
Święto Św. Jakuba Apostoła (Mt 20, 20-28)

Wtedy podeszła do Niego matka synów Zebedeusza ze swoimi synami i oddając Mu pokłon, o coś Go
prosiła. 21 On ją zapytał: «Czego pragniesz?» Rzekła Mu: «Powiedz, żeby ci dwaj moi synowie
zasiedli w Twoim królestwie jeden po prawej, a drugi po lewej Twej stronie». 22 Odpowiadając Jezus
rzekł: «Nie wiecie, o co prosicie. Czy możecie pić kielich, który Ja mam pić?» Odpowiedzieli Mu:
«Możemy». 23 On rzekł do nich: «Kielich mój pić będziecie. Nie do Mnie jednak należy dać miejsce
po mojej stronie prawej i lewej, ale [dostanie się ono] tym, dla których mój Ojciec je przygotował».24
Gdy dziesięciu [pozostałych] to usłyszało, oburzyli się na tych dwóch braci. 25 A Jezus przywołał ich
do siebie i rzekł: «Wiecie, że władcy narodów uciskają je, a wielcy dają im odczuć swą władzę. 26 Nie
tak będzie u was. Lecz kto by między wami chciał stać się wielkim, niech będzie waszym sługą. 27 A
kto by chciał być pierwszym między wami, niech będzie niewolnikiem waszym, 28 na wzór Syna
Człowieczego, który nie przyszedł, aby Mu służono, lecz aby służyć i dać swoje życie na okup za
wielu».

Nie do Mnie jednak należy dać miejsce po mojej stronie prawej i

lewej, ale [dostanie się ono] tym, dla których mój Ojciec je

przygotował». (Mt 20,23)

Jaką chwałę będą mieli w Niebie ci, którzy żyli w Woli Bożej na ziemi?

Wtapiałam się w Przenajświętszą Wolę, a mój słodki Jezus powiedział do mnie: Córko moja,
tylko ze strony tego, kto żyje w Mojej Woli, czuję się odwzajemniony za dzieło Stworzenia,
Odkupienia i Uświęcenia i tylko ten, kto żyje w mojej Woli, wielbi Mnie tak, jak stworzenie
powinno Mnie wielbić. Tak więc dusze te będą klejnotami Mojego Tronu i przyjmą w sobie
całą radość i chwałę, którą każdy błogosławiony ma tylko dla siebie. Dusze te będą wokół
Mojego Tronu jak królowe i wszyscy błogosławieni będą przebywać wokół nich.
Błogosławieni będą wieloma słońcami, które będą świecić w Niebieskim Jeruzalem.
Natomiast dusze, które będą żyły w Mojej Woli, będą świecić w moim własnym Słońcu. Będą
jakby otoczone Moim Słońcem, a błogosławieni będą widzieć te dusze wewnątrz Mnie.
Skoro żyły na ziemi zjednoczone ze Mną i z moją Wolą i nie żyły swoim własnym życiem, to
jest całkiem słuszne, żeby w Niebie miały inne miejsce niż wszyscy pozostali i żeby
prowadziły dalej w Niebie życie, którym żyły na ziemi, całkowicie przemienione we Mnie i
zanurzone w morzu Mojej radości.
(z "Księgi Nieba";- tłumaczyła z włoskiego dr Gertraud Pflügl, do użytku prywatnego - tom
11, 12 sierpnia 1916)
----------------------



