
22 Niedziela Okresu Zwykłego- C - (Łk 14,1.7-14)

1 Gdy Jezus przyszedł do domu pewnego przywódcy faryzeuszów, aby w szabat spożyć posiłek, oni
Go śledzili. 7 Potem opowiedział zaproszonym przypowieść, gdy zauważył, jak sobie pierwsze
miejsca wybierali. Tak mówił do nich: 8 «Jeśli cię kto zaprosi na ucztę, nie zajmuj pierwszego miejsca,
by czasem ktoś znakomitszy od ciebie nie był zaproszony przez niego. 9 Wówczas przyjdzie ten, kto
was obu zaprosił, i powie ci: "Ustąp temu miejsca!"; i musiałbyś ze wstydem zająć ostatnie miejsce.
10 Lecz gdy będziesz zaproszony, idź i usiądź na ostatnim miejscu. Wtedy przyjdzie gospodarz i
powie ci: "Przyjacielu, przesiądź się wyżej!"; i spotka cię zaszczyt wobec wszystkich
współbiesiadników. 11 Każdy bowiem, kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się poniża, będzie
wywyższony».12 Do tego zaś, który Go zaprosił, rzekł: «Gdy wydajesz obiad albo wieczerzę, nie
zapraszaj swoich przyjaciół ani braci, ani krewnych, ani zamożnych sąsiadów, aby cię i oni nawzajem
nie zaprosili, i miałbyś odpłatę. 13 Lecz kiedy urządzasz przyjęcie, zaproś ubogich, ułomnych,
chromych i niewidomych. 14 A będziesz szczęśliwy, ponieważ nie mają czym tobie się odwdzięczyć;
odpłatę bowiem otrzymasz przy zmartwychwstaniu sprawiedliwych».

Potem opowiedział zaproszonym przypowieść, gdy zauważył, jak sobie

pierwsze miejsca wybierali. (Łk 14,7)

Śledziłam Boską Wolę w jej Aktach Stworzenia, a w moim umyśle zrodziła się wątpliwość:
Jak to możliwe, że - jak mówi Jezus - dopóki Królestwo Jego Woli nie przyjdzie na Ziemię,
Chwała Stworzenia i Odkupienia jest niepełna? Jak to możliwe? Czy ta Najwyższa Wola nie
ma mocy wysławiania Siebie z samej Siebie? Z pewnością ma tę Moc, a Ona(sama) jest
więcej niż wystarczająca dla Jej Chwały. Niemniej jednak Jezus mówi, że dopóki Wola Boża
nie rozszerzy swego Królestwa wśród ludzi, Jej chwała ze strony stworzenia jest niepełna.
Teraz, kiedy się nad tym zastanawiałam, mój uwielbiony Jezus, który zaskoczył mnie
niezwykle żywym światłem, które od Niego wychodziło, powiedział do mnie:
"Moja córko, sprawa jest sama w sobie dość jasna: dopóki Moja Wola nie zostanie
oznajmiona i nie zajmie pierwszego miejsca pod względem czci i panowania w każdej
istocie, która wyszła z Naszych twórczych rąk, Jej Chwała będzie zawsze niepełna. Powód
jest dość oczywisty.
Przy Stworzeniu bowiem taki był Nasz pierwszy cel: kiedy sprawiliśmy, że ta Najwyższa
Wola wyszła od Nas, pomnażając się w całym stworzeniu i rozprzestrzeniając się wszędzie,
na niebie, w słońcu, w morzu, w kwiatach, w roślinach, aż do(głębi) ziemi, i w każdej istocie,
która wyszła z Naszych twórczych rąk, miała Ona uczynić się Życiem wszystkiego. Dzięki
temu miała Ona w każdej istocie uformować swoje Życie i - pomnażając Siebie w każdej
istocie ludzkiej - mieć tyle istnień i królestw, w których króluje, ile będzie istot ludzkich.
Jednak Moja Wola nie wycofała się: nie ma miejsca, w którym nie rozprzestrzeniałby
Swojego Boskiego Życia, nie ma stworzenia, które nie byłoby wypełnione tą Najwyższą
Wolą. Ale chociaż Ona rozszerza się wszędzie i wypełnia wszystko i wszystkich, to [nadal]
nie może uformować swego życia! Ileż boskich istnień jest stłumionych w ludziach! Jak wielu



