
Środa XVI tydzień Okresu Zwykłego (Mt 13,1-9)

"Wyszedł siewca na pole, aby siać" (Mt 13,3)

Czułam się zupełnie wyniszczona; te opuszczenia przez Jezusa pogrążają mnie w
najgłębszym upokorzeniu. Bez Jezusa czuję, że wnętrze mojej duszy jest jakby
zdewastowane, wszystko co dobre zdaje się podupadać i umierać.
Mój Jezu! Mój Jezu! Jak ciężkie jest to opuszczenie! O jakże moje serce krwawi, gdy widzę,
że wszystko we mnie umiera, bo Ten, który jest życiem i który sam może dać życie, nie jest
przy mnie!
Kiedy byłam w tym stanie, mój najsłodszy Jezus wyszedł z mojego wnętrza, położył Swoją
Rękę na moim Sercu i mocno je ścisnął, po czym powiedział do mnie: "Moja córko, dlaczego
tak się smucisz? Oddaj się Mnie i pozwól Mi działać, a kiedy będzie ci się wydawało, że
wszystko maleje i umiera, twój Jezus wskrzesi wszystko, ale jeszcze bardziej piękne i
owocne. Musisz wiedzieć, że dusza jest Moim polem, na którym pracuję, sieję i zbieram.
Ale Moim preferowanym polem jest dusza, która mieszka w Mojej Woli. Na tym polu Moja
praca jest przyjemna; nie brudzę się, kiedy sieję, bo Moja Wola przekształciła je w pole
światła; jego gleba jest dziewicza, czysta i niebiańska, a ja czerpię wielką przyjemność
z zasiewania na tym polu małych światełek, jakby rosy uformowanej przez słońce
Mojej Woli…
O jakże pięknie jest widzieć to pole duszy całe pokryte tyloma kroplami światła, które rosną
po trochu i tworzą wiele Słońc! Widok jest czarujący, całe Niebo jest nim zachwycone i
wszyscy wpatrują się z uwagą w Niebiańskiego Gospodarza, który z takim mistrzostwem
uprawia to pole i który posiada tak szlachetne nasienie, które przekształca w słońce.
Zatem, Moja córko , to pole jest Moje i robię z nim co chcę. Kiedy te słońca wyrosną,
zbieram je i niosę do nieba, jako najpiękniejszy podbój Mojej Woli, a potem wracam na nowo
do pracy na Moim polu. Wtedy okopuję wszystko, a mała córka Mojej Woli czuje, jak
wszystko w niej dobiega końca i umiera. W miejscu tych słońc tak promiennych światłem,
widzi krople światła, które sieję i wierzy, że wszystko ginie. Jakże się mylisz!
Jest to nowe żniwo, które trzeba przygotować, a ponieważ Ja chcę je uczynić piękniejszym
od pierwszego i jeszcze większym, aby móc podwoić Moje żniwo, na pierwszy rzut oka
praca wydaje się bardziej żmudna i dusza bardziej cierpi z jej powodu, ale te cierpienia są,
jak okopywanie ziemi aby ziarno weszło głębiej i wzeszło pewniej, owocniej, i piękniej.
Czy nie widzisz, jak zebrane pole pozostaje jałowe i nędzne? Ale poczekaj, aż zostanie
zasiane na nowo, a zobaczysz, że rozkwitnie bardziej niż wcześniej. Dlatego pozwól Mi
działać, a ty, jeśli żyjesz w Mojej Woli, będziesz w pracy razem ze Mną; będziemy razem
siać małe krople światła, będziemy współzawodniczyć, kto posieje więcej; w ten sposób
będziemy utrzymywać rozmowę czy to podczas siania, czy podczas odpoczynku, ale
zawsze razem.



Wiem, wiem, jaki jest twój najsilniejszy lęk, że Ja mogę cię znowu opuścić. Nie, nie
opuszczę cię, ten kto żyje w Mojej Woli jest nierozerwalnie związany ze Mną".
A ja: "Mój Jezu, w przeszłości mówiłeś mi, że kiedy nie przychodziłeś, to dlatego, że chciałeś
karcić ludzi. Ale teraz Ty nie przychodzisz, nie z tego powodu, lecz z powodu czegoś
innego".
A Jezus powiedział, prawie wzdychając: "Przyjdą, przyjdą, te karcenia. Och, gdybyś
wiedziała!" Po tych słowach zniknął.
(z "Księgi Nieba"; Do użytku prywatnego - tom 16; 20 października 1923)

