
Męczeństwo Jana Chrzciciela (Mk 6,17-29)

17 Ten bowiem Herod kazał pochwycić Jana i związanego trzymał w więzieniu, z powodu Herodiady,
żony brata swego Filipa, którą wziął za żonę. 18 Jan bowiem wypominał Herodowi: «Nie wolno ci
mieć żony twego brata». 19 A Herodiada zawzięła się na niego i rada byłaby go zgładzić, lecz nie
mogła. 20 Herod bowiem czuł lęk przed Janem, znając go jako męża prawego i świętego, i brał go w
obronę. Ilekroć go posłyszał, odczuwał duży niepokój, a przecież chętnie go słuchał.
21 Otóż chwila sposobna nadeszła, kiedy Herod w dzień swoich urodzin wyprawił ucztę swym
dostojnikom, dowódcom wojskowym i osobom znakomitym w Galilei. 22 Gdy córka tej Herodiady
weszła i tańczyła, spodobała się Herodowi i współbiesiadnikom. Król rzekł do dziewczęcia: «Proś mię,
o co chcesz, a dam ci». 23 Nawet jej przysiągł: «Dam ci, o co tylko poprosisz, nawet połowę mojego
królestwa». 24 Ona wyszła i zapytała swą matkę: «O co mam prosić?» Ta odpowiedziała: «O głowę
Jana Chrzciciela». 25 Natychmiast weszła z pośpiechem do króla i prosiła: «Chcę, żebyś mi zaraz dał
na misie głowę Jana Chrzciciela». 26 A król bardzo się zasmucił, ale przez wzgląd na przysięgę i
biesiadników nie chciał jej odmówić. 27 Zaraz też król posłał kata i polecił przynieść głowę Jana. Ten
poszedł, ściął go w więzieniu 28 i przyniósł głowę jego na misie; dał ją dziewczęciu, a dziewczę dało
swej matce. 29 Uczniowie Jana, dowiedziawszy się o tym, przyszli, zabrali jego ciało i złożyli je w
grobie.

Zaraz też król posłał kata i polecił przynieść głowę Jana. Ten poszedł,

ściął go w więzieniu. (Mk 6,27)

Czułam się przygnębiona i cierpiąca, moje wnętrze jakby ciągle doznawało nowych
zniszczeń i unicestwienia mojej biednej istoty. Poprosiłem więc Jezusa, aby dał mi siłę, a
kiedy przyszedł, wziął mnie w swoje ramiona, aby zaszczepić we mnie nowe życie, ale to
nowe życie zostało mi dane jako możliwość przyjęcia nowej śmierci, aby z kolei następnie
nowe życie mogło zostać we mnie zaszczepione. Wtedy On powiedział do mnie: "Moja
córko, moja Wola obejmuje wszystko, obejmuje wszystkie cierpienia, wszystkie tortury,
wszystkie bóle, które zaistniały w ciągu wszystkich wieków.
Oto więc Moje Człowieczeństwo obejmowało wszystko, każde cierpienie, każde
męczeństwo stworzeń, ponieważ Moje Życie nie było niczym innym, jak Życiem Woli Bożej; i
to było stosowne, nie tylko dla dokończenia Dzieła Odkupienia, ale po to, abym mógł
mianować się Królem, Pomocą i Siłą dla wszelkich męczarni, bólów i cierpień.
Gdybym nie zawierał w sobie źródła wszystkich męczarni, bólów i cierpień, jakże mógłbym
nazywać się Królem wszystkich i posiadać w sobie źródło wszelkiej pomocy, wsparcia, siły i
łaski, która jest potrzebna w każdym cierpieniu stworzeń? Trzeba mieć, żeby móc dawać.
Dlatego tyle razy mówiłem ci, że misja powołania duszy do życia w Mojej Woli jest
największa, najwyższa i najwznioślejsza; nie ma żadnej innej, która mogłaby się z nią
równać.
Bezmiar Mojej Woli sprawi, że osiągnie ona wszystkie męczeństwa, cierpienia i bóle, sama
Moja Wola da jej boską siłę do ich znoszenia, uformuje w niej źródło męczeństw i bólów, a
sama Moja Wola przeznaczy ją na Królową wszystkich męczeństw, bólów i cierpień.
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Czy widzisz, co to znaczy żyć w Mojej Woli? Nie cierpieć tylko jedno męczeństwo, ale
wszystkie męczeństwa, nie jedno karcenie i jeden ból, ale wszystkie karcenia i wszystkie
bóle.
Oto więc konieczność, aby Moja Wola była życiem dla tej duszy, bo inaczej kto by jej dał siłę
do tak wielu cierpień?
A gdyby tak nie było, jak można by powiedzieć, że dusza, która żyje w Mojej Woli, jest siłą
męczennika? Jeśli nie zawierała w sobie substancji tego cierpienia, to jakże inaczej mogłaby
być siłą dla innego? Wówczas byłaby to fraza słowna, fantazja, a nie rzeczywistość.
Widzę, że jesteś wstrząśnięta słysząc to: nie, nie obawiaj się: tak wiele męczeństw, bólów i
cierpień zostanie odpłaconych niezliczonymi radościami, rozkoszami i łaskami, których
niewyczerpanym źródłem będzie sama Moja Wola.
Jest to również sprawiedliwe: jeśli Moja Wola utworzy w duszy, która w Niej żyje, źródło
bólów, jako pomoc dla całej rodziny ludzkiej, to jest również słuszne, aby utworzyła źródło
rozkoszy i łask, z tą różnicą, że źródło bólów będzie miało swój kres, gdyż rzeczy tu na dole,
jakkolwiek wielkie by były, są zawsze ograniczone; źródło rozkoszy natomiast pochodzi z
góry, jest boskie, a więc bez ograniczeń.
Dlatego odwagi, by iść drogą w Mojej Woli".
(z "Księgi Nieba"; Irmengard Haslinger - Do użytku prywatnego - tom 14; 23 sierpnia 1922)