odmawia Jej pierwszego miejsca w swoich aktach! Jak wielu przedkłada ponad Nią
niegodne i podłe czyny, kwestionując w ten sposób Jej panowanie! Czy wydaje ci się, że
zgaszenie tylu boskich istnień Mojej Woli w stworzeniach nic nie znaczy?
Tak wiele Jej szlachetnych i wzniosłych Aktów, które czuje, że zostaną zniszczone,
ponieważ używają Jej do formowania ludzkiego życia, żałosnych istnień, potworów,
nadających się do piekła?
I tobie wydaje się to małe, moja córko?
Krzywda wyrządzona Naszej Chwale ze strony stworzenia jest wielka i nieobliczalna, tak że
nawet całe dobrodziejstwo Odkupienia nie mogłoby nam zadośćuczynić. Gdyż pomimo
Odkupienia, człowiek nie powrócił do jedności z Naszą Wolą, ani też Ona nie panuje
całkowicie w duszach.
Ileż to istnień zwanych dobrymi i świętymi jest podzielonych między Wolą Boską i ludzką, a
przez to Nasza Chwała w stworzeniu jest niepełna.
Dokona się to dopiero wtedy, gdy rzeczy stworzone przez Nas będą służyły Naszej Woli i
tym, którzy oddają Jej pierwsze miejsce honorowe, którzy uznają Ją we wszystkich rzeczach
i pozwalają Jej panować we wszystkich swoich czynach(aktach), czyniąc Ją w ten sposób
absolutnym i rządzącym Królem.
Czy nie wydaje ci się sprawiedliwe i słuszne [roszczenie], że - skoro wszystko należy do
Mojej Woli, a Ona jest wszędzie i jest pierwotnym życiem we wszystkim i dla wszystkich -
wszyscy uznają Ją i wszyscy stają się Boską Wolą, wszyscy należą do Niej?
Wyobraź sobie króla i jego królestwo: wszystkie ziemie, domy wiejskie, miasta są wyłącznie
jego własnością. Nie ma niczego, co by do niego nie należało - i to nie tylko z prawa, bo to
jego królestwo, ale należą do niego także z tytułu prawa własności.
Teraz ten król, ze swojej dobroci, chce żeby jego lud był szczęśliwy i dlatego rozdaje swoim
ludziom swoje posiadłości, dwory i ziemie bezpłatnie, dając im nawet mieszkania w swoich
miastach, aby wszyscy mogli żyć bogato i obficie, każdy według swojego stanowiska.
Wszystkie te wielkie dobrodziejstwa przygotowuje dla swojego ludu tylko w tym celu, aby
uznali go za swojego króla, dając mu absolutne panowanie. Ponadto mają również uznać,
że ziemie, które objęli w posiadanie, zostały im przekazane za darmo przez króla, aby w
zamian za to został uwielbiony, uznany i pokochany.
Teraz ten lud niewdzięczny nie uznaje go za swego króla, samowolnie przypisuje sobie
prawo własności do posiadanych ziem i nie uznaje, że są one darami ofiarowanymi przez
króla. Czyż ten król w swojej chwale nie zostałby oszukany z tego dobra, które uczynił dla
swojego ludu?
A jeśli jeszcze weźmiesz pod uwagę, że wykorzystują jego ziemie a nie mają z tego korzyści
dla siebie: jedni ich nie obrabiają, inni zabierają najpiękniejsze plantacje, jeszcze inni czynią
jego piękne ogrody spustoszonymi, w taki sposób, że powodują przez to własne
nieszczęście i niedolę.
Wszystko to dodałoby do szkód wyrządzonych chwale króla hańbę i ból, którego nikt nie
mógłby złagodzić.
To jest tylko zaledwie cień tego, co Moja Najwyższa Wola uczyniła i nadal czyni. Nikt nie dał
Nam ani centa(w zamian) za dobrodziejstwa słońca, morza, ziemi ale My daliśmy im
wszystko za darmo, tylko po to, aby byli szczęśliwi i aby mogli rozpoznać Mój Najwyższy
FIAT, który tak bardzo ich umiłował, i nie pragnie niczego poza miłością i panowaniem.
Kto mógłby teraz zadośćuczynić temu królowi za utratę jego chwały, której nie okazał mu
jego lud i złagodzić jego silny ból?
Wyobraź sobie dalej, że jeden z pośród tego ludu, przepełniony dobrze uzasadnionym
żalem swojego króla, chce przywrócić mu chwałę i jako pierwszy zaczyna pielęgnować, i
odnawiać ziemię, którą posiada, w taki sposób, że czyni z niej najpiękniejszy, i najbardziej
uroczy ogród w królestwie.



