
 Środa XV tydzień Okresu Zwykłego (Mt 11,25-27) 

 W  owym  czasie  Jezus  przemówił  tymi  słowami:  «Wysławiam  Cię,  Ojcze,  Panie  nieba  i  ziemi,  że 
 zakryłeś  te  rzeczy  przed  mądrymi  i  roztropnymi,  a  objawiłeś  je  prostaczkom.  26  Tak,  Ojcze,  gdyż  takie 
 było  Twoje  upodobanie.  27  Wszystko  przekazał  Mi  Ojciec  mój.  Nikt  też  nie  zna  Syna,  tylko  Ojciec,  ani 
 Ojca nikt nie zna, tylko Syn, i ten, komu Syn zechce objawić. 

 “Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy 
 przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom.” 

 (Mt 11,25) 

 Kiedy  byłam  w  moim  zwykłym  położeniu,  mój  uwielbiony  Jezus  ukazał  mi  się  w  smutnym 
 stanie. Miał mocno związane ręce, twarz pokrytą śliną, a wielu ludzi strasznie Go biło. 
 Jednak  On  zachował  spokój,  łagodność,  nie  wykonując  żadnego  ruchu  ani  nie  wypowiadając 
 żadnej  skargi;  nawet  nie  mrugnął  okiem,  aby  okazać,  że  chciał  ponieść  te  zniewagi,  i  to  nie 
 tylko  te  zewnętrzne,  ale  i  wewnętrzne.  Co  za  wzruszający  widok,  że  może  złamać  najtwardsze 
 serca! 
 Ileż  ta  twarz  mówiła,  obwieszona  śliną,  zabrudzona  brudem!  Czułam  przerażenie,  drżałam, 
 widziałam siebie pełną pychy przed Jezusem. Gdy tak się ukazał, powiedział do mnie: 
 "Moja  córko,  tylko  z  małymi  można  postępować  tak,  jak  się  chce;  nie  z  tymi,  którzy  są  mali  w 
 ludzkim rozumowaniu, ale z tymi, którzy są mali, ale napełnieni boskim rozumem. 
 Tylko  Ja  mogę  powiedzieć,  że  jestem  pokorny,  bo  w  człowieku  to,  co  nazywa  się  pokorą, 
 należałoby  raczej  nazwać  samopoznaniem;  a  kto  nie  zna  siebie,  ten  już  chodzi  w 
 nieprawdzie." 
 Jezus  milczał  przez  kilka  minut,  a  ja  stałam  patrząc  na  Niego.  Jednocześnie  widziałam  rękę 
 niosącą  światło,  która  przeszukiwała  najbardziej  intymne,  ukryte  miejsca  we  mnie,  aby 
 sprawdzić,  czy  można  w  nich  znaleźć  samopoznanie  i  umiłowanie  poniżenia,  upokorzenia  i 
 zniewag.  To  światło  znalazło  we  mnie  pustkę  i  zobaczyłam  też,  że  ma  być  ona  wypełniona 
 upokorzeniem  i  zawstydzeniem  według  przykładu  Błogosławionego  Jezusa.  O,  jak  wiele  to 
 światło i to Święte Oblicze, które było przede mną, dało mi do zrozumienia! … 
 (z  "Księgi  Nieba";  św.  Hannibal  di  Francia  -  DI  Irmengard  Haslinger  -  Do  użytku  prywatnego 
 - tom 12; 12 stycznia 1900) 

 Mittwoch der 15. Woche im Jahreskreis (Mt 11,25-27) 
 „Ich  preise  dich,  Vater,  Herr  des  Himmels  und  der  Erde,  weil  du  all  das  den  Weisen  und  Klugen 
 verborgen, den Unmündigen aber offenbart hast“ (Mt 11,25) 
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 Als  ich  mich  in  meinem  gewohnten  Zustand  befand,  kam  mein  anbetungswürdiger  Jesus  in  einer 
 traurigen  Verfassung.  Er  hatte  seine  Hände  eng  gefesselt,  sein  Gesicht  mit  Speichel  bedeckt,  und 
 viele Leute schlugen Ihn fürchterlich. 
 Doch  Er  blieb  ruhig,  sanft,  ohne  eine  Bewegung  zu  machen  oder  eine  Klage  auszustoßen;  nicht 
 einmal  einen  Lidschlag  tat  Er,  um  anzuzeigen,  dass  Er  diese  Schmähungen  zu  leiden  wünschte,  und 
 dies  nicht  nur  äußerlich,  sondern  auch  innerlich.  Was  für  ein  rührendes  Schauspiel,  dass  es  die 
 härtesten Herzen brach! 
 Wie  viel  sagte  dieses  Antlitz,  behangen  mit  Speichel,  beschmutzt  mit  Dreck!  Ich  fühlte  Erschrecken, 
 ich zitterte, ich sah mich selbst voller Stolz vor Jesus. Während Er so erschien, sagte Er zu mir: 
 „Meine  Tochter,  nur  mit  den  Kleinen  kann  man  umgehen,  wie  man  will;  nicht  jene,  die  an  menschlicher 
 Vernunft  klein  sind,  sondern  die  klein,  aber  erfüllt  von  göttlicher  Vernunft  sind.  Ich  allein  kann  sagen, 
 dass  Ich  demütig  bin,  denn  im  Menschen  sollte  das,  was  Demut  heißt,  sich  eher  Selbsterkenntnis 
 nennen; und wer sich nicht selbst kennt, geht bereits in der Unwahrheit.“ 
 Jesus  blieb  für  Minuten  still,  und  ich  stand  da  und  betrachtete  Ihn.  Währenddessen  sah  ich  eine 
 Hand,  die  ein  Licht  trug,  welche  in  meinem  Inneren  die  intimsten  verborgenen  Orte  durchsuchte,  um 
 zu  sehen,  ob  in  mir  Selbsterkenntnis  und  Liebe  zur  Erniedrigung,  Demütigung  und  Schmach  zu  finden 
 sei. 
 Jenes  Licht  fand  einen  Leerraum  in  meinem  Inneren,  und  ich  sah  auch,  dass  er  mit  Demütigungen 
 und  Beschämung  gefüllt  werden  sollte  nach  dem  Beispiel  des  gebenedeiten  Jesus.  O,  wie  viel  ließen 
 mich  dieses  Licht  und  dieses  heilige  Angesicht,  das  vor  mir  war,  verstehen!  …(aus  „Das  Buch  des 
 Himmels“;  Vorläufiger  deutscher  Text,  aus  dem  Italienischen  übersetzt  von  Studiengruppe  Hl. 
 Hannibal  di  Francia  –  DI  Irmengard  Haslinger  –  Für  den  privaten  Gebrauch  –  Band  12;  12.  Januar 
 1900) 

 2 


