
 Poniedziałek XXVI tydzień Okresu Zwykłego (Łk 9,46-50) 

 “  Kto bowiem jest najmniejszy wśród was wszystkich,  ten jest wielki”. 
 (Łk 9,48). 

 Powiedziałam  do  mojego  słodkiego  Jezusa:  "Nie  wiem,  im  więcej  mówisz,  że  obdarzasz 
 mnie  przez  Swoją  Świętą  Wolę,  tym  bardziej  czuję  się  gorszą  i  brzydszą;  powinnam  czuć  się 
 lepsza, świętsza, a jest zupełnie odwrotnie."  A Jezus  powiedział do mnie: 
 "Moja  córko,  im  bardziej  rośnie  w  tobie  ziarno  Mojej  Woli,  tym  bardziej  będziesz  postrzegać 
 swoją  małość,  jako  plewy,  bo  kiedy  kłos  zaczyna  się  formować,  ziarno  i  plewy  tworzą  jedną 
 całość;  ale  w  stopniu,  w  jakim  tworzy  się  życie  kłosu  i  dojrzewa  ziarno,  plewy  oddzielają  się 
 od ziarna i pozostają tylko dla jego ochrony. 
 Zatem  im  bardziej  czujesz  się  uniżona,  tym  mocniej  kształtuje  się  w  tobie  ziarno  Mojej  Woli  i 
 jest  bliskie  doskonałej  dojrzałości.  Plewy  w  tobie  to  nic  innego  jak  twoja  słaba  natura, 
 która  -  żyjąc  razem  ze  świętością  i  wzniosłością  Mojej  Woli  -  jeszcze  mocniej  odczuwa 
 swoją nędzę." 
 Następnie  dodał:  "Umiłowana  moja,  aż  do  tej  chwili  twoim  było  zadanie,  jakie  miało  Moje 
 Człowieczeństwo  na  ziemi.  Teraz  chcę  zmienić  to  zadanie  i  dać  ci  inne,  szlachetniejsze, 
 bardziej wszechstronne. 
 Chcę  dać  ci  zadanie,  które  Moja  Wola  zawierała  w  Moim  Człowieczeństwie.  Zobacz  o  ileż 
 wyższe,  o  ileż  wznioślejsze  jest:  Moje  Człowieczeństwo  miało  początek,  Moja  Wola  jest 
 wieczna;  Moje  Człowieczeństwo  jest  ograniczone  i  zawężone,  Moja  Wola  nie  ma  granic  ani 
 limitów,  jest  niezmierzona.  Szlachetniejszego  i  bardziej  zaszczytnego  urzędu  nie  mógłbym  ci 
 nadać". 
 Słysząc  to,  powiedziałam:  "Mój  słodki  Jezu,  nie  znajduję  żadnego  powodu,  dla  którego 
 miałbyś  obdarzyć  mnie  takim  urzędem,  ani  też  nie  uczyniłam  nic,  czym  mogłabym  zasłużyć 
 na taką łaskę." 
 Jezus  odpowiedział:  "Całą  przyczyną  jest  Moja  Miłość,  twoja  małość  i  to,  że  żyjesz  jak 
 niemowlę  w  Moich  ramionach,  nie  martwiąc  się  o  nic,  tylko  o  swojego  Jezusa,  i  że  nigdy  nie 
 odmówiłaś Mi żadnej ofiary, o którą cię prosiłem. 
 Nie  imponują  mi  rzeczy  wielkie  -  bo  zawsze  jest  coś  ludzkiego  w  rzeczach,  które  na 
 zewnątrz wydają się wielkie - ale rzeczy małe, małe na zewnątrz, ale wielkie w sobie. 
 Co  więcej,  sama  powinnaś  była  wiedzieć,  że  powinienem  wyznaczyć  ci  specjalną  misję  w 
 Mojej  Woli,  ponieważ  zawsze  mówiłem  ci  o  Mojej  Woli  i  dawałem  ci  do  zrozumienia  Jej 
 cudowne działania(efekty), czego do tej pory nie uczyniłem z nikim. 
 Zachowywałem  się  wobec  ciebie  jak  nauczyciel:  kiedy  chce  doprowadzić  swojego  ucznia  do 
 perfekcji  w  medycynie,  czy  historii  lub  w  jakimkolwiek  innym  przedmiocie,  wydaje  się,  że  nie 
 potrafi mówić o niczym innym i zawsze wraca do tego samego punktu. 
 To  właśnie  uczyniłem  z  tobą;  pojawiłem  się,  jako  Nauczyciel  Boskiej  Woli,  jakbym  nie 
 wiedział  nic  o  całej  reszcie.  Po  dokładnym  pouczeniu  ciebie,  objawiłem  ci  twoją  misję  i 
 to,  jak  w  tobie  rozpocznie  się  wypełnianie  modlitwy  "Fiat  Voluntas  tua"  na  ziemi. 
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 Odwagi,  córko  Moja,  widzę,  jak  się  martwisz;  nie  bój  się,  cała  Moja  Wola  będzie  twoją 
 pomocą i wsparciem." 
 A  gdy  to  mówił,  pieścił  rękami  moją  głowę,  twarz  i  serce,  jakby  potwierdzając  mi  to,  co 
 powiedział, po czym zniknął. 
 (z "Księgi Nieba"; - Do użytku prywatnego - tom 12; 17 marca 1921) 

