
 Czwartek XX tydzień Okresu Zwykłego (Mt 22,1-14) 

 1  A  Jezus  znowu  w  przypowieściach  mówił  do  nich:  2  «Królestwo  niebieskie  podobne  jest  do  króla, 
 który  wyprawił  ucztę  weselną  swemu  synowi.  3  Posłał  więc  swoje  sługi,  żeby  zaproszonych  zwołali  na 
 ucztę,  lecz  ci  nie  chcieli  przyjść.  4  Posłał  jeszcze  raz  inne  sługi  z  poleceniem:  "Powiedzcie 
 zaproszonym:  Oto  przygotowałem  moją  ucztę:  woły  i  tuczne  zwierzęta  pobite  i  wszystko  jest  gotowe. 
 Przyjdźcie  na  ucztę!"  5  Lecz  oni  zlekceważyli  to  i  poszli:  jeden  na  swoje  pole,  drugi  do  swego 
 kupiectwa,  6  a  inni  pochwycili  jego  sługi  i  znieważywszy  [ich],  pozabijali.  7  Na  to  król  uniósł  się 
 gniewem.  Posłał  swe  wojska  i  kazał  wytracić  owych  zabójców,  a  miasto  ich  spalić.  8  Wtedy  rzekł 
 swoim  sługom:  "Uczta  wprawdzie  jest  gotowa,  lecz  zaproszeni  nie  byli  jej  godni.  9  Idźcie  więc  na 
 rozstajne  drogi  i  zaproście  na  ucztę  wszystkich,  których  spotkacie".  10  Słudzy  ci  wyszli  na  drogi  i 
 sprowadzili  wszystkich,  których  napotkali:  złych  i  dobrych.  I  sala  zapełniła  się  biesiadnikami.  11 
 Wszedł  król,  żeby  się  przypatrzyć  biesiadnikom,  i  zauważył  tam  człowieka,  nie  ubranego  w  strój 
 weselny.  12  Rzekł  do  niego:  "Przyjacielu,  jakże  tu  wszedłeś  nie  mając  stroju  weselnego?"  2  Lecz  on 
 oniemiał.  13  Wtedy  król  rzekł  sługom:  "Zwiążcie  mu  ręce  i  nogi  i  wyrzućcie  go  na  zewnątrz,  w 
 ciemności!  Tam  będzie  płacz  i  zgrzytanie  zębów".  14  Bo  wielu  jest  powołanych,  lecz  mało 
 wybranych». 

 Rzekł do niego: "Przyjacielu, jakże tu wszedłeś nie mając stroju 
 weselnego?"(Mt 22,12) 

 Rozważałam  tajemnicę  biczowania  i  współczułam  mojemu  słodkiemu  Jezusowi,  gdy  widział 
 siebie  tak  upokorzonego  pośród  swoich  wrogów,  odartego  z  szaty,  pod  nawałnicą  ciosów; 
 wtedy  mój  miły  Jezus,  w  tym  stanie,  w  jakim  był,  gdy  Go  biczowano,  wyszedł  ze  mnie  i 
 zapytał: 
 "Moja  córko,  czy  chcesz  wiedzieć,  dlaczego  zostałem  obnażony,  gdy  byłem  biczowany?  W 
 każdej  tajemnicy  Mojej  Męki  zajmowałem  się  najpierw  tym,  jak  naprawić  rozłam  między 
 Wolą ludzką a Wolą Bożą, a dopiero potem zniewagami, które ten rozłam wywoływał. 
 W  ogrodzie  Eden,  kiedy  człowiek  zerwał  więzy  jedności  między  Najwyższą  Wolą  a  swoją 
 własną,  pozbawił  się  królewskich  szat  Mojej  Woli  i  przyodział  się  w  nędzne  łachmany  swojej 
 własnej  woli,  która  była  słaba,  niestała  i  niezdolna  do  czynienia  dobra.  Moja  Wola  była  dla 
 Adama  słodkim  zauroczeniem,  które  utrzymywało  go  w  całkowicie  czystym  świetle  i 
 sprawiło,  że  nie  znał  nic  poza  swoim  Bogiem,  z  którego  wyszedł,  który  obdarzał  go  jedynie 
 rozkoszami  bez  liku.  I  był  tak  całkowicie  pochłonięty  tym,  jakie  wielkie  skarby  dał  mu  jego 
 Bóg, że nie myślał o sobie. 