Następnie mówi wszystkim, że jego ogród jest prezentem, który dał mu król, bo on go kocha.
Następnie wzywa króla do swojego ogrodu i mówi mu: "To są twoje dobra, sprawiedliwym
jest, aby wszystkie były do twojej dyspozycji". Król cieszy się z tej wierności i mówi: “Chcę,
abyś był królem razem ze mną, abyśmy razem rządzili”.
O jakże czuje, że jego honor został przywrócony, ból złagodzony przez tego jednego z jego
ludu! Ale ten człowiek nie zatrzymuje się [tam]. Przemierza on wszystkie drogi królestwa i
poruszając wszystkich swoimi słowami, wzywa do naśladownictwa znaczny krąg osób i z
nich tworzy lojalny lud, który daje swojemu królowi prawo do rządzenia.
Ten król czuje, że jego honor został przywrócony i w nagrodę daje im tytuł, jak własnym
dzieciom i mówi im: "Moje królestwo jest wasze; królujcie, moje dzieci! Moim celem
jest, aby w moim królestwie nie było sług, lecz moje dzieci i królowie, którzy są mi
równi".
Tak się stanie z Moją Boską Wolą. O, jakże Ona czeka na przywrócenie Jej pełnej Chwały w
Stworzeniu, na uznanie, że wszystko jest Jej, aby mógł powiedzieć: "Wszystko jest Wasze,
wspólnie rządźmy".
Jakże Ona czeka aby wiedza o Najwyższym FIAT przemierzała drogi, aby poruszyć [ludzi],
aby wezwać i nakłonić ich do przyjścia do Mojego Królestwa i stania się Moimi prawdziwymi
dziećmi, którym mogę nadać tytuł królów!
Dlatego tak bardzo zależy mi na tym, aby te komunikaty o Mojej Boskiej Woli były
rozpowszechnione, gdyż jest to Mój największy Akt, który jest dopełnieniem Mojej Chwały i
doskonałym dobrem dla ludzi."
(z "Księgi Nieba"; Do użytku prywatnego - tom 20; 13 lutego 1927)

--------------------
"Bo kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się uniża, będzie