Mittwoch der 16. Woche im Jahreskreis (Mt 13,1-9)
„Ein Sämann ging aufs Feld, um zu säen“ (Mt 13,3)
Ich fühlte mich ganz vernichtet in mir selbst; die Beraubungen Jesu versenken mich in die
tiefste Demütigung. Ohne Jesus fühle ich das Innere meiner Seele wie verwüstet, alles Gute
scheint abzunehmen und zu sterben. Mein Jesus! Mein Jesus! Wie hart ist deine
Beraubung! O wie blutet mir das Herz, wenn ich alles in mir sterben sehe, weil Der, Der das
Leben ist, und Der allein Leben geben kann, nicht bei mir ist!
Als ich mich in diesem Zustand befand, trat mein süßester Jesus aus meinem Inneren
heraus, legte seine Hand auf mein Herz und drückte es fest, dann sagte Er zu mir: „Meine
Tochter, warum betrübst du dich so sehr? Gib dich Mir hin und lasse Mich machen, und
wenn dir scheint, dass alles abnimmt und stirbt, wird dein Jesus alles auferstehen lassen,
aber noch schöner und fruchtbarer.
Du musst wissen, dass die Seele mein Feld ist, wo Ich arbeite, säe und ernte. Doch mein
bevorzugtes Feld ist die Seele, die in meinem Willen lebt. In diesem Feld ist meine Arbeit
erfreulich; Ich werde beim Säen nicht schmutzig, denn mein Wille hat es in ein Feld aus
Licht verwandelt; sein Erdreich ist jungfräulich, rein und himmlisch, und Ich vergnüge Mich
sehr dabei, kleine Lichter in das Feld zu säen, gleichsam wie Tau, den die Sonne meines
Willens bildet….
O wie schön ist es, dieses Feld der Seele ganz bedeckt von so vielen Lichttropfen zu sehen,
die nach und nach heranwachsen und viele Sonnen bilden! Der Anblick ist bezaubernd, der
ganze Himmel ist bei diesem Anblick entzückt, und alle betrachten ganz aufmerksam den
himmlischen Landmann, der dieses Feld mit solcher Meisterhaftigkeit kultiviert, und der eine
so edle Saat besitzt, die Er in eine Sonne umwandelt.
Nun, meine Tochter, dieses Feld ist Mein, und Ich tue mit ihm, was Ich will. Wenn diese
Sonnen herangebildet sind, ernte Ich sie ab und trage sie in den Himmel – als die schönste
Eroberung meines Willens, und dann kehre Ich von neuem zur Arbeit auf meinem Feld
zurück.
So grabe Ich alles um, und die kleine Tochter meines Willens fühlt, wie alles in ihr zu Ende
geht und stirbt. An der Stelle der so von Licht strahlenden Sonnen sieht sie die Lichttropfen,
die Ich aussäe und glaubt, dass alles zugrunde geht. Wie täuschst du dich!
Es ist die neue Ernte, die vorbereitet werden muss, und da Ich sie schöner machen will als
die erste und noch größer, um meine Ernte verdoppeln zu können, scheint die Arbeit auf den
ersten Blick mühsamer zu sein und die Seele leidet darunter mehr, doch diese Leiden sind
wie das Aufhacken des Grundes, damit die Saat tiefer geht und sicherer, fruchtbarer und
schöner aufgeht.
Siehst du nicht, wie ein abgeerntetes Feld öde und armselig zurückbleibt? Doch warte nur,
bis von neuem gesät wird, und du wirst es blühender sehen als zuvor. Lass Mich deshalb
machen, und du wirst, wenn du in meinem Willen lebst, gemeinsam mit Mir an der Arbeit
sein; Wir werden zusammen die kleinen Lichttropfen aussäen, Wir werden wetteifern, wer



mehr sät; so werden Wir Uns bald bei der Aussaat, bald beim Ausruhen unterhalten, doch
stets gemeinsam.
Ich weiß, Ich weiß, was deine stärkste Befürchtung ist, dass Ich dich nämlich wieder
verlassen könnte. Nein, Ich verlasse dich nicht, wer in meinem Willen lebt, ist unzertrennlich
von Mir.” Und ich: „Mein Jesus, früher hast Du mir gesagt, dass, wenn Du nicht kamst, es
deswegen war, weil Du die Menschen züchtigen wolltest.
Doch nun kommst Du nicht deswegen nicht, sondern wegen etwas anderem.”
Und Jesus sprach fast seufzend: „Sie werden kommen, sie werden kommen, die
Züchtigungen. Ach, wenn du wüsstest!” Nach diesen Worten verschwand Er.
(aus „Das Buch des Himmels“; Für den privaten Gebrauch – Band 16; 20. Oktober 1923)


