
 Sobota XX tydzień Okresu Zwykłego (Mt 23,1-12) 

 1  Wówczas  przemówił  Jezus  do  tłumów  i  do  swych  uczniów  tymi  słowami:  2  «Na  katedrze  2  Mojżesza 
 zasiedli  uczeni  w  Piśmie  i  faryzeusze.  3  Czyńcie  więc  i  zachowujcie  wszystko,  co  wam  polecą  3  ,  lecz 
 uczynków  ich  nie  naśladujcie.  Mówią  bowiem,  ale  sami  nie  czynią.  4  Wiążą  ciężary  wielkie  i  nie  do 
 uniesienia  i  kładą  je  ludziom  na  ramiona,  lecz  sami  palcem  ruszyć  ich  nie  chcą.  5  Wszystkie  swe 
 uczynki  spełniają  w  tym  celu,  żeby  się  ludziom  pokazać.  Rozszerzają  swoje  filakterie  i  wydłużają 
 frędzle  u  płaszczów.  6  Lubią  zaszczytne  miejsca  na  ucztach  i  pierwsze  krzesła  w  synagogach.  7 
 Chcą,  by  ich  pozdrawiano  na  rynkach  i  żeby  ludzie  nazywali  ich  Rabbi  4  .  8  Otóż  wy  nie  pozwalajcie 
 nazywać  się  Rabbi,  albowiem  jeden  jest  wasz  Nauczyciel,  a  wy  wszyscy  braćmi  jesteście.  9  Nikogo 
 też  na  ziemi  nie  nazywajcie  waszym  ojcem  5  ;  jeden  bowiem  jest  Ojciec  wasz,  Ten  w  niebie.  10  Nie 
 chciejcie  również,  żeby  was  nazywano  mistrzami,  bo  jeden  jest  tylko  wasz  Mistrz,  Chrystus.  11 
 Największy  z  was  niech  będzie  waszym  sługą.  12  Kto  się  wywyższa,  będzie  poniżony,  a  kto  się  uniża, 
 będzie wywyższony. 

 "... Kto się uniża, będzie wywyższony" (Mt 23,12). 

 Byłam  w  wielkiej  udręce  na  myśl,  że  mój  stan  jest  trwałym  złudzeniem.  Co  za  cios,  jak  grom 
 z  jasnego  nieba  dla  mnie!  To  ściąga  na  mnie  wszystkie  burze  i  poniża  mnie  wśród 
 wszystkich  czyniących  nieprawość,  a  nawet  wśród  potępionych;  nigdy  nie  było  na  ziemi 
 bardziej  przewrotnej  duszy  niż  moja.  Ale  najbardziej  boli  mnie  to,  że  nie  mogę  wyjść  z  tego 
 stanu  złudzenia,  bo  wtedy  wyznałbym  swój  grzech  i  przestałbym  to  robić  za  cenę  życia. 
 Jezus,  który  jest  tak  dobry,  wtedy  w  swoim  nieskończonym  miłosierdziu  przebaczyłby  tej 
 duszy, najgorszej ze wszystkich. 
 Gdy  przeżyłam  jedną  z  takich  burz,  objawił  mi  się  mój  zawsze  umiłowany  Jezus  i 
 powiedziałam  Mu:  "Mój  ukochany  Jezu,  co  to  za  wstrętna  myśl!  O  proszę,  nie  pozwól  mi 
 udawać.  Pozwól  mi  raczej  umrzeć,  niż  obrażać  cię  najobrzydliwszą  wadą  -  udawaniem.  To 
 przeraża,  miażdży  i  niszczy  mnie,  wyrywa  mnie  z  Twoich  słodkich  ramion  i  umieszcza  mnie 
 poniżej  wszystkich,  nawet  potępionych.  Mój  Jezu,  Ty  mówisz,  że  tak  bardzo  mnie  kochasz,  a 
 potem  pozwalasz,  aby  moja  dusza  została  Ci  wyrwana.  Jak  twoje  serce  może  oprzeć  się 
 mojemu bólowi, tak wielkiemu?" 
 A  Jezus:  "Odwagi,  córko  moja,  nie  zniechęcaj  się.  Ten,  który  ma  się  wznieść  wyżej  niż 
 wszyscy, musi zstąpić do najgłębszych głębin, poniżej wszystkich. 
 O  mojej  Matce,  Królowej  ponad  wszystko,  mówi  się,  że  była  najpokorniejsza  ze  wszystkich, 
 ponieważ  miała  być  wyższa  od  wszystkich.  Ale  aby  być  najpokorniejszą  ze  wszystkich, 
 musiała  zejść  na  najniższe  miejsce  ze  wszystkich,  a  wiedząc,  że  Bóg  jest  Stwórcą,  a  Ona 
 sama  stworzeniem,  Moja  Niebieska  Matka  uniżyła  się  tak  nisko,  że  wywyższyliśmy  Ją  w 
 miarę, jak się uniżała, a jednocześnie tak wysoko, że nikt Jej nie dorównuje. 
 Tak  samo  jest  z  tobą,  mała  córeczko  Mojej  Woli.  Aby  dać  ci  panowanie  w  Mojej  Woli, 
 ponieważ  mamy  Ją  wynieść  ponad  wszystkich,  każę  Jej  zstąpić  w  najgłębsze  głębiny, 
 poniżej  wszystkich  innych.  I  im  bardziej  się  uniżasz,  tym  wyżej  cie  wywyższam  i  pozwalam  ci 
 zająć twoje miejsce w Boskiej Woli. 
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 O,  jakże  jestem  zachwycony,  kiedy  widzę  tego,  który  jest  ponad  wszystkimi,  poniżej 
 wszystkich!  Spieszę  się,  wręcz  frunę,  aby  wziąć  cię  w  Moje  ramiona  i  rozszerzyć  twoje 
 granice  w  Mojej  Woli.  Pozwalam  więc  na  wszystko  dla  twojego  dobra,  a  także  dla  spełnienia 
 Moich  najwyższych  planów  z  tobą.  Ale  nie  chcę,  żebyś  traciła  czas  na  zastanawianie  się  nad 
 tym.  Kiedy  wezmę  cię  w  Moje  ramiona,  natychmiast  odłóż  wszystko  na  bok  i  podążaj  za 
 Moją Wolą." 
 (z "Księgi Nieba";Do użytku prywatnego - tom 15; 22 lutego 1923) 