 O  jakże  szczęśliwy  był  człowiek  i  jak  szczęśliwa  była  Boskość,  że  przekazała  mu  tyle 
 Doskonałości  swojej  Istoty,  ile  stworzenie  może  wchłonąć  tylko  po  to,  by  uczynić  je 
 podobnym do siebie!" 
 Jak tylko Adam zerwał więź z Naszą Wolą,  stracił królewską  szatę  , czar, światło i błogość. 
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 Kontemplował  siebie  bez  światła  Mojej  Woli,  a  kiedy  kontemplował  siebie  bez  czaru,  które 
 go  wiązało,  rozpoznał  siebie  [,  i  to,  jak  bardzo  był  nieudolny  bez  mojego  światła],  zawstydził 
 się  i  poczuł  strach  przed  Bogiem,  tak  że  nawet  jego  własna  natura  odczuła  smutne  skutki 
 tego: poczuł chłód i nagość, i poczuł żywą potrzebę okrycia się. 
 Jak  Nasza  Wola  trzymała  go  w  przystani  niezmiernych  rozkoszy,  tak  jego  własna  wola 
 wprowadziła  go  do  przystani  nieszczęścia.  Nasza  wola  była  dla  człowieka  wszystkim  i  w  Niej 
 znalazł  wszystko.  Było  to  sprawiedliwe,  że  pochodząc  od  Nas  i  żyjąc  w  Naszej  Woli,  jako 
 Nasz  umiłowany  Syn,  powinien  żyć  z  tego,  co  było  Nasze,  a  ta  Nasza  Wola  powinna 
 zapewnić  mu  wszystko,  czego  potrzebował.  Teraz,  gdy  chciał  żyć  w  swojej  woli,  potrzebował 
 wszystkiego,  gdyż  wola  ludzka  nie  ma  mocy,  by  zapewnić  wszystkie  potrzeby,  ani  nie 
 zawiera  w  sobie  źródła  dobra;  był  więc  zmuszony  do  mozolnego  zdobywania  rzeczy 
 niezbędnych  do  życia.  Czy  widzisz  zatem,  co  to  znaczy  nie  być  zjednoczonym  z  Moją  Wolą? 
 O,  gdyby  wszyscy  to  wiedzieli,  mieliby  tylko  to  jedno  pragnienie,  aby  Moja  Wola  przyszła  i 
 królowała na ziemi! 
 Tak  więc,  gdyby  Adam  nie  wycofał  się  z  Boskiej  Woli,  również  jego  natura  nie 
 potrzebowałaby  [materialnych]  szat  i  nie  wstydziłby  się  swojej  nagości  1  ,  ani  nie  podlegałby 
 cierpieniom  z  powodu  zimna,  gorąca,  głodu  czy  słabości.  Ale  te  naturalne  rzeczy  były  prawie 
 niczym [w porównaniu], były raczej symbolami wielkiego dobra, które jego dusza utraciła. 
 Tak  więc,  córko  Moja,  zanim  zostałem  przywiązany  do  słupa  aby  zostać  ubiczowanym, 
 chciałem  być  obnażony,  aby  cierpieć  nagość  człowieka  i  zadośćuczynić,  za  to,  że  on 
 rozebrał się z królewskiej szaty Mojej Woli. 
 Czułem  tak  wielki  wstyd  i  mękę  w  Sobie,  gdy  widziałem  Siebie  tak  obnażonego  pośród 
 wrogów,  którzy  ze  Mnie  szydzili,  że  płakałem  nad  nagością  człowieka,  i  ofiarowałem  Moją 
 nagość  Mojemu  Ojcu  Niebieskiemu,  aby  człowiek  mógł  być  na  nowo  przyodziany  królewską 
 szatą  Mojej  Woli.  A  żeby  mi  tego  nie  odmówiono,  ofiarowałem  za  to  Moją  Krew,  Moje  Ciało 
 rozdarte  na  kawałki  i  pozwoliłem  się  pozbawić  nie  tylko  Moich  szat,  ale  i  Mojej  skóry,  aby 
 móc zapłacić cenę i zadośćuczynić za tę zbrodnię nagości człowieka. 
 Słysząc  to,  zapytałam  ze  zdziwieniem:  "Mój  ukochany  Jezu,  jak  to  możliwe,  że  wycofując  się 
 z Twojej Woli, człowiek odczuwał potrzebę odzienia, że wstydził się i bał? 
