
 Uroczystość  Św. Wawrzyńca (J 12,24-26) 

 "  Ten, kto kocha swoje życie, traci je, a kto nienawidzi  swego życia na tym 
 świecie, zachowa je na życie wieczne.  " (J 12,25). 

 ....  "Moja  błogosławiona  córko,  absolutnie  bezwzględne,  konieczne  i  najważniejsze 
 warunki,  które  w  sposób  żywy  i  istotny  zapewniają  Królestwo  Mojej  Boskiej  Woli,  są 
 te, że  pragnę od ludzi wielkich ofiar - i to ofiar  długotrwałych  . 
 Tak  więc  Nasza  Dobroć  musi  z  racji  żądanej  ofiary  udzielić  zaskakujących  łask 
 duszy,  od  której  ich  zażądała.  W  ten  sposób  dusza  zafascynowana  Moją 
 miłością,  Moimi  darami  i  łaskami,  ofiara,  której  od  niej  żądam,  wyda  się 
 niczym  , chociaż wie, że jej (dotychczasowe) życie  dobiega końca. 
 Nie  będzie  już  miała  żadnego  prawa  co  do  samej  siebie,  ale  wszystkie  prawa  będą 
 należały  do  Tego,  który  żąda  od  niej  ofiary.  Gdyby  nie  znała  pełnej  intensywności 
 przyjętej  ofiary,  nie  miałaby  ona  pełnej  wartości.  Rzeczywiście,  im  lepiej  zna  się 
 wielkość i wagę ofiary, tym większą wartość się w nią wkłada. 
 Wiedza  nadaje  ofierze  dokładną  i  pełną  wartość.  Jeśli  natomiast  ktoś  nie  zna  całego 
 ciężaru  ofiary  -  o,  jak  bardzo  zmniejsza  się  wtedy  wartość,  łaska  i  dobro,  które 
 można  uzyskać!  Co  więcej,  Nasza  Miłość  pozostanie  zraniona,  a  Nasza  Moc 
 poczuje  się  bezsilna  wobec  duszy,  od  której  wymagamy  wielkich  ofiar  i  ukazujemy  jej 
 ciężar,  któremu  ma  się  poddać,  a  ona  przyjmuje  wszystko  -  wyłącznie  z  miłości  do 
 Nas  i  dla  wypełnienia  Naszej  Woli.  Przedłużająca  się  ofiara  pociąga  za  sobą 
 przedłużającą  się  modlitwę.  Jesteśmy  wsłuchani,  uważni,  a  Nasze  oczy  są 
 zachwycone,  gdy  dusza  modli  się  w  ogniu  ofiary,  której  My  pragniemy  -  a  o  co  się 
 modli  i  czego  pragnie?  Tego,  czego  My  chcemy:  aby  Nasza  "Wola  spełniała  się  na 
 ziemi, tak jak i w niebie". 
 O,  gdyby  tylko  mogła,  zawróciłaby  niebo  i  ziemię  i  z  radością  chciałaby  mieć 
 wszystko  w  swojej  mocy,  aby  wszyscy  prosili  o  to,  czego  ona  pragnie,  aby  jej  ofiara 
 osiągnęła  zamierzony  cel  i  przyniosła  owoce  upragnione  przez  Boga!  Nasza 
 Ojcowska  dobroć  jest  tak  wielka,  że  niemożliwe  jest,  abyśmy  nie  spełnili  intencji  tak 
 długiej ofiary i długotrwałej modlitwy. Takie są wymogi wobec stworzeń. 
 To  My  uczyniliśmy  z  tobą  i  My  pragniemy  abyś  o  tym  wiedziała.  Nie  dajemy  bowiem 
 Naszych  rzeczy  niewidomym,  którzy  z  powodu  swej  ślepoty  nie  znają  dóbr,  którymi 



 ich  obdarzamy,  czy  ich  otoczenie,  ani  tym  bardziej  niemym,  którzy  w  swej  niemocy 
 nie  znajdują  słów,  aby  oznajmić  Nasze  prawdy  i  łaski.  Najpierw  dajemy  wiedzę  o 
 tym, co chcemy uczynić z duszą, a potem dajemy i czynimy to, co postanowiliśmy. 