wywyższony" (Łk 14,11).
Kiedy byłam w zwykłym stanie, błogosławiony Jezus wydobył mnie z siebie pośród wielu
ludzi. Co za ślepota! Prawie wszyscy byli niewidomi, a kilku - krótkowzrocznych. Tylko
nieliczni mogli być postrzegani, jak słońce pośród gwiazd, którzy byli niezwykle
spostrzegawczy i całkowicie skupieni na Boskim Słońcu; i ten wzrok został im udzielony,
gdyż byli całkowicie skupieni w Świetle Wcielonego Słowa.
Pełen współczucia Jezus powiedział do mnie: "Moja córko, jak pycha zrujnowała świat!
Zniszczyła nawet małe światło rozumu, które wszyscy noszą w sobie od urodzenia.
Wiedz jednak, że cnotą, która najbardziej czci Boga jest pokora, a cnotą, która najbardziej
wywyższa stworzenie przed Bogiem i człowiekiem jest pokora."
Gdy to powiedział, zniknął.
Później wrócił bardzo zasmucony i rozżalony i dodał: "Moja córko, trzy straszne kary mają
się wydarzyć."
I zniknął jak błyskawica, nie dając mi czasu na wypowiedzenie do Niego słowa.
(z "Księgi Nieba"; Do użytku prywatnego - tom 4; 30 lipca 1901)
--------------------
Kiedy byłam w moim zwykłym stanie, przyszedł mój uwielbiony Jezus i powiedział: "Córko
moja, tylko ten, kto ogołocił się ze wszystkiego i wypełnił się całkowicie Mną, może być
prawdziwie godny Mnie, tak że czyni z siebie przedmiot jedynie miłości Bożej; i aby
miłość moja doszła tak daleko, że będzie stanowiła jego życie, a on w końcu kocha Mnie nie
swoją miłością, lecz moją własną."
Następnie dodał: "Co oznaczają te słowa, że obalił mocarzy z ich tronów, a wywyższył
pokornych? Że dusza, unicestwiając się całkowicie, wypełnia całą swą istotę Bogiem, a



kochając Boga samym Bogiem, Bóg podnosi duszę do wiecznej miłości: to jest prawdziwe i
największe wywyższenie, a zarazem prawdziwa pokora."

Następnie kontynuował: "Prawdziwym znakiem, po którym można poznać, czy ktoś posiada
tę miłość, jest to, że dusza nie troszczy się o nic innego, jak tylko o to, by kochać Boga,
czynić Go znanym i sprawić, by wszyscy Go kochali."
Potem wycofał się do mojego wnętrza i słyszałam, jak modlił się słowami:
"Zawsze Przenajświętsza i Niepodzielna Trójco, uwielbiam Was dogłębnie, kocham
Was gorąco, dziękuję Wam nieustannie za wszystkich i w sercach wszystkich."
I tak trwałam, słysząc Go modlącego się prawie bez przerwy we mnie, a ja z Nim.
(z "Księgi Nieba", tom 4; 14 stycznia 1902)

