
Środa, XXII tydzień Okresu Zwykłego (Łk 4,38-44)

38 Po opuszczeniu synagogi przyszedł do domu Szymona. A wysoka gorączka trawiła teściową
Szymona. I prosili Go za nią. 39 On stanąwszy nad nią rozkazał gorączce, i opuściła ją. Zaraz też
wstała i usługiwała im. 40 O zachodzie słońca wszyscy, którzy mieli cierpiących na rozmaite choroby,
przynosili ich do Niego. On zaś na każdego z nich kładł ręce i uzdrawiał ich. 41 Także złe duchy
wychodziły z wielu, wołając: «Ty jesteś Syn Boży!» Lecz On je gromił i nie pozwalał im mówić,
ponieważ wiedziały, że On jest Mesjaszem. 42 Z nastaniem dnia wyszedł i udał się na miejsce
pustynne. A tłumy szukały Go i przyszły aż do Niego; chciały Go zatrzymać, żeby nie odchodził od
nich. 43 Lecz On rzekł do nich: «Także innym miastom muszę głosić Dobrą Nowinę o królestwie
Bożym, bo na to zostałem posłany». 44 I głosił słowo w synagogach Judei.
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Podążałam za moim słodkim Jezusem w Jego publicznym życiu i rozmyślając o wielu
chorobach ludzi, których Jezus uzdrawiał, zapytałam siebie: "Dlaczego natura ludzka tak
bardzo się zmieniła, że ludzie stali się niemi, głusi, ślepi, pokryci wrzodami i dotknięci
wieloma innymi dolegliwościami? Jeśli zła dokonała ludzka wola - dlaczego ciało również tak
bardzo ucierpiało?"
Wtedy mój słodki Jezus poruszył się we mnie i powiedział do mnie: "Moja córko, musisz
wiedzieć, że to, co cielesne, nie czyniło zła, ale całe zło było czynione przez ludzką wolę.
Ponieważ jednak Adam przed upadkiem posiadał w swojej duszy pełnię życia Mojej Boskiej
Woli, można powiedzieć, że był nią wypełniony po brzegi, aż do przelania się na zewnątrz.
W ten sposób wola ludzka, na Mocy Mojej, wydawała światło na zewnątrz, emanując
wszystkimi zapachami swego Stwórcy, zapachem piękna, świętości i pełnego zdrowia,
zapachem czystości i siły, które wypływały, jak wiele świetlistych obłoków z wnętrza