 Tę  wiedzę  można  nazwać  początkiem,  pustym  miejscem,  ziarnem:  Tutaj  składana 
 jest  ofiara  i  deponowane  Nasze  rzeczy,  a  wiedza  wzbudza  piękną  modlitwę  [duszy], 
 która  czyni  Nas  słabymi,  wiąże  Nas  łańcuchami  i  nierozerwalnymi  więzami  i  sprawia, 
 że  udzielamy  duszy  tego,  czego  pragnie;  Ponadto  Nasza  Wola,  która  jest  Życiem  i 
 Dziełem  i  daje  życie  wszystkiemu  i  wszystkim,  chciała  mieć  do  dyspozycji,  ze  strony 
 rodziny  ludzkiej,  życie  duszy,  która  pozostawałaby  w  Mocy  Jej  Woli,  nie  stawiając 
 oporu,  aby  mogła  z  nią  czynić  to,  co  zechce.  Potrzebowała  tego,  aby  móc  królować 
 na  ziemi,  a  to  będzie  dla  Niej  wsparciem  i  warunkiem,  aby  zagwarantować  Swoje 
 Królestwo  ze  strony  stworzeń.  Teraz  następują  warunki  udzielenia  gwarancji  ze 
 strony Boga. Ale komu mógłby je dać, jeśli nie tej duszy, od której zażądał ofiary? 
 Tak  więc  Moje  długotrwałe  objawienia  dotyczące  Prawd  Mojej  Woli,  Moje  liczne 
 Słowa  o  Jej  Królestwie  i  dobru,  które  chce  czynić  i  powinna  czynić,  Jej  długi  smutek 
 trwający  około  sześciu  tysięcy  lat,  że  chce  królować,  ale  została  odrzucona,  liczne 
 obietnice  dóbr,  szczęścia  i  radości,  które  chce  dać,  jeśli  pozwolą  Jej  królować  -  nie 
 były  niczym  innym,  jak  tylko  zapewnieniami,  których  udzieliłem  ludziom  odnośnie 
 tego Królestwa Mojego Fiat. 
 Gwarancje  te  zostały  udzielone  i  przypieczętowane  w  najpiękniejszym,  najświętszym 
 i  najcenniejszym  przedmiocie,  to  znaczy  w  centrum  upragnionego  przez  Nas 
 ognia  twojej  ofiary.  Mogę  powiedzieć,  że  nigdy  nie  męczę  się  udzielaniem 
 gwarancji  -  Ja  mówię,  zawsze  mówię  na  nowo,  na  nowe  sposoby,  dzieląc  się 
 nowymi  prawdami,  nowymi  formami,  zaskakującymi  przypowieściami,  zawsze  o 
 Mojej Boskiej Woli. 
 Nigdy  nie  powiedziałbym  tak  wiele,  gdybym  nie  był  pewien,  że  Moje  Królestwo  ma 
 panować  na  ziemi.  Jest  więc  prawie  niemożliwe,  aby  Moje  tak  długotrwałe 
 objawienia  i  tak  długo  trwająca  twoja  ofiara  nie  przyniosły  oczekiwanych  owoców  ze 
 strony Boga, i ze strony stworzeń. 
 Dlatego  kontynuuj  swój  lot  w  owym  Fiat  ,  który  ma  moc  torować  sobie  drogę, 
 pokonywać  wszelkie  trudności  i  dzięki  miłości  uczynić  z  najokrutniejszych 
 wrogów najwierniejszych przyjaciół i obrońców"... 
