
Czwartek XXII tydzień Okresu Zwykłego (Łk 5,1-11)

1 Pewnego razu - gdy tłum cisnął się do Niego aby słuchać słowa Bożego, a On stał nad jeziorem
Genezaret - 2 zobaczył dwie łodzie, stojące przy brzegu; rybacy zaś wyszli z nich i płukali sieci. 3
Wszedłszy do jednej łodzi, która należała do Szymona, poprosił go, żeby nieco odbił od brzegu.
Potem usiadł i z łodzi nauczał tłumy.4 Gdy przestał mówić, rzekł do Szymona: «Wypłyń na głębię i
zarzućcie sieci na połów!». 5 A Szymon odpowiedział: «Mistrzu, całą noc pracowaliśmy i niceśmy nie
ułowili. Lecz na Twoje słowo zarzucę sieci». 6 Skoro to uczynili, zagarnęli tak wielkie mnóstwo ryb, że
sieci ich zaczynały się rwać. 7 Skinęli więc na wspólników w drugiej łodzi, żeby im przyszli z pomocą.
Ci podpłynęli; i napełnili obie łodzie, tak że się prawie zanurzały. 8 Widząc to Szymon Piotr przypadł
Jezusowi do kolan i rzekł: «Odejdź ode mnie, Panie, bo jestem człowiek grzeszny». 9 I jego bowiem, i
wszystkich jego towarzyszy w zdumienie wprawił połów ryb, jakiego dokonali; 10 jak również Jakuba i
Jana, synów Zebedeusza, którzy byli wspólnikami Szymona. Lecz Jezus rzekł do Szymona: «Nie bój
się, odtąd ludzi będziesz łowił». 11 I przyciągnąwszy łodzie do brzegu, zostawili wszystko i poszli za
Nim.

Gdy przestał mówić, rzekł do Szymona: «Wypłyń na głębię i zarzućcie

sieci na połów!».(Łk 5, 4)

.... "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 do niej przywiązuje.
Zrozumienie nadaje ofierze dokładną i doskonałą wartość. Jeśli natomiast ktoś nie
zna całego ciężaru ofiary - o, jak bardzo zmniejsza się wtedy wartość, łaska i dobro,
który 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, ani ich otoczeniu, 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, które 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)

Donnerstag der 22. Woche im Jahreskreis (Lk 5,1-11)
„Fahr hinaus, wo es tief ist, und werft eure Netze zum Fang aus!“ (Lk 5,4)



… „Meine Tochter, meine Empfängnis, meine Geburt, mein verborgenes Leben, mein
Evangelium, die Wunder, meine Leiden und Tränen, mein vergossenes Blut und mein Tod,
bildeten alle zusammen eine unbesiegbare Armee, um mein Erlösungswerk zu
verwirklichen.
In gleicher Weise sollen alle meine Mitteilungen über meinen Göttlichen Willen vom ersten
bis zum letzten Wort, das Ich spreche, zur Aufstellung der wohlgerüsteten Armee dienen.
Diese ist ganz mit Liebe, mit unbesiegbarer Kraft, unwiderstehlichem Licht und
umwandelnder Liebe bewehrt.
Meine Wahrheiten werden die Menschen in ein Netz einwickeln, sodass diese, wenn sie aus
dem Netz herausgehen wollen, sich verfangen und derart darin verheddern, dass sie nicht
heraus können. Während die Seelen sich aus dem Netz zu befreien suchen, werden meine
vielen Offenbarungen über meinen Willen sie weiterhin bestürmen, sodass sein Netz noch
ausgedehnter wird.
Dann sehen sie sich darin verwickelt und werden Geschmack an den vielen schönen
Wahrheiten finden und sich glücklich fühlen, in das Netz meiner so zahlreichen mitgeteilten
Wahrheiten getaumelt zu sein. So werden meine Wahrheiten die Erfüllung des Reiches
meines Göttlichen Willens bilden!
Daher ist jede meiner Mitteilungen über Ihn eine Waffe, die dazu dienen soll, ein so heiliges
Reich zu vollenden. Wenn Ich sie nun offenbare und du nicht darüber sprichst, wärest du die
Ursache, dass die nötigen Waffen fehlen – sei daher aufmerksam. Darüber hinaus musst du
wissen, dass jedes Wort, das aus der Unerschaffenen Weisheit hervorging, Leben,
Substanz, Werk und Belehrung in sich birgt.
So wird jede über unseren Göttlichen Willen geoffenbarte Wahrheit ihre eigene Aufgabe in
unserem Reich haben: viele Wahrheiten werden den Auftrag haben, das Leben des
Göttlichen Willens in der Seele heranbilden und wachsen zu lassen, andere werden das Amt
ausüben, die Seele zu nähren; einige werden als Lehrer handeln und wieder andere
Wahrheiten werden die Seele verteidigen, sodass sie sich wie ein Heer um sie aufstellen,
damit niemand sie antasten kann.
Du siehst also, dass Ich notwendigerweise so lang sprechen und dir so zahlreiche
Wahrheiten offenbaren musste. Es war nämlich ein Reich, das Ich zu errichten hatte, das
nicht mit einigen Worten, mit wenigen Akten und Diensten herangebildet wird, sondern es
braucht deren so viele! Jede einzelne meiner Wahrheiten hat die Eigenschaft, ein Amt
auszuüben, um die vollkommene Ordnung und den endlosen Frieden zu wahren.
Sie wird das Echo des Himmels sein, und die Seelen werden in einem Meer der Gnaden
und Wonnen schwimmen, unter einer Sonne, die keine Wolken kennt; der Himmel wird stets
heiter sein.
Die Wahrheiten über meinen Göttlichen Willen werden die einzigen Gesetze sein, welche die
Menschen beherrschen, die in dieses Reich eingehen werden, um in ihm zu leben: keine
Gesetze, die sie unterdrücken, sondern Gesetze der Liebe, die sich in sanfter Weise lieben
lassen, da die Seelen in ihnen Kraft, Harmonie, Seligkeit und die Überfülle aller Güter finden
werden. Daher Mut und gehe stets voran in meinem Göttlichen Willen.“ (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)


