
Piątek XXI tydzień Okresu Zwykłego (Mt 25,1-13)

"Bądźcie zatem czujni!...". (Mt 25,13)

O mój ukochany Jezu, minęła już godzina, odkąd znajdujesz się w tym ogrodzie. Miłość
przejęła pierwszeństwo we wszystkim, sprawiając, że cierpisz na raz wszystko to, co
oprawcy każą Ci przecierpieć podczas całego trwania Twojej bolesnej Męki. A co więcej,
Miłość nadrabia i każe Ci cierpieć to, czego oni nie są w stanie Ci uczynić w najgłębszych
zakamarkach Twojej Boskiej Osoby. O mój Jezu, widzę, że się słaniasz na nogach, a mimo
to chcesz dokądś pójść... Powiedz mi, o moja Dobroci, gdzie chcesz iść. Ach, zrozumiałam.
Pragniesz odszukać swoich ukochanych uczniów. Ja również chcę Ci towarzyszyć, ażeby
Cię podtrzymać, gdy się zachwiejesz.

Ale, o mój Jezu, następna gorycz dla Twojego Serca. Oni już śpią. A Ty, zawsze litościwy,
wołasz ich, budzisz i z całą ojcowską miłością napominasz, i zalecasz im czuwanie oraz
modlitwę. Powracasz do Ogrodu, ale niesiesz następną ranę w swoim Sercu... W tej ranie
widzę, o moja Miłości, wszystkie rany, które zadają Ci dusze poświęcone Tobie. Dusze te,
czy to z powodu pokusy, czy stanu ducha, czy braku umartwienia, zamiast przylgnąć do
Ciebie, czuwać i się modlić, zamykają się w sobie. Zamiast czynić postępy w miłości i w
zjednoczeniu z Tobą, ospałe, posuwają się do tyłu... Jakże Ci współczuję, o żarliwa Miłości, i
daję Ci zadośćuczynienie za wszelką niewdzięczność Twoich najwierniejszych. To te
zniewagi najbardziej zasmucają Twoje uwielbione Serce, a ich gorycz jest tak wielka, że
doprowadzają Cię do szaleństwa...

Ale, o Miłości bez granic, Twoja Miłość, która już się gotuje w Twoich żyłach, przezwycięża
wszystko i zapomina o wszystkim... Widzę, jak w pokorze leżysz na ziemi, modlisz się,
ofiarowujesz siebie, wynagradzasz i we wszystkim starasz się oddać Ojcu chwałę za
zniewagi wyrządzone Mu przez stworzenia. Ja również, o mój Jezu, upadam wraz z Tobą na
ziemię i wspólnie z Tobą zamierzam czynić to, co Ty czynisz.

(z "Zegara godzin Męki Jezusa Chrystusa" z pism Sługi Bożej Luisy Piccarrety; godzina od
22.00 do 23.00: druga godzina agonii Jezusa na Górze Oliwnej)
------------------------
... Kontynuowałam więc moje krążenia po Aktach Boskiej Woli. Cierpiałam i byłam pełna
niepokoju, nad którym nie mogłam zapanować. Minuty wydawały mi się wiekami. Co za
wiecznie długa noc! Czekałam, aż przyjdzie mój dobry Jezus i mnie uspokoi. Wreszcie, po
długim oczekiwaniu, mój dobry Jezus ukazał się bardzo smutny i przemówił do mnie pełen
dobroci: "Biedna córka, jak ciężkie jest to ciągłe czuwanie, nieprawdaż?
Jakże często twój Jezus znosi te ciężkie i męczące cierpienia! Jak długo stworzenia karzą
Mi czuwać! Mogę powiedzieć, że jestem zawsze przebudzony, cierpiąc niepokój Mojej
Miłości. Kiedy dusza grzeszy, czuję, że wyślizguje się z Moich ramion i czuwam. Patrzę na



nią i widzę otaczające ją demony, świętujące, a nawet szydzące z dobra, które uczyniła.
Biedne dobro, jak bardzo jest pokryte błotem winy! Ponieważ nadal ją kocham, wysyłam jej
małe promyki światła i czuwam. Daję jej pokutę, aby znowu się podniosła, a Ja czuwam.
Minuty wydają mi się wiekami i nie mogę się uspokoić, dopóki nie zobaczę jej powracającą
w Moje ramiona... i tak czuwam. Ja czuwam zawsze i śledzę jej bicie serca, i myśli jej
umysłu, aby obudzić w niej pamięć o Mojej wielkiej miłości, ale niestety na próżno.... i muszę
nadal czekać. Co za ciężkie czuwanie! Kiedy ona wraca do Mnie, trochę odpoczywam, w
przeciwnym razie Moje czuwanie trwa nadal.
Jeśli inna dusza chce zrobić coś dobrego, ale się nie spieszy i nigdy się nie decyduje, wtedy
też czuwam. Próbuję przyciągnąć ją Moją Miłością, natchnieniami, a nawet obietnicami, ale
ona nie może się zdecydować i znajduje tyle wymówek i trudności, przez które ciągle muszę
czuwać. Jak liczne i zróżnicowane czuwania przygotowują dla mnie stworzenia!
To powód, dla którego nie śpisz, abyś dotrzymała Mi towarzystwa w Moim nieustannym
czuwaniu. Dlatego cierpmy razem. Kochaj Mnie, a Ja znajdę odrobinę odpoczynku w Moim
długim czuwaniu."