 (z "Księgi Nieba"; Haslinger - Do użytku prywatnego - tom 30; 27 marca 1932) 

 FEST DES HL. LAURENTIUS (Joh 12, 24-26) 
 „Wer  an  seinem  Leben  hängt,  verliert  es;  wer  aber  sein  Leben  in  dieser  Welt  gering  achtet,  wird  es 
 bewahren bis ins ewige Leben“ (Joh 12,25) 
 …  „Meine  gesegnete  Tochter,  absolute,  notwendige  und  höchst  wichtige  Bedingungen,  die  lebendig 
 und  substantiell  das  Reich  meines  Göttlichen  Willens  zusichern,  sind  die,  dass  Ich  von  den  Menschen 
 große Opfer wünsche – und langdauernde Opfer. 
 So  muss  unsere  Güte  kraft  des  verlangten  Opfers,  der  Seele,  von  der  sie  es  verlangt  hat, 
 überraschende  Gnaden  gewähren.  Somit  wird  der  Seele,  die  von  meiner  Liebe,  von  meinen  Gaben 
 und  Gnaden  fasziniert  ist,  das  Opfer,  das  Ich  von  ihr  fordere,  wie  ein  Nichts  erscheinen,  obwohl  sie 
 weiß, dass ihr [selbständiges] Leben [nun] zu Ende ist. 
 Sie  wird  kein  Recht  mehr  über  sich  selbst  haben,  sondern  alle  Rechte  werden  bei  Dem  liegen,  der 
 das  Opfer  von  ihr  fordert.  Würde  sie  nicht  die  ganze  Intensität  des  akzeptierten  Opfers  kennen,  dann 



 hätte  es  nicht  den  ganzen  Wert.  Je  besser  man  nämlich  die  Größe  und  das  Gewicht  des  Opfers 
 erkennt, umso größerer Wert wird hineingelegt. 
 Die  Kenntnis  legt  den  genauen  und  vollendeten  Wert  in  das  Opfer.  Wer  hingegen  nicht  die  ganze 
 Belastung  eines  Opfers  kennt  –  o,  wie  stark  vermindert  sich  dann  der  Wert,  die  Gnade  und  die 
 Wohltat,  die  man  erlangen  soll!  Zudem  bleibt  unsere  Liebe  verwundet,  und  unsere  Macht  fühlt  sich 
 machtlos  vor  einer  Seele,  von  der  Wir  große  Opfer  erbitten  und  ihr  die  Last  zeigen,  der  sie  sich 
 unterwerfen  soll;  und  diese  akzeptiert  alles  –  rein  aus  Liebe  zu  Uns  und  um  unseren  Willen  zu 
 erfüllen. 
 Das  langandauernde  Opfer  bringt  ein  langandauerndes  Gebet  mit  sich.  Wir  sind  ganz  Ohr,  ganz 
 aufmerksam,  und  unsere  Blicke  sind  hingerissen,  wenn  die  Seele  mitten  im  Feuerbrand  des  von  Uns 
 gewünschten  Opfers  betet  –  und  worum  betet  sie  und  was  wünscht  sie?  Das,  was  Wir  wollen:  dass 
 unser ‚Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden‘. 
 Ach,  wenn  sie  könnte,  würde  sie  Himmel  und  Erde  umdrehen  und  hätte  gern  alles  in  ihrer  Macht, 
 damit  alle  um  das  bitten,  was  sie  will,  damit  ihr  Opfer  die  Absicht  erreicht  und  die  von  Gott 
 gewünschte  Frucht  trägt!  Unsere  Vatergüte  ist  so  groß,  dass  es  Uns  unmöglich  ist,  die  Absicht  eines 
 langen Opfers und eines ausgedehnten Gebetes nicht zu gewähren. 
 Das  sind  die  Bedingungen  seitens  der  Geschöpfe.  Dies  haben  Wir  mit  dir  getan  und  Wir  wünschen, 
 dass  du  es  weißt.  Wir  geben  unsere  Dinge  nämlich  keinen  Blinden,  die  wegen  ihrer  Blindheit  die 
 Güter  nicht  kennen,  die  Wir  ihnen  oder  ihrer  Umgebung  gewähren,  noch  weniger  Stummen,  die  in 
 ihrer  Stummheit  keine  Worte  finden,  um  unsere  Wahrheiten  und  Gnaden  kundzutun.  Zunächst 
 schenken  Wir  die  Kenntnis  von  dem,  was  Wir  mit  der  Seele  tun  möchten,  und  dann  schenken  und  tun 
 Wir das, was Wir verfügt haben. 
