
 Święto Przemienienia Pańskiego - C - (Łk 9,28-36) 

 W jakieś osiem dni po tych mowach wziął z sobą Piotra, Jana i Jakuba i wyszedł na górę, aby się 
 modlić.  29  Gdy się modlił, wygląd Jego twarzy się  odmienił, a Jego odzienie stało się lśniąco białe.  30 
 A oto dwóch mężów rozmawiało z Nim. Byli to Mojżesz i Eliasz.  31  Ukazali się oni w chwale i mówili o 
 Jego odejściu, którego miał dokonać w Jerozolimie.  32  Tymczasem Piotr i towarzysze snem byli 
 zmorzeni. Gdy się ocknęli, ujrzeli Jego chwałę i obydwóch mężów, stojących przy Nim.  33  Gdy oni 
 odchodzili od Niego, Piotr rzekł do Jezusa: «Mistrzu, dobrze, że tu jesteśmy. Postawimy trzy namioty: 
 jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza». Nie wiedział bowiem, co mówi.  34  Gdy 
 jeszcze to mówił, zjawił się obłok i osłonił ich; zlękli się, gdy [tamci] weszli w obłok.  35  A z obłoku 
 odezwał się głos: «To jest Syn mój, Wybrany, Jego słuchajcie!»  36  W chwili, gdy odezwał się ten głos, 
 Jezus znalazł się sam. A oni zachowali milczenie i w owym czasie nikomu nic nie oznajmiali o tym, co 
 widzieli. 

 Gdy jeszcze to mówił, zjawił się obłok i osłonił ich;  (Łk 9,34) 

 (...)  Kiedy  to  powiedział,  znalazłam  się  w  sobie,  pocieszona  i  wzmocniona,  ale  jednocześnie 
 bardzo  rozgoryczona:  "Kto  wie,  kiedy  On  powróci,  a  ja  nie  powiedziałam  Mu  ani  jednego 
 słowa  o  mojej  trudnej  sytuacji".  Zaczęłam  więc  zanurzać  się  w  Jego  Najświętszej  Woli,  a  mój 
 umiłowany  Jezus  wyszedł  z  mego  wnętrza  i  utworzył  wokół  mnie  obłok  światła;  na  tym 
 obłoku  wsparł  swe  ramiona  i  kontemplował  cały  świat;  wszystkie  stworzenia  były  obecne 
 przed Jego najczystszym spojrzeniem! 
 O,  jak  wiele  obelg  ze  strony  osób  z  różnych  środowisk  raniło  mojego  słodkiego  Jezusa!  Ileż 
 intryg,  ileż  podstępu  i  obłudy,  ileż  rewolucyjnych  machinacji  gotowych  na  nieprzewidziane 
 wydarzenia!  Wszystko  to  ściągało  na  siebie  kary  Boże,  tak  że  całe  miasta  były  niszczone! 
 Mój  słodki  Jezus,  opierając  się  na  tym  obłoku  światła,  potrząsnął  głową  i  był  rozgoryczony 
 do  głębi  serca;  zwrócił  się  do  mnie  i  powiedział:  "Moja  córko,  spójrz  na  stan  świata!  To  jest 
 tak  poważne,  że  mogę  na  to  patrzeć  tylko  przez  tę  chmurę  światła.  Gdybym  spojrzał  na  nią 
 poza  tą  chmurą,  zniszczyłbym  jej  większość  czesc....  Ale  czy  wiesz,  czym  jest  ta  chmura 
 światła? 
 Jest  to  Moja  Wola  działająca  w  tobie,  i  są  to  twoje  czyny  dokonane  w  Niej.  Im  więcej  czynów 
 dokonujesz  w  Niej,  tym  większy  staje  się  ten  obłok  światła,  abym  mógł  się  na  nim  oprzeć  i 
 patrzeć  na  człowieka  z  tą  miłością,  z  jaką  Moja  Wola  go  stworzyła.  Zachwyca  Moje 
 kochające  oczy,  a  ukazując  Mi  wszystko,  co  uczyniłem  z  miłości  do  człowieka,  budzi  w  Moim 
 sercu  wolę  współczucia  i  wreszcie  pozwala  Mi  zmiłować  się  nad  tym,  którego  tak  bardzo 
 kocham. 