 Samstag der 20. Woche im Jahreskreis (Mt 23,1-12) 
 „… Wer sich selbst erniedrigt, wird erhöht werden“ (Mt 23,12) 
 Ich  war  in  großer  Angst  bei  dem  Gedanken,  dass  mein  Zustand  eine  ständige  Täuschung 
 sei.  Welcher  Schlag  aus  heiterem  Himmel  ist  das  für  mich!  Das  zieht  alle  Stürme  auf  mich 
 und  erniedrigt  mich  unter  alle  Frevler  und  sogar  unter  die  Verdammten;  es  gab  nie  eine 
 perversere Seele als die meine auf Erden. 
 Doch  was  mich  am  meisten  schmerzt,  ist,  dass  ich  nicht  aus  diesem  Zustand  der 
 Vortäuschung  heraustreten  kann,  sonst  würde  ich  meine  Sünde  beichten  und  um  den  Preis 
 meines  Lebens  nicht  mehr  so  handeln.  Jesus,  der  so  gut  ist,  würde  dann  in  seiner 
 unendlichen Barmherzigkeit dieser Seele vergeben, der schlechtesten von allen. 
 Nachdem  ich  einen  dieser  Stürme  erlebt  hatte,  zeigte  sich  mein  stets  liebenswürdiger  Jesus, 
 und  ich  sagte  Ihm:  „Mein  geliebter  Jesus,  welch  hässlicher  Gedanke  ist  doch  dies!  O  erlaube 
 doch  bitte  nicht,  dass  ich  mich  verstelle.  Lass  mich  eher  sterben,  als  dich  mit  dem 
 hässlichsten Laster, der Vortäuschung, zu beleidigen. 
 Das  schreckt,  zermalmt  und  vernichtet  mich,  entreißt  mich  deinen  süßen  Armen  und  stellt 
 mich  unter  alle,  sogar  unter  die  Verdammten.  Mein  Jesus,  Du  sagst,  dass  Du  mich  so  sehr 
 liebst,  und  dann  lässt  Du  zu,  dass  meine  Seele  Dir  entrissen  wird.  Wie  kann  dein  Herz 
 meinem so großen Schmerz widerstehen?“ 
 Und  Jesus:  „Mut,  meine  Tochter,  lass  dich  nicht  entmutigen.  Wer  höher  als  alle  steigen  soll, 
 muss  in  die  tiefste  Tiefe  hinabsteigen,  unter  alle.  Von  meiner  Mutter,  der  Königin  über  alle, 
 sagt man, dass sie die Demütigste von allen war, da sie allen überlegen sein sollte. 
 Doch  um  die  Demütigste  von  allen  zu  sein,  musste  sie  sich  an  den  niedrigsten  Platz  unter 
 allen  begeben,  und  im  Bewusstsein,  dass  Gott  der  Schöpfer  und  sie  selbst  das  Geschöpf 
 war,  erniedrigte  sich  meine  Himmlische  Mutter  so  tief,  dass  Wir  sie  in  dem  Maß  erhöhten, 
 wie  sie  sich  erniedrigte,  doch  so  hoch,  dass  ihr  niemand  gleichkommt.  So  ist  es  auch  mit  dir, 
 der kleinen Tochter meines Willens. 
 Um  dir  die  Vorherrschaft  in  meinem  Willen  zu  geben,  lasse  Ich  sie,  da  Wir  sie  über  alle 
 erheben  sollen,  in  die  tiefste  Tiefe,  unter  alle  anderen  hinabsteigen.  Und  je  mehr  du  dich 
 erniedrigst,  umso  höher  erhebe  Ich  dich  und  lasse  dich  deinen  Platz  im  Göttlichen  Willen 
 einnehmen. 
 O,  wie  entzückt  es  Mich,  wenn  Ich  den,  der  über  allen  ist,  unter  alle  [erniedrigt]  sehe!  Ich 
 eile,  ja  fliege,  um  dich  in  meine  Arme  zu  nehmen  und  dehne  deine  Grenzen  in  meinem 
 Willen  aus.  Ich  lasse  daher  alles  zu  deinem  Wohl  und  auch  zur  Erfüllung  meiner  höchsten 
 Pläne mit dir zu. 
 Ich  möchte  aber  nicht,  dass  du  Zeit  damit  verlierst,  darüber  nachzudenken.  Wenn  Ich  dich  in 
 meine  Arme  nehme,  lege  sofort  alles  beiseite  und  folge  meinem  Willen.“  (aus  „Das  Buch  des 
 Himmels“; Für den privaten Gebrauch – Band 15; 22. Februar 1923) 
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