 Ty  jednak  zawsze  wypełniałeś  wolę  Ojca  Niebieskiego  i  tworzyłeś  z  Nim  jedność,  a  Twoja 
 Matka  nigdy  nie  znała  swojej  woli  -  a  jednak  miała  potrzebę  odzienia  i  pożywienia, 
 odczuwała zimno, i ciepło..." A Jezus odpowiedział: 
 "A jednak, moja córko, to jest to samo. 
 Jeśli  człowiek  wstydził  się  z  powodu  swojej  nagości  i  był  poddany  tylu  naturalnym  złym 
 przypadłościom,  to  właśnie  dlatego,  że  stracił  słodkie  oczarowanie  Mojej  Woli;  i  chociaż  to 
 dusza  wyrządziła  zło,  a  nie  ciało,  to  jednak  to  ostatnie  było  pośrednio,  jakby  wspólnikiem  złej 
 woli  człowieka.  Natura  została  niejako  sprofanowana  przez  złą  wolę  człowieka,  dlatego 
 zarówno dusza, jak i ciało musiały ponieść karę za popełnione zło. 
 Jeśli  chodzi  o  Mnie,  to  z  pewnością  zawsze  wypełniałem  Wolę  Najwyższą,  ale  nie 
 rozpocząłem  w  czasie  Mojego  przyjścia  poszukiwania  niewinnego  człowieka,  człowieka 
 przed  grzechem,  ale  szukałem  człowieka  grzesznego,  z  całą  jego  nędzą.  Musiałem  się  więc 
 z  nim  zbratać  i  wziąć  na  Siebie  całe  zło  człowieka,  poddając  się  potrzebom  życia,  jakbym  był 
 jednym  z  nich.  We  Mnie  rzeczywiście  był  ten  cud,  że  gdybym  zechciał,  nie  potrzebowałem 
 niczego,  ani  odzieży,  ani  pożywienia,  ani  niczego  innego  ale  nie  chciałem  skorzystać  z  tego 
 cudu,  z  miłości  do  człowieka,  lecz  chciałem  się  poświęcić  we  wszystkim,  nawet  w  najbardziej 
 niewinnych  rzeczach  stworzonych  przez  siebie,  jako  świadectwo  Mojej  gorącej  miłości  do 
 niego;  przeciwnie,  służyło  to  do  błagania  Boga,  Mojego  Ojca,  aby  mając  wzgląd  na  Mnie  i  na 
 Moją  Wolę  całkowicie  Mu  poświęconą,  przywrócił  człowiekowi  szlachetną  Królewską  Szatę 
 Naszej Woli. " 



 (z "Księgi Nieba"; Irmengard Haslinger - Do użytku prywatnego - tom 16; 14 stycznia 1924) 

 1.Adam i Ewa posiadali przed grzechem okrycie ze światła 

 Donnerstag der 20. Woche im Jahreskreis (Mt 22,1-14) 
 „Er  sagte  zu  ihm:  Mein  Freund,  wie  konntest  du  hier  ohne  Hochzeitsgewand 
 erscheinen?“ (Mt 22,12) 
 Ich  betrachtete  das  Geheimnis  der  Geißelung,  und  bemitleidete  meinen  süßen  Jesus,  als  Er  sich  so 
 gedemütigt  inmitten  seiner  Feinde  sah,  seines  Gewandes  entkleidet,  unter  einem  Sturm  von 
 Schlägen;  da  trat  mein  liebenswürdiger  Jesus  in  dem  Zustand,  in  dem  Er  war,  als  Er  gegeißelt  wurde, 
 aus meinem Inneren heraus und fragte mich: 
 „Meine  Tochter,  willst  du  wissen,  warum  man  Mich  entkleidete,  als  Ich  gegeißelt  wurde?  In  jedem 
 Geheimnis  meiner  Passion  kümmerte  Ich  Mich  zuerst  darum,  wie  Ich  den  Bruch  zwischen  dem 
 menschlichen  und  dem  Göttlichen  Willen  ausbessern  könne,  und  dann  erst  um  die  Beleidigungen, 
 welche dieser Bruch hervorgebracht hat. 
 Als  der  Mensch  im  Garten  Eden  die  Bande  der  Einheit  zwischen  dem  Höchsten  Willen  und  dem 
 seinen  zerriss,  beraubte  er  sich  der  königlichen  Kleider  meines  Willens  und  kleidete  sich  in  die 
 elenden Lumpen seines eigenen, der schwach, unbeständig und unfähig zum Gutestun war. 