 Co  więcej,  ta  chmura  światła  przynosi  Ci  wspaniałe  korzyści.  Służy  ci  jako  światło  dla  całej 
 twojej  istoty,  otacza  cię,  aby  wyobcować(oderwać)  cię  od  ziemi  i  nie  pozwala  ci  nabyć 
 żadnego  smaku,  choćby  niewinnego,  w  stosunku  do  osób  lub  czegokolwiek  innego,  a 
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 ponieważ  zachwyca  także  twoje  oczy  słodkim  oczarowaniem,  sprawia,  że  widzisz  rzeczy 
 zgodnie z prawdą - i tak, jak patrzy na nie twój Jezus. 
 Kiedy  widzi,  że  jesteś  słaba,  ta  chmura  zamyka  się  wokół  ciebie  i  daje  ci  swoją  siłę;  kiedy 

 widzi,  że  jesteś  bezczynna,  wchodzi  w  ciebie  i  staje  się  czynna,  rzeczywiście  jest  niezwykle 
 zazdrosna  o  swoje  światło,  kiedy  czuwa  nad  tobą,  kiedy  dba  o  to,  byś  nic  nie  robiła  bez  niej, 
 a  ona  nic  bez  ciebie.  Dlaczego  więc,  moja  córko,  tak  bardzo  się  smucisz?  Pozwól,  aby  Moja 
 Wola  działała  w  tobie  i  nie  pozwól  swojej  woli  na  żaden  akt  życia,  jeśli  chcesz,  aby  moje 
 wielkie plany wypełniły się w tobie." 
 z "Księgi Nieba"; tom 17; 9 kwietnia 1925 
 --------------------- 
 Wciąż  rozważam  cierpienia  mojego  żarliwie  kochającego  Jezusa,  a  kiedy  kontemplowałam 
 Jego  ostatnie  tchnienie,  usłyszałam  w  głębi  serca:  "Ojcze,  w  Twoje  ręce  oddaję  ducha 
 mego".  To  była  dla  mnie  najwznioślejsza  lekcja,  pełne  oddanie  się  w  ramiona  Jego  Ojca,  co 
 sprawiło,  że  cała  moja  istota  wróciła  w  Jego  dłonie.  Kiedy  mój  umysł  był  pochłonięty  tak 
 wieloma  rozważaniami,  Jezus,  Mąż  Boleści,  odwiedził  moją  małą  duszę  i  powiedział  do 
 mnie: 
 "Moja  błogosławiona  córko,  Moje  życie  tutaj  na  dole  zakończyło  się  tak,  jak  się  zaczęło.  Od 
 pierwszej  chwili  Mojego  poczęcia  był  to  Mój  nieustanny  akt  oddania  się,  niejako  w  każdej 
 chwili,  w  ręce  Ojca  Niebieskiego:  był  to  najpiękniejszy  hołd  ze  strony  Jego  Syna,  najgłębsza 
 adoracja  ,  najbardziej  heroiczna  i  całkowita  ofiara  ,  najbardziej  intensywna  miłość  ,  jaką 
 okazywałem Mu, jako Jego Syn. 
 Moje  całkowite  oddanie  się  w  Jego  ręce  dało  Mojemu  Człowieczeństwu  potężny  i  władczy 
 głos,  który  domagał  się  wszystkiego.  I  otrzymałem  wszystko,  czego  pragnąłem,  ponieważ 
 mój  Ojciec  Niebieski  nie  mógł  niczego  odmówić  swojemu  Synowi,  który  całkowicie  oddał  się 
 w Jego ręce. 
 Moje  oddanie  się  w  każdej  chwili  było  dla  Niego  aktem  najmilszym,  tak  że  chciałem 
 ukoronować  ostatnie  tchnienie  Mego  Życia  słowami:  "Ojcze,  w  Twoje  ręce  oddaję  ducha 
 mego".  Oddanie  jest  największą  cnotą  i  zobowiązuje  Boga  do  troski  o  tego,  kto  oddał  się 
 Jego ramionom. 
 Oddanie  mówi  Bogu:  "Niczego  nie  chcę  znać  o  sobie;  to  moje  życie  należy  do  Ciebie,  a  nie 
 do mnie i Twoje jest moje". 