 Montag der 26. Woche im Jahreskreis (Lk 9,46-50) 
 „Denn wer unter euch allen der Kleinste ist, der ist groß“ (Lk 9,48) 
 Ich  sagte  zu  meinem  süßen  Jesus:  „Ich  weiß  nicht,  je  mehr  Du  sagst,  dass  Du  mir  durch  deinen 
 Heiligen  Willen  gibst,  desto  niedriger  und  hässlicher  komme  ich  mir  vor;  ich  sollte  mich  besser, 
 heiliger fühlen, aber ganz im Gegenteil.“ Und Jesus sprach zu mir: 
 „Meine  Tochter,  je  mehr  in  dir  das  Getreidekorn  meines  Willens  heranwächst,  desto  mehr  wirst  du 
 deine  Niedrigkeit  als  Stroh  wahrnehmen,  denn  wenn  die  Ähre  sich  heranzubilden  beginnt,  bilden  das 
 Korn  und  der  Strohhalm  eine  Einheit;  in  dem  Maß  aber,  wie  sich  das  Leben  der  Ähre  bildet  und  das 
 Getreidekorn heranreift, wird das Stroh vom Korn getrennt und bleibt nur zu seinem Schutze. 
 Je  niedriger  du  dich  also  fühlst,  umso  stärker  wird  das  Getreidekorn  meines  Willens  in  dir 
 herangebildet  und  ist  dem  vollkommenen  Reifezustand  nahe.  Das  Stroh  in  dir  ist  nichts  anderes  als 
 deine  schwache  Natur,  die  –  gemeinsam  mit  der  Heiligkeit  und  Erhabenheit  meines  Willens  lebend  – 
 ihre Armseligkeit noch stärker fühlt.“ 
 Dann  fügte  Er  hinzu:  „Meine  Geliebte,  bis  jetzt  hattest  du  vor  Mir  die  Aufgabe  inne,  die  meine 
 Menschheit  auf  Erden  hatte.  Jetzt  will  Ich  die  Aufgabe  für  dich  ändern  und  dir  eine  andere,  edlere, 
 umfassendere verleihen. 
 Ich  will  dir  die  Aufgabe  geben,  die  mein  Wille  in  meiner  Menschheit  innehatte.  Du  siehst,  um  wie  viel 
 höher,  erhabener  sie  ist:  meine  Menschheit  besaß  einen  Anfang,  mein  Wille  ist  ewig;  meine 
 Menschheit  ist  beschränkt  und  begrenzt,  mein  Wille  hat  keine  Grenzen  noch  Schranken,  Er  ist 
 unermesslich. Ein edleres und vornehmeres Amt könnte Ich dir nicht verleihen.“ 
 Als  ich  das  hörte,  sagte  ich:  „Mein  süßer  Jesus,  ich  finde  keinen  Grund,  warum  Du  mir  eine  solche 
 Aufgabe verleihen willst, ich habe auch nichts getan, mir eine solche Gunst verdienen zu können.“ 
 Jesus  darauf:  „Der  ganze  Grund  dafür  ist  meine  Liebe,  deine  Kleinheit,  und  dass  du  wie  ein  Säugling 
 in  meinen  Armen  lebst,  der  sich  über  nichts  Gedanken  macht  außer  über  seinen  Jesus,  und  dass  du 
 Mir niemals irgendein Opfer verweigert hast, das Ich von dir erbeten habe. 
 Ich  lasse  Mich  nicht  von  großartigen  Dingen  beeindrucken  –  denn  in  den  äußerlich  groß 
 erscheinenden  Dingen  ist  immer  etwas  Menschliches  –  sondern  von  den  kleinen  Dingen,  klein  nach 
 außen, aber groß in sich selbst. 
 Außerdem  hättest  du  selbst  wissen  müssen,  dass  Ich  dir  eine  besondere  Mission  in  meinem  Willen 
 zuweisen  sollte,  da  Ich  dir  immer  von  meinem  Willen  sprach  und  dich  seine  wunderbaren  Wirkungen 
 verstehen ließ, was Ich bis jetzt mit niemandem getan habe. 
 Ich  habe  Mich  dir  gegenüber  wie  ein  Lehrer  verhalten:  wenn  er  seinen  Schüler  in  der  Medizin  oder  der 
 Geschichte  oder  in  einem  anderen  Fach  zur  Perfektion  bringen  will,  dann  weiß  er  scheinbar  von 
 nichts anderem zu sprechen und kommt stets auf denselben Punkt zurück. 
 So  habe  Ich  es  mit  dir  gemacht;  Ich  bin  als  Lehrer  des  Göttlichen  Willens  aufgetreten,  wie  wenn  Ich 
 von  allem  übrigen  nichts  wüsste.  Nachdem  Ich  dich  gründlich  unterwiesen  habe,  offenbarte  Ich  dir 
 deine  Mission,  und  wie  in  dir  die  Erfüllung  des  Gebetes  „Fiat  Voluntas  tua“  auf  Erden  seinen  Anfang 
 nehmen  werde.  Mut,  meine  Tochter,  Ich  sehe,  wie  du  dich  grämst;  fürchte  dich  nicht,  mein  ganzer 
 Wille wird dir Hilfe und Stütze sein.“ 
 Und  während  Er  das  sagte,  liebkoste  Er  mit  seinen  Händen  meinen  Kopf,  das  Gesicht  und  das  Herz, 
 als  wollte  Er  mir  das  bestätigen,  was  Er  gesagt  hatte,  dann  verschwand  Er.  (aus  „Das  Buch  des 
 Himmels“; Für den privaten Gebrauch – Band 12; 17. März 1921) 
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