Gedenktag der Enthauptung Johannes des Täufers (Mk 6,17-29)
„Deshalb befahl er einem Scharfrichter, sofort ins Gefängnis zu gehen und den Kopf des
Täufers herzubringen. Der Scharfrichter ging und enthauptete Johannes“ (Mk 6,27)
Ich fühlte mich bedrückt und leidend, mein Inneres war so, als erlitte es ständig neue Zerstörungen
und Vernichtung meines armen Wesens. So bat ich Jesus, dass Er mir die Kraft gebe, und als Er
kam, nahm Er mich in seine Arme, um mir neues Leben einzuflößen, doch dieses neue Leben wurde
mir gegeben als Gelegenheit, einen neuen Tod zu empfangen, damit mir dann wiederum ein neues
Leben eingegossen wurde.
Dann sagte Er zu mir: „Meine Tochter, mein Wille umfängt alles, schließt in sich alle Leiden, alle
Martern, alle Schmerzen, die es im Lauf aller Jahrhunderte gibt.
Siehe, daher umfing meine Menschheit alles, jedes Leiden, jedes Martyrium der Geschöpfe, da mein
Leben nichts anderes war als das Leben des Göttlichen Willens; und dies war angemessen, nicht nur
um das Werk der Erlösung zu vollenden, sondern damit Ich Mich zum König, zur Hilfe und Kraft für
alle Martern, Schmerzen und Leiden einsetzen konnte.
Wenn Ich in Mir nicht die Quelle aller Martyrien, Schmerzen und Peinen enthielte, wie könnte Ich Mich
König von allen nennen, und in Mir die Quelle jeglicher Hilfe, Unterstützung, Kraft und Gnade
besitzen, die es bei jedem Leid der Geschöpfe braucht? Es ist nötig zu haben, um zu geben.
Deswegen habe Ich dir so oft gesagt, dass die Mission, eine Seele zum Leben in meinem Willen zu
rufen die größte, höchste und erhabenste ist; es gibt keine andere, die ihr gleichkommen könnte.
Die Unermesslichkeit meines Willens wird sie alle Martern, Leiden und Schmerzen erreichen lassen,
mein Wille selbst wird ihr die göttliche Kraft geben, sie zu ertragen, Er wird in ihr die Quelle der
Martyrien und Schmerzen bilden, und mein Wille selbst wird sie zur Königin aller Martern, Schmerzen
und Leiden bestimmen.
Siehst du, was es bedeutet, in meinem Willen zu leben? Nicht nur ein einziges Martyrium zu erleiden,
sondern alle Martyrien, nicht eine Pein und einen Schmerz, sondern alle Peinen und alle Schmerzen.
Siehe daher die Notwendigkeit, dass mein Wille für diese Seele das Leben sei, wer würde ihr sonst
die Kraft in so vielem Leiden verleihen? Und wenn dem nicht so wäre, wie könnte man sagen, dass
die Seele, die in meinem Willen lebt, die Kraft des Märtyrers ist? Wenn sie in sich nicht die Substanz
jenes Leidens enthielte, wie könnte sie sonst Kraft für einen anderen sein? Dann wäre es eine
Redensart, eine Phantasie, keine Realität.
Ich sehe, dass du erschrickst, das zu hören: nein, fürchte dich nicht: so viele Martyrien, Schmerzen
und Leiden werden mit unzählbaren Freuden, Wonnen und Gnaden vergolten werden, dessen
unerschöpfliche Quelle mein Wille selbst sein wird.
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Es ist auch gerecht: wenn mein Wille in der Seele, die in Ihm lebt, die Quelle der Schmerzen als Hilfe
für die ganze Menschheitsfamilie formen wird, so ist es auch richtig, dass Er die Quelle der Wonnen
und Gnaden bilde, mit diesem Unterschied, dass die Quelle der Schmerzen ein Ende haben wird,
denn die Dinge hier unten, wie groß sie auch sein mögen, sind immer begrenzt; die Quelle der
Freuden hingegen ist von oben, ist göttlich, daher ohne Begrenzung.
Daher Mut, den Weg in meinem Willen zu gehen.“ (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 14; 23. August 1922)
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