Modliłam się, wtapiając się całkowicie w Jezusa i chciałam mieć każdą myśl Jezusa w swojej
mocy, mieć życie w każdej myśli stworzeń, móc dokonać zadośćuczynienia myślami Jezusa
i tak samo ze wszystkim innym. A mój dobry Jezus powiedział mi: "Córko moja, Moje
Człowieczeństwo na ziemi nie czyniło nic innego, jak tylko łączyło każdą myśl stworzeń z
Moją. W ten sposób każda myśl stworzenia odbijała się echem w Moim Duchu, każde słowo
w Moim głosie, każde uderzenie serca w Moim Sercu, każdy czyn w Moich rękach, każdy
krok w Moich stopach, i tak z całą resztą. Tym samym dałem boskie zadośćuczynienie
Ojcu. Teraz kontynuuję w Niebie to wszystko, co czyniłem na ziemi, a kiedy stworzenia
myślą, ich myśli wlewają się do Mojego Ducha; kiedy widzą, czuję ich spojrzenia w Moim. W
ten sposób między Mną a nimi płynie stała elektryczność, jak części ciała są w stałej
łączności z głową, a Ja mówię do Ojca: "Ojcze Mój, nie tylko Ja proszę Cię, czynię
zadośćuczynienie, uspokajam Cię, ale są inne stworzenia, które czynią we Mnie to, co Ja
czynię". Czynią zadość swoim cierpieniem Mojemu Człowieczeństwu, które jest uwielbione i
niezdolne do cierpienia. Dusza, łącząc się we Mnie, powtarza to, co Ja uczyniłem i nadal
czynię. Jakie będzie szczęście tych dusz, które prowadziły swoje życie we Mnie, obejmując
razem ze Mną wszystkie stworzenia, wszystkie zadośćuczynienia, kiedy będą ze Mną w
Niebie? Będą kontynuować swoje życie we Mnie. A kiedy stworzenia będą myśleć lub
obrażać Mnie swoimi myślami, te odbiją się echem w ich duchu i będą kontynuować
zadośćuczynienie, które zrobiły na ziemi. Będą oni razem ze Mną strażą honorową przed
Boskim Tronem i gdy stworzenia obrażają Mnie na ziemi, w Niebie będą dokonywać aktów
przeciwnych. Oni będą strzec Mojego Tronu, będą mieli miejsce honorowe. Będą to ci,
którzy zrozumieją Mnie najbardziej, najchwalebniejsze. Ich chwała będzie cała wtopiona w
Moją, a Moja w ich. Niech więc twoje życie będzie całe wtopione w Moje. Nie czyń żadnego
aktu, którego nie przeprowadzisz do Mnie, a za każdym razem, gdy wtopisz się we Mnie,
wleję w ciebie nowe łaski i nowe światło i uczynię Siebie czujnym strażnikiem twojego
serca, aby utrzymać cię z dala od wszelkiego cienia grzechu Będę cię chronił, jak Moje
własne Człowieczeństwo. Rozkażę aniołom otoczyć cię jak koroną, abyś była chroniona
od wszystkiego i od wszystkich."
(z "Księgi Nieba";- tłumaczyła z włoskiego dr Gertraud Pflügl, do użytku prywatnego - tom
12, 18 marca 1917 roku)
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Wirkungen des Verschmelzens mit Jesus.
Ich betete, verschmolz mich ganz in Jesus und wollte jeden Gedanken Jesu in meiner Macht
haben, um in jedem Gedanken der Geschöpfe Leben zu haben, um mit den Gedanken Jesu
Wiedergutmachung leisten zu können und so mit allem Übrigen. Und mein guter Jesus
sagte zu mir: „Meine Tochter, Meine Menschheit auf Erden tat nichts anderes, als jeden
Gedanken der Geschöpfe mit den Meinen zu verbinden. So hallte jeder Gedanke eines
Geschöpfs in Meinem Geist wider, jedes Wort in Meiner Stimme, jeder Herzschlag in
Meinem Herzen, jede Handlung in Meinen Händen, jeder Schritt in Meinen Füßen und so mit
allem Übrigen. Damit gab Ich dem Vater göttliche Wiedergutmachungen. Nun setze Ich
alles, was Ich auf Erden tat, im Himmel fort und wenn die Geschöpfe denken, ergießen sich
ihre Gedanken in Meinem Geist; wenn sie sehen, fühle Ich ihre Blicke in den Meinen. So
fließt eine ständige Elektrizität zwischen Mir und ihnen, wie die Glieder in ständiger
Kommunikation mit dem Kopf sind und Ich sage zum Vater: ‚Mein Vater, nicht nur Ich bin es,
Der Dich bittet, Der Wiedergutmachung leistet, Der Genugtuung leistet, Der Dich besänftigt,
sondern es gibt andere Geschöpfe, die in Mir das tun, was Ich tue. Sie leisten mit ihrem
Leiden Ersatz an Meiner Menschheit, die verherrlicht und zum Leiden unfähig ist.’ Die Seele
wiederholt beim Verschmelzen in Mir das, was Ich tat und weiterhin tue. Was wird das Glück



dieser Seelen sein, die ihr Leben in Mir geführt haben, indem sie gemeinsam mit Mir alle
Geschöpfe umarmt haben, alle Wiedergutmachungen, wenn sie mit Mir im Himmel sein
werden? Sie werden ihr Leben in Mir fortsetzen. Und wenn die Geschöpfe denken werden
oder Mich mit ihren Gedanken beleidigen werden, werden diese in ihrem Geist widerhallen
und sie werden die Wiedergutmachungen fortsetzen, die sie auf Erden taten. Sie werden
gemeinsam mit Mir die Ehrenwache vor dem Göttlichen Thron sein und wenn die Geschöpfe
Mich auf Erden beleidigen, werden sie die entgegen gesetzten Akte im Himmel tun. Sie
werden Meinen Thron bewachen, sie werden den Ehrenplatz haben. Es werden jene sein,
die Mich am meisten verstehen werden, die Glorreichsten. Ihre Glorie wird ganz
verschmolzen sein in der Meinen und Meine in der ihrigen. So möge dein Leben ganz
verschmolzen sein in dem Meinigen. Tue keinen Akt, den du nicht in Mich übergehen lässt
und jedes Mal, wenn du dich in Mir verschmelzen wirst, werde Ich neue Gnaden in dich
ausgießen und neues Licht und werde Mich zum aufmerksamen Wächter deines Herzens
machen, um dich ferne zu halten von jeglichem Schatten der Sünde. Ich werde dich
schützen wie Meine eigene Menschheit. Ich werde den Engeln befehlen, dich wie eine
Krone zu umgeben, damit du beschützt bleibst vor allem und von allen.“