„Als er bemerkte, wie sich die Gäste die Ehrenplätze aussuchten, erzählte er ihnen ein
Gleichnis“ (Lk 14,7)
Ich folgte dem Göttlichen Willen in seinen Akten der Schöpfung, und in meinem Geist kam
ein Zweifel auf: Wie kann es sein, wie Jesus sagt, dass, solange das Reich seines Willens
nicht auf die Erde kommt, die Herrlichkeit der Schöpfung und Erlösung unvollständig ist?
Wie kann das sein?
Hat dieser Höchste Wille etwa nicht die Kraft, sich aus sich selbst heraus zu verherrlichen?
Sicher hat er diese Kraft, und Er genügt seiner Herrlichkeit mehr als ausreichend. Dennoch
sagt Jesus, solange sein Wille sein Reich nicht unter den Menschen ausbreitet, ist seine
Glorie seitens der Schöpfung unvollständig.
Als ich nun darüber nachdachte, sagte mein anbetungswürdiger Jesus, Der mich mit einem
überaus lebhaften Licht überraschte, das aus Ihm hervortrat, zu mir: „Meine Tochter, die
Sache ist in sich selbst ganz klar: solange mein Wille nicht bekannt wird und nicht seinen
ersten Ehrenplatz und seine Herrschaft in jedem Wesen hat, das aus unseren
schöpferischen Händen hervorgegangen ist, wird seine Herrlichkeit stets unvollständig sein.
Der Grund ist ganz einleuchtend. Bei der Schöpfung war dies nämlich unser erstes Ziel: als
Wir diesen Höchsten Willen aus Uns hervortreten ließen, der sich in der ganzen Schöpfung
vervielfältigte und sich überallhin ausbreitete, im Himmel, in der Sonne, im Meer, in den
Blumen, in den Pflanzen, bis hin zur Erde und in jedem Wesen, das aus unseren
Schöpferhänden hervorgegangen ist, sollte Er sich zum Leben von allem machen.
Damit sollte Er sein Leben in jedem Wesen bilden, und – sich in jedem Menschen
vervielfältigend – so viele Leben und Reiche haben, in denen Er herrscht, als es Menschen
geben würde. Nun hat sich mein Wille nicht zurückgezogen: es gibt keinen Ort, wo Er nicht
sein göttliches Leben ausbreitet, es gibt kein Geschöpf, das nicht von diesem Höchsten
Willen erfüllt ist.
Aber während Er sich überall ausbreitet und alles und alle erfüllt, kann Er [trotzdem] nicht
sein Leben bilden! Wie viele göttliche Leben werden in den Menschen abgewürgt! Wie viele
verweigern Ihm den ersten Platz in ihren Akten! Wie viele setzen Ihn unwürdigen und
gemeinen Akten nach, und machen Ihm somit seine Herrschaft streitig!
Scheint dir die Auslöschung so vieler göttlicher Leben dieses meines Willens in den
Geschöpfen unbedeutend? So vieler seiner edlen und erhabenen Akte, die Er vernichtet
werden fühlt, während sie sich Seiner bedienen, um menschliche Leben, beklagenswerte
Leben zu bilden, Monster, die für die Hölle taugen? Und dir scheint das gering, meine
Tochter?