 Die  Kenntnis  kann  man  den  Anfang,  den  leeren  Platz,  den  Samen  nennen:  hierin  werden  das  Opfer 
 und  unsere  Dinge  deponiert,  und  die  Kenntnis  ruft  das  schöne  Gebet  [der  Seele]  hervor,  das  Uns 
 schwach  macht,  mit  Ketten  und  unzertrennlichen  Banden  fesselt  und  bewirkt,  dass  Wir  der  Seele  das 
 Erwünschte  gewähren;  zudem  wollte  unser  Wille,  der  Leben  und  Werk  ist,  und  allem  und  allen  das 
 Leben  gibt,  seitens  der  Menschheitsfamilie  das  Leben  einer  Seele  zu  seiner  Verfügung  haben,  die 
 ohne sich zu widersetzen in der Macht seines Willens bleibe, damit Er mit ihr tun könne, was Er will. 
 Dies  brauchte  Er,  um  auf  Erden  herrschen  zu  können,  und  das  wird  Ihm  als  Stütze  und  Bedingung 
 dienen,  damit  Er  seitens  der  Geschöpfe  sein  Reich  garantiere.  Jetzt  kommen  die  Bedingungen  für  die 
 Garantie  seitens  Gottes.  Doch  wem  könnte  Er  sie  geben,  wenn  nicht  der  [Seele],  von  der  Er  das 
 Opfer verlangt hat? 
 So  waren  meine  langdauernden  Offenbarungen  über  die  Wahrheiten  meines  Willens,  meine  vielen 
 Worte  über  sein  Reich  und  das  Gute,  das  Er  tun  will  und  tun  soll,  seinen  langen,  ca.  sechstausend 
 Jahre  währenden  Kummer,  dass  Er  regieren  möchte,  aber  zurückgewiesen  wurde,  die  vielen 
 Verheißungen  an  Gütern,  Glück  und  Freuden,  die  Er  geben  möchte,  wenn  sie  Ihn  regieren  lassen  – 
 nichts  anders  als  Zusicherungen,  die  Ich  den  Menschen  bezüglich  dieses  Reiches  meines  Fiat 
 gewährte. 
 Diese  Garantien  wurden  im  schönsten,  heiligsten,  kostbarsten  Gegenstand  gegeben  und  besiegelt, 
 d.h.  im  Zentrum  des  Feuerbrandes  deines  von  Uns  gewünschten  Opfers.  Ich  kann  sagen,  dass  Ich 
 nie  müde  werde,  Garantien  abzugeben  –  Ich  rede,  Ich  spreche  stets  von  neuem,  auf  neue  Weisen, 
 und  teile  neue  Wahrheiten  mit,  neue  Formen,  überraschende  Gleichnisse,  stets  über  meinen 
 Göttlichen Willen. 
 Ich  hätte  nie  so  viel  gesagt,  wenn  Ich  nicht  sicher  wäre,  dass  mein  Reich  auf  Erden  herrschen  soll.  So 
 ist  es  fast  unmöglich,  dass  meine  so  lang  dauernden  Kundgebungen  und  ein  so  lang  andauerndes 
 Opfer von dir nicht die ersehnten Früchte seitens Gottes und seitens der Geschöpfe erbringen sollen. 
 Setze  daher  deinen  Flug  in  jenem  Fiat  fort,  das  die  Macht  hat,  sich  seinen  Weg  zu  bahnen,  alle 
 Schwierigkeiten  zu  überwinden  und  kraft  der  Liebe  seine  grausamsten  Feinde  zu  seinen  treuesten 
 Freunden  und  Verteidigern  zu  machen.“…  (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 30; 27. März 1932) 