 Mein  Wille  war  ein  süßer  Zauber  für  Adam,  der  ihn  in  einem  ganz  reinen  Licht  eingetaucht  hielt  und 
 ihn  nichts  anderes  kennen  ließ  als  seinen  Gott,  von  Dem  er  ausgegangen  war,  Der  ihm  nichts 
 anderes  schenkte  als  Wonnen  ohne  Zahl.  Und  er  war  so  ganz  davon  in  Anspruch  genommen,  welch 
 große Schätze sein Gott ihm gab, dass er keinen Gedanken an sich selbst hatte. 
 O  wie  glücklich  war  der  Mensch,  und  wie  freute  sich  die  Gottheit,  ihm  so  viele  Vollkommenheiten  ihres 
 Wesens  mitzuteilen,  wie  viel  ein  Geschöpf  nur  aufnehmen  kann,  um  es  sich  ähnlich  zu  machen!“ 
 Kaum  hatte  Adam  die  Verbindung  mit  unserem  Willen  gebrochen,  verlor  er  das  königliche  Gewand, 
 den Zauber, das Licht und die Seligkeit. 
 Er  betrachtete  sich  selbst  ohne  das  Licht  meines  Willens,  und  als  er  sich  ohne  den  Zauber,  der  ihn 
 gefesselt  hatte,  betrachtete,  erkannte  er  sich  [,  und  wie  unfähig  er  ohne  mein  Licht  war],  er  schämte 
 sich  und  verspürte  Angst  vor  Gott,  sodass  sogar  seine  eigene  Natur  die  traurigen  Wirkungen  davon 
 empfand: er fühlte die Kälte und Nacktheit und spürte das lebhafte Bedürfnis, sich zu bedecken. 
 Wie  unser  Wille  ihn  im  Hafen  unermesslicher  Wonnen  bewahrte,  so  versetzte  ihn  sein  eigener  Wille  in 
 den  Hafen  des  Elends.  Unser  Wille  war  alles  für  den  Menschen,  und  in  Ihm  fand  er  alles.  Es  war 
 gerecht,  dass  er,  da  er  aus  Uns  hervorgegangen  war  und  als  unser  geliebter  Sohn  in  unserem  Willen 
 lebte, von dem Unsrigen lebte, und dieser unser Wille sollte für alles aufkommen, was er benötigte. 
 Als  er  nun  in  seinem  eigenen  Willen  leben  wollte,  hatte  er  alles  nötig,  denn  der  menschliche  Wille  hat 
 nicht  die  Macht,  für  alle  Bedürfnisse  aufzukommen,  noch  beinhaltet  er  die  Quelle  des  Guten  in  sich; 
 so war er gezwungen, sich die zum Leben notwendigen Dinge mühsam zu verschaffen. 
 Siehst  du  also,  was  es  bedeutet,  nicht  mit  meinem  Willen  vereint  zu  sein?  O,  wenn  alle  das  wüssten, 
 hätten sie nur diese eine Sehnsucht, dass mein Wille komme und auf der Erde herrsche! 
 So  hätte,  wenn  Adam  sich  nicht  vom  Göttlichen  Willen  zurückgezogen  hätte,  auch  seine  Natur  keine 
 [materiellen]  Kleider  gebraucht,  und  er  hätte  sich  nicht  seiner  Nacktheit  geschämt,  noch  wäre  er  dem 
 Leiden  wegen  der  Kälte,  der  Hitze,  des  Hungers  oder  der  Schwäche  unterworfen  gewesen.  Doch 
 diese  natürlichen  Dinge  waren  [im  Vergleich  dazu]  beinahe  nichts,  sie  waren  vielmehr  Symbol  des 
 großen Gutes, das seine Seele verloren hatte. 
 Nun,  meine  Tochter,  bevor  Ich  zur  Geißelung  an  die  Säule  gebunden  wurde,  wollte  Ich  entkleidet 
 werden,  um  die  Nacktheit  des  Menschen  zu  erleiden  und  sie  wieder  gutzumachen,  als  er  sich  des 
 königlichen Gewandes meines Willens entkleidete. 
 Ich  fühlte  in  Mir  eine  so  große  Beschämung  und  Pein,  als  Ich  Mich  inmitten  von  Feinden,  die  Mich 
 verspotteten,  so  entblößt  sah,  dass  Ich  über  die  Nacktheit  des  Menschen  weinte  und  meinem 
 Himmlischen  Vater  meine  Blöße  aufopferte,  damit  der  Mensch  von  neuem  mit  dem  Königsgewand 
 meines Willens bekleidet werde. 