Der Schaden, den unsere Herrlichkeit seitens der Schöpfung erfährt, ist groß und
unüberschaubar, sodass nicht einmal die ganze Wohltat der Erlösung Uns
Wiedergutmachung leisten konnte. Trotz der Erlösung kehrte der Mensch nämlich nicht in
die Einheit mit unserem Willen zurück, noch regiert Er vollständig in den Seelen.
Wie viele Leben, die man gut und heilig nennt, sind gespalten zwischen Göttlichem und
menschlichem Willen, und somit ist unsere Herrlichkeit in der Schöpfung unvollständig.
Sie wird erst dann vollendet sein, wenn die von Uns erschaffenen Dinge unserem eigenen
Willen dienen werden und denen, die Ihm den ersten Ehrenplatz einräumen, die Ihn in allen
Dingen anerkennen und Ihn in allen ihren Akten regieren lassen und somit zum absoluten
und herrschenden König einsetzen.
Scheint es dir nicht gerecht und ein Recht[sanspruch], dass – da alles meinem Willen
gehört, und Er sich überall befindet und für alle das primäre Leben in allem ist – alle Ihn
anerkennen und alle zu Göttlichem Willen werden, indem alle Ihm gehören?
Stelle dir einen König und sein Reich vor: alle Ländereien, die Landhäuser, die Städte sind
ausschließlich sein Eigentum. Es gibt nichts, das ihm nicht gehört – und dies nicht nur von
Rechts wegen, da es sein Reich ist, sondern sie gehören ihm auch durch Eigentumsrecht.
Nun will dieser König aufgrund seiner Seelengüte sein Volk glücklich sehen und verteilt
daher seinem Volk seine Landgüter, Villen und Ländereien kostenlos, ja er schenkt ihnen
sogar Wohnmöglichkeit in seinen Städten, sodass alle reich und im Überfluss leben können,
jeder nach seinem Stand.
Diese ganze große Wohltat bereitet er seinem Volk nur zu dem einzigen Zweck, dass sie ihn
als ihren König anerkennen, indem sie ihm die absolute Herrschaft überlassen. Zudem
sollen sie auch anerkennen, dass die von ihnen in Besitz genommenen Ländereien ihnen
kostenlos vom König gegeben wurden, damit er dafür verherrlicht, anerkannt und geliebt
werde.
Nun, dieses Volk erkennt ihn undankbarerweise nicht als ihren König an, es maßt sich
eigenmächtig das Eigentumsrecht über die Ländereien an, die sie besitzen, und sie
erkennen nicht an, dass es vom König geschenkte Gaben sind. Wäre dann nicht dieser
König in seiner Herrlichkeit um das Gute, das er seinem Volk getan hat, betrogen worden?
Und wenn du noch bedenkst, dass sie sich seiner Ländereien bedienen, ohne selbst Nutzen
davon zu haben: einige bearbeiten sie nicht, andere nehmen die schönsten Plantagen weg,
andere machen seine lieblichen Gärten öde, auf eine Art, dass sie sich ihr Unglück und ihr
Elend selbst bereiten. All dies würde dem Schaden an der Glorie des Königs eine Schande
und einen Schmerz hinzufügen, den niemand lindern könnte.
Dies ist nur ein bloßer Schatten dessen, was mein Höchster Wille getan hat und noch immer
tut. Niemand hat Uns einen Cent für die Wohltat der Sonne, des Meeres, der Erde [zurück]
gegeben, sondern Wir haben ihnen alles kostenlos geschenkt, nur um sie glücklich zu
machen, und dass sie mein Höchstes FIAT erkennen mögen, das sie so sehr liebte und
nichts anderes möchte als Liebe und Herrschaft.
Nun, wer könnte diesem König Wiedergutmachung leisten für die Einbuße an seiner
Herrlichkeit, die ihm sein Volk nicht erwiesen hat, und seinen intensiven Schmerz lindern?
Stelle dir weiter vor, dass einer aus eben diesem Volk, erfüllt vom begründeten Kummer
seines Königs, ihm seine Herrlichkeit zurückerstatten will und als Erster beginnt, das Land,
das er innehat, zu pflegen und zu erneuern, auf eine Art, dass er es zum schönsten und
lieblichsten Garten des Reiches macht.
Dann sagt er allen, dass sein Garten ein Geschenk ist, das ihm der König gemacht hat, weil
er ihn liebt. Sodann ruft er den König in seinen Garten und spricht zu ihm: ‚Dies sind deine
Besitztümer, es ist gerecht, dass sie alle zu deiner Verfügung stehen.’ Der König freut sich
an dieser Loyalität und sagt: ‚Ich möchte, dass du gemeinsam mit mir König bist, dass wir
gemeinsam herrschen.’