 Dlatego,  jeśli  chcesz  zdobyć  wszystko  i  kochać  Mnie  w  prawdzie,  żyj  całkowicie 
 oddana  w  Moich  ramionach  i  pozwól  Mi  w  każdej  chwili  słyszeć  Echo  Moich  Słów:  'W 
 Twoje  ręce  oddaję  się  bez  reszty',  to  będę  cię  nosił  w  Moich  ramionach,  jak  Moją 
 najdroższą córkę"..  . 

 (z "Księgi Nieba"; do użytku prywatnego - tom 32; 23 kwietnia 1933) 

 Fest der Verklärung des Herrn – C – (Lk 9,28-36) 
 „Während er noch redete, kam eine Wolke und überschattete sie“ (Lk 9,34) 
 …  Als  Er  dies  gesagt  hatte,  befand  ich  mich  in  mir  selbst,  zwar  getröstet  und  gestärkt,  doch 
 in  höchster  Bitterkeit;  ich  dachte  mir:  „Wer  weiß,  wann  Er  zurückkommt,  und  ich  habe  Ihm 
 kein einziges Wort über meine schwere Lage gesagt“. 
 So  begann  ich,  mich  in  sein  Heiligstes  Wollen  zu  versenken,  und  mein  liebenswürdiger 
 Jesus  trat  aus  meinem  Inneren  heraus  und  bildete  um  mich  eine  Wolke  aus  Licht;  Er  stützte 
 seine  Arme  auf  diese  Wolke  und  betrachtete  die  ganze  Welt;  alle  Geschöpfe  wurden  vor 
 seinem reinsten Blick gegenwärtig! 
 O,  wie  viele  Beleidigungen  von  Personen  aller  Gesellschaftsschichten  verwundeten  meinen 
 süßen  Jesus!  Wie  viele  Intrigen,  wie  viel  Betrug  und  Heuchelei,  wie  viele  revolutionäre 
 Machenschaften, die bereit sind für unvorhergesehene Ereignisse! 
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 All  dies  zog  die  Züchtigungen  Gottes  auf  sich,  sodass  ganze  Städte  zerstört  wurden!  Mein 
 süßer  Jesus,  auf  diese  Lichtwolke  gestützt,  schüttelte  den  Kopf  und  war  bis  ins  tiefste  Herz 
 hinein erbittert; Er wandte sich mir zu und sprach: 
 „Meine  Tochter,  schau  den  Zustand  der  Welt  an!  Er  ist  so  ernst,  dass  Ich  sie  nur  durch  diese 
 Wolke  aus  Licht  hindurch  betrachten  kann.  Wenn  Ich  sie  außerhalb  dieser  Wolke  ansähe, 
 würde  Ich  sie  zum  Großteil  vernichten….  Doch  weißt  du,  was  diese  Wolke  aus  Licht  ist?  Es 
 ist mein Wille, der in dir wirkt, und es sind deine in Ihm getanen Akte. 
 Je  mehr  Akte  du  in  Ihm  tust,  umso  größer  wird  diese  Lichtwolke,  damit  Ich  Mich  auf  ihr 
 aufstützen  und  den  Menschen  mit  jener  Liebe  ansehen  kann,  mit  der  mein  Wille  ihn  erschuf. 
 Er  entzückt  meine  liebenden  Augen  und  indem  Er  Mir  alles  vor  Augen  führt,  was  Ich  aus 
 Liebe  zum  Menschen  tat,  erweckt  Er  in  meinem  Herzen  einen  mitleidsvollen  Willen  und  lässt 
 Mich schließlich Erbarmen haben mit dem, den Ich so sehr liebe. 
 Außerdem  nützt  dir  diese  Lichtwolke  auf  wunderbare  Weise.  Sie  dient  dir  als  Licht  für  dein 
 ganzes  Wesen,  sie  legt  sich  um  dich,  um  dich  der  Erde  zu  entfremden  und  erlaubt  nicht, 
 dass  du  irgendeinen  –  wenn  auch  unschuldigen  –  Geschmack  an  Personen  oder  an 
 anderem  bekommst,  und  da  sie  auch  deine  Augen  mit  einem  süßen  Zauber  entzückt,  lässt 
 sie dich die Dinge gemäß der Wahrheit sehen – und so, wie dein Jesus sie ansieht. 