Potem dodał jeszcze bardziej czułym tonem: "Córko Moich cierpień, czy chcesz wiedzieć,
kto Mi oszczędza tej tak ciężkiej katorgi nieustannego czuwania?
Dusza, która żyje w Mojej Woli; tak, nawet więcej, jak tylko zdecyduje się żyć w Niej,
ogłaszam ją Moją córką i zwołuję całe Niebo, Trójcę Przenajświętszą, aby uczcić nową
córkę, którą nabyłem. Wszyscy ją uznają, bo wypisuję jej imię niezatartymi literami w
Moim Sercu i w Mojej wiecznie płonącej miłości piszę: "Moja córka".
W Mojej Woli, jest ona zawsze ze Mną i wszystko, co Ja czynię, ona również czyni. Dlatego
w Moich ciągłych nowych narodzinach [zmartwychwstaniach], ona rodzi się wraz ze Mną i Ja
wypisuję [w moim sercu] “Córka Moich narodzin”. Kiedy niewdzięczność ludzi sprawia, że
płaczę, ona płacze razem ze mną, a ja nawet wpisuję ją w moje łzy: "Córka moich łez".
Jednym słowem, kiedy cierpię, pracuję, chodzę, piszę: "Córka moich cierpień, moich prac
lub kroków" i wszędzie ją zanoszę wygrawerowana w moim sercu. Chcę, abyś wiedziała, że
między ojcem a dziećmi istnieją nierozerwalne, trwałe więzi.
Nikt nie może ignorować praw ojcostwa i potomstwa, ani w porządku nadprzyrodzonym, ani
w porządku naturalnym. Czuję się więc zobowiązany, jako Ojciec ustanowić tę duszę
spadkobierczynią Moich dóbr, miłości i świętości, którą tak uroczyście uznałem za córkę
Moją, że jest nawet wpisana w Serce Moje. Nie mogę jej nie kochać, bo uznałbym to za
oszustwo wobec Mojej Ojcowskiej miłości.
Ma więc obowiązek kochać Mnie i posiadać dobra swego Ojca, bronić Go i czynić Go
znanym i poświęcić swoje życie, aby nikt Mnie nie obraził.
O, jak pięknie jest widzieć te Moje dzieci, które żyją w Mojej Woli i nawet mówią do Mnie:
"Ojcze mój, zbyt długo czuwasz i teraz jesteś zmęczony". Odpoczywaj, a żeby odpoczynek
Twój był łagodny i słodki, odpoczywaj w mojej miłości , a Ja będę czuwać nad duszami
zamiast Ciebie. Kto wie, może uda mi się [ przywrócić duszę], abyś mógł ją odnaleźć, gdy
się obudzisz! A Ja im ufam i trochę odpoczywam.
Czego nie może uczynić dusza, która żyje w Mojej Woli? Ona może wszystko dla Mnie
uczynić, ponieważ światło Woli Bożej uświadamia jej wszystkie Moje cierpienia, a Ja
wszystko czynię dla niej. Na zmianę czuwamy i odpoczywamy. Jakże piękne jest życie w
Mojej Woli! Dusza stawia się w Naszym położeniu: czego My chcemy, tego i ona chce. Jest
to najświętsze, największe i najszlachetniejsze, pełne majestatu i czystości, chcieć tego,
czego chce Bóg. Żaden inny czyn nie może osiągnąć tak wzniosłych wyżyn, ani tak
nieskończonej wartości, mianowicie pragnąć tego, czego chce Bóg. Bóg jest święty i czysty,
jest porządkiem i dobrocią. Kiedy dusza chce tego, czego chce Bóg, chce tego, co jest
święte, czyste, dobre i w doskonałym porządku. Czuje się na nowo narodzona w Bogu i



czyni to, co On czyni. Bóg sprawia wszystko, ogarnia wszystko, porusza się we wszystkim, a
ona współdziała w tym, co Bóg czyni. Nie mogła uczynić nic większego. Dlatego nie ma nic
wyższego, niż życie w Mojej Woli, ani nic nie może się z nim równać. Dlatego żyj zawsze w
moim FIAT, a oboje będziemy szczęśliwi."
(z "Księgi Nieba"; tom 36; 10 maja 1938)

Freitag der 21. Woche im Jahreskreis (Mt 25,1-13)
„Seid also wachsam!…“ (Mt 25,13)
Mein Jesus! Schon ist eine Stunde verflossen, seit du im Garten Gethsemane weilst. Die Liebe hat
die Oberherrschaft in allem an sich genommen und lässt dich auf einmal das leiden, was die
Henkersknechte dir im Verlauf deiner bittersten Passion zu leiden geben.
Mein Jesus! Ich sehe dich wanken bei deinen Schritten, und trotzdem schreitest du voran. Sag mir,
mein höchstes Gut, wohin lenkst du deine Schritte? Ach, du willst deine geliebten Jünger aufsuchen.
Ich begleite dich, um dich in meinen Armen zu halten, wenn du wankst.
Mein Jesus! Ein anderer bitterer Schmerz wartet auf dich. Die Jünger schlafen. Du, immer voll Mitleid,
rufst sie wach und ermahnst sie mit väterlicher Liebe, empfiehlst ihnen zu wachen und zu beten.
Dann kehrst du in den Garten zurück. Aber noch eine andere Wunde trägst du im Herzen, und in ihr
erblicke ich alle Wunden, die dir die gottgeweihten Seelen schlagen.
Anstatt sich an dich anzuschließen, zu wachen und zu beten, überlassen sie sich sich selbst, sei es
aus Nachlässigkeit, sei es, weil sie versucht werden, sei es, weil sie nicht in der richtigen
Geistesverfassung sind. Während sie voranschreiten sollten in der Liebe und Vereinigung mit dir,
schlafen sie, werden lau und machen Rückschritte. Wie sehr bemitleide ich dich, du Freund der
Seelen!
O ich möchte alle Undankbarkeit jener sühnen, die dir so lieb und teuer sind. Diese Treulosigkeiten
betrüben am meisten dein anbetungswürdiges Herz. So groß ist die Bitterkeit des Schmerzes, dass er
dich erdrücken möchte. O Liebe ohne Ende! Das Blut, das in deinen Adern siedend heiß wallt, besiegt
alles und vergisst alles. Ich sehe dich betend am Boden liegen.
Du opferst dich auf, sühnst und bemühst dich, für alle Menschen den Vater zu verherrlichen. Auch ich,
mein Jesus, werfe mich mit dir nieder, und im Verein mit dir möchte ich das tun, was du tust… (aus
„Die Stundenuhr der Passion Jesu Christi“ nach den Schriften der Dienerin Gottes Luisa Piccarreta;
Stunde von 22 bis 23 Uhr: Zweite Stunde der Todesangst Jesu am Ölberg)
—————
… So setzte ich meine Runden in den Akten des Göttlichen Willens fort. Ich fühlte mich leidend und
voller Unrast, die ich nicht beruhigen konnte. Die Minuten schienen mir Jahrhunderte zu sein. Was für
eine ewig lange Nacht! Ich wartete auf das Kommen meines guten Jesus, dass Er mich beruhige.
Nach langem Warten schließlich zeigte sich mein guter Jesus ganz bekümmert und sprach voller
Güte zu mir:
„Arme Tochter, wie hart ist doch das Wachen, nicht wahr? Wie oft erduldet dein Jesus diese harten
und qualvollen Leiden! Wie lange lassen Mich die Geschöpfe wachen! Ich kann sagen, dass Ich stets
wache und die Rastlosigkeit meiner Liebe erleide. Wenn die Seele sündigt, fühle Ich, wie sie meinen
Armen entgleitet, und Ich wache.
Ich schaue sie an und sehe, wie Dämonen sie umgeben, die feiern und sogar das Gute, das sie getan
hat, verspotten. Das arme Gute, wie sehr wird es mit dem Schlamm der Schuld bedeckt! Da Ich sie
noch immer liebe, sende Ich ihr kleine Lichtschimmer und wache. Ich gebe ihr Reue, damit sie sich
wieder erhebe und Ich wache.
Die Minuten scheinen Mir wie Jahrhunderte, und Ich kann mich nicht beruhigen, wenn Ich sie nicht in
meine Arme zurückkehren sehe … und so wache Ich. Ich wache stets und spähe ihre Herzschläge
und die Gedanken ihres Geistes aus, um in ihr die Erinnerung an meine große Liebe zu wecken, doch
leider vergeblich…. und Ich muss weiter warten.
Welch hartes Wachen! Wenn sie zu Mir zurückkehrt, dann ruhe Ich ein wenig, sonst dauert meine
Wache an. Wenn eine andere Seele etwas Gutes tun möchte, aber sich damit Zeit lässt und sich nie
entschließt, auch dann wache Ich. Ich trachte sie mit meiner Liebe, mit Inspirationen und sogar mit



Verheißungen anzulocken, aber sie kann sich nicht entscheiden und findet so viele Vorwände und
Schwierigkeiten, wodurch sie Mich stets wachhält.
Wie viele und verschiedenartige Wachen bereiten Mir die Geschöpfe! Siehe, dies ist der Grund für
dein Wachsein, damit du Mir in meinem ständigen Wachen ein wenig Gesellschaft leistest. Leiden Wir
darum gemeinsam.
Liebe Mich, und Ich werde ein wenig Ruhe in meinem langen Wachen finden.“ … (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 36; 10. Mai 1938)