O wie fühlt er seine Ehre wiederhergestellt, den Schmerz gelindert durch diesen einen aus
seinem Volk! Doch dieser Mann bleibt nicht [dabei] stehen. Er bereist alle Wege des
Reiches, und alle mit seinen Worten aufrüttelnd, ruft er einen beträchtlichen Kern von
Personen zu seiner Nachahmung auf und bildet daraus das loyale Volk, das seinem König
das Herrschaftsrecht gibt.
Der König fühlt sich in seiner Ehre wiederhergestellt und verleiht ihnen als Lohn den Titel als
seine eigenen Kinder und sagt ihnen: ‚Mein Reich gehört euch; regiert, meine Kinder! Es ist
mein Ziel, dass es in meinem Reich keine Diener gibt, sondern meine Kinder und Könige,
die mir gleichgestellt sind’.
So wird es mit meinem Göttlichen Willen geschehen. O, wie wartet Er darauf, dass Ihm
seine vollständige Herrlichkeit in der Schöpfung zurückgegeben wird, dass man anerkennt,
dass alles Sein ist, damit Er sagen könne: ‚Alles gehört euch, regieren Wir gemeinsam.’
Wie wartet Er darauf, dass die Kenntnisse über das Höchste FIAT die Wege bereisen, um
[die Menschen] aufzurütteln, zu rufen und darauf zu drängen, dass sie in mein Reich
kommen und meine wahren Kinder werden, denen Ich den Titel von Königen verleihen kann!
Deshalb bin Ich so sehr daran interessiert, dass diese Mitteilungen über meinen Göttlichen
Willen bekannt werden, denn es handelt sich um meinen größten Akt, welcher die
Vollendung meiner Glorie und das vollkommene Wohl für die Menschen ist.“ (aus „Das Buch
des Himmels“; Für den privaten Gebrauch – Band 20; 13. Februar 1927)
„Denn wer sich selbst erhöht, wird erniedrigt, und wer sich selbst erniedrigt, wird
erhöht werden“ (Lk 14,11)
Als ich in meinem gewohnten Zustand war, brachte mich der gebenedeite Jesus aus mir
heraus mitten unter viele Menschen. Welche Blindheit! Beinahe alle waren blind, und einige
wenige, kurzsichtig. Nur sehr wenige konnte man wie die Sonne unter den Sternen
erblicken, die äußerst scharfsichtig und ganz auf die Göttliche Sonne ausgerichtet waren;
und diese Sicht wurde ihnen gewährt, da sie ganz auf das Licht des Menschgewordenen
Wortes fixiert war.
Voller Mitleid sprach Jesus zu mir: „Meine Tochter, wie hat der Stolz die Welt ruiniert! Er hat
sogar das kleine Licht der Vernunft vernichtet, welches alle von Geburt an mit sich tragen.
Wisse jedoch, dass die Tugend, die Gott am meisten ehrt, die Demut ist, und die Tugend,
welche das Geschöpf am meisten vor Gott und den Menschen erhebt, ist die Demut.“ Als Er
dies gesagt hatte, verschwand Er.
Später kam er ganz bekümmert und betrübt zurück und fügte hinzu: „Meine Tochter, drei
schreckliche Züchtigungen sind daran, zu geschehen.“ Und Er verschwand wie ein Blitz,
ohne mir die Zeit zu lassen, Ihm ein Wort zu sagen. (aus „Das Buch des Himmels“; Für den
privaten Gebrauch – Band 4; 30. Juli 1901)
————–
Als ich in meinem gewohnten Zustand war, kam mein anbetungswürdiger Jesus und sagte:
„Meine Tochter, nur jemand, der sich von allem entleert hat und sich vollkommen mit Mir
angefüllt hat, kann wahrhaft Meiner würdig sein, sodass er aus sich einen Gegenstand allein
der göttlichen Liebe macht; und dass meine Liebe soweit kommen soll, sein Leben
auszumachen, und er Mich schließlich nicht mit seiner Liebe, sondern mit meiner eigenen
Liebe liebt.“
Dann fügte Er hinzu: „Was bedeuten diese Worte: Er stürzte die Mächtigen vom Thron und
erhöhte die Niedrigen? Dass die Seele, sich selbst ganz vernichtend, ihr ganzes Wesen mit
Gott anfüllt, und da sie Gott mit Gott Selbst liebt, erhebt Gott die Seele zu einer ewigen
Liebe: dies ist die wahre und größte Erhöhung, und zugleich die wahre Demut.“
Dann fuhr Er fort: „Das wahre Zeichen, um zu wissen, ob man diese Liebe besitzt, ist, wenn
die Seele sich um nichts kümmert als Gott zu lieben, Ihn bekannt zu machen, und zu
bewirken, dass alle Ihn lieben.“ Dann zog Er sich in mein Inneres zurück, und ich hörte Ihn



mit den Worten beten: „Allzeit Heilige und unteilbare Dreieinigkeit, Ich bete Dich tief an, Ich
liebe Dich innig, Ich danke Dir ununterbrochen im Namen aller und in den Herzen aller.“
Und ich fuhr auf diese Weise fort, und hörte Ihn beinahe ständig in meinem Inneren beten,
und ich mit Ihm. (aus „Das Buch des Himmels“; – Für den privaten Gebrauch – Band 4; 14.
Januar 1902)