 Und  damit  Mir  dies  nicht  verweigert  werde,  opferte  Ich  als  Preis  dafür  mein  Blut,  mein  in  Stücken 
 herausgerissenes  Fleisch  auf,  und  ließ  Mich  nicht  nur  der  Kleider  entblößen,  sondern  auch  meiner 



 Haut,  um  den  Preis  zahlen  zu  können  und  für  das  Verbrechen  dieser  Nacktheit  des  Menschen 
 Genugtuung zu leisten. 
 Ich  vergoss  so  viel  Blut  in  diesem  Geheimnis,  wie  in  keinem  anderen,  sodass  es  ausreichte,  um  den 
 Menschen  wie  mit  einem  zweiten  Gewand,  einem  Gewand  aus  Blut  zu  bekleiden,  um  ihn  von  neuem 
 zu  bedecken  und  ihn  dadurch  zu  wärmen,  rein  zu  waschen  und  ihn  zu  disponieren,  das  königliche 
 Gewand meines Willens zu empfangen.” 
 Als  ich  dies  hörte,  fragte  ich  überrascht:  „Mein  geliebter  Jesus,  wie  kann  es  sein,  dass  der  Mensch 
 durch  den  Rückzug  aus  deinem  Willen  das  Bedürfnis  nach  Kleidung  empfand,  dass  er  sich  schämte 
 und Angst hatte? 
 Du  jedoch  hast  stets  den  Willen  des  Himmlischen  Vaters  getan  und  eine  Einheit  mit  Ihm  gebildet,  und 
 deine  Mutter  hat  nie  ihren  Willen  gekannt  –  und  dennoch  hattet  Ihr  Bedürfnis  nach  Kleidung  und 
 Nahrung  und  empfandet  Kälte  und  Hitze…”  Und  Jesus  erwiderte:  „Und  doch,  meine  Tochter,  ist  es 
 genauso. 
 Wenn  der  Mensch  sich  wegen  seiner  Nacktheit  schämte  und  so  vielen  natürlichen  Übeln  unterworfen 
 wurde,  so  gerade  deshalb,  weil  er  den  süßen  Zauber  meines  Willens  verlor;  und  obwohl  die  Seele 
 das  Böse  tat,  und  nicht  der  Körper,  war  dieser  jedoch  indirekt  wie  der  Komplize  des  schlechten 
 Willens  des  Menschen.  Die  Natur  wurde  vom  bösen  Willen  des  Menschen  gleichsam  profaniert,  daher 
 mussten beide, die Seele und der Leib, die Strafe für das verübte Böse erleiden. 
 Was  Mich  betrifft,  so  tat  Ich  sicherlich  immer  den  Höchsten  Willen,  doch  Ich  fand  bei  meinem 
 Kommen  nicht  den  unschuldigen  Menschen  vor,  den  Menschen  vor  der  Sünde,  sondern  Ich  fand  den 
 sündigen  Menschen  vor,  mit  all  seinem  Elend.  So  musste  Ich  Mich  mit  ihm  verbrüdern  und  alle  Übel 
 der  Menschen  auf  Mich  nehmen,  Mich  den  Bedürfnissen  des  Lebens  unterwerfen,  als  wäre  Ich  einer 
 von ihnen. 
 In  Mir  gab  es  zwar  dieses  Wunder,  dass  Ich,  wenn  Ich  es  wünschte,  nichts  benötigte,  weder 
 Kleidung,  noch  Speise,  noch  etwas  anderes,  doch  Ich  wollte  dieses  Wunder  aus  Liebe  zum 
 Menschen  nicht  in  Anspruch  nehmen,  sondern  wollte  Mich  in  allem  opfern,  auch  in  den 
 unschuldigsten  Dingen,  die  von  Mir  selbst  erschaffen  worden  waren,  als  Zeugnis  meiner 
 glühenden  Liebe  zu  ihm;  im  Gegenteil,  dies  diente  dazu,  um  von  Gott,  meinem  Vater  zu 
 erflehen,  dass  Er  mit  Rücksicht  auf  Mich  und  meinen  ganz  Ihm  geopferten  Willen,  dem 
 Menschen  das  edle  Königsgewand  unseres  Willens  wieder  zurückgebe.“  (aus  „Das  Buch 
 des  Himmels“;  Irmengard  Haslinger  –  Für  den  privaten  Gebrauch  –  Band  16;  14.  Januar 
 1924) 