 Wenn  sie  dich  schwach  sieht,  schließt  sich  diese  Wolke  um  dich  und  verleiht  dir  ihre  Stärke; 
 wenn  sie  dich  untätig  sieht,  tritt  sie  in  dich  ein  und  wird  aktiv,  ja  sie  ist  vielmehr  aufs  höchste 
 eifersüchtig  mit  ihrem  Licht,  wenn  sie  darüber  wacht,  dass  du  nichts  ohne  sie,  und  sie  nichts 
 ohne dich tut. 
 Warum  also,  meine  Tochter,  betrübst  du  dich  so  sehr?  Lasse  zu,  dass  mein  Wille  in  dir 
 handelt  und  deinem  Willen  keinen  Akt  des  Lebens  zugesteht,  wenn  du  willst,  dass  sich  in  dir 
 meine  großen  Pläne  erfüllen.“  (aus  „Das  Buch  des  Himmels“;Für  den  privaten  Gebrauch  – 
 Band 17; 9. April 1925) 
 ---------------- 
 „Da  erscholl  eine  Stimme  aus  der  Wolke:  Dieser  ist  mein  auserwählter  Sohn,  auf  ihn  sollt  ihr 
 hören“ (Lk 9,35) 
 Ich  meditiere  weiter  über  die  Leiden  meines  leidenschaftlich  liebenden  Jesus,  und  als  ich 
 seinen  letzten  Atemzug  betrachtete,  vernahm  ich  in  der  Tiefe  meines  Herzens:  ‚Vater,  in 
 deine Hände empfehle Ich meinen Geist.’ 
 Dies  war  die  erhabenste  Lehre  für  mich,  die  volle  Hingabe  in  seine  Vaterarme,  und  es  rief 
 mein  ganzes  Wesen  in  seine  Hände  zurück.  Als  mein  Geist  in  so  vielen  Erwägungen 
 versunken  war,  besuchte  Jesus,  der  Schmerzensmann,  meine  kleine  Seele  und  sagte  zu 
 mir: 
 „Meine  gesegnete  Tochter,  mein  Leben  hier  unten  endete,  wie  es  begonnen  hatte.  Vom 
 ersten  Augenblick  meiner  Empfängnis  an  war  dies  mein  fortgesetzter  Akt,  dass  Ich  Mich 
 sozusagen  in  jedem  Augenblick  in  die  Hände  meines  Himmlischen  Vaters  begab:  dies  war 
 die  schönste  Huldigung  seitens  seines  Sohnes,  die  tiefste  Anbetung,  das  heroischste  und 
 vollständigste Opfer, die intensivste Liebe, die Ich Ihm als sein Sohn erwies. 
 Meine  volle  Hingabe  in  seine  Hände  verlieh  meiner  Menschheit  eine  kräftige  und 
 gebieterische  Stimme,  die  alles  verlangte.  Und  Ich  erlangte  alles,  was  Ich  wünschte,  da  mein 
 Himmlischer  Vater  seinem  Sohn,  der  sich  ganz  seinen  Armen  überlassen  hatte,  nichts 
 verweigern konnte. 
 Meine  Hingabe  in  jedem  Augenblick  war  Ihm  der  wohlgefälligste  Akt,  sodass  Ich  den  letzten 
 Atemzug  meines  Lebens  mit  den  Worten  krönen  wollte:  ‚Vater,  in  deine  Hände  empfehle  Ich 
 meinen  Geist.’  Die  Hingabe  ist  die  größte  Tugend  und  verpflichtet  Gott,  sich  um  den  zu 
 kümmern,  der  sich  seinen  Armen  hingegeben  hat.  Die  Hingabe  spricht  zu  Gott:  ‚Ich  will 
 nichts  von  mir  selbst  wissen,  dieses  mein  Leben  gehört  Dir,  nicht  mir,  und  Deines  gehört 
 mir.’ 
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 Wenn  du  daher  alles  erlangen  und  Mich  in  Wahrheit  lieben  willst,  lebe  ganz  hingegeben  in 
 meinen  Armen  und  lass  Mich  das  Echo  meiner  Worte  in  jedem  Augenblick  hören:  ‚In  deine 
 Hände  gebe  ich  mich  ganz  hin‘,  dann  werde  Ich  dich  wie  meine  teuerste  Tochter  in  meinen 
 Armen  tragen.“…  (aus  „Das  Buch  des  Himmels“;  –  Für  den  privaten  Gebrauch  –  Band  32; 
 23. April 1933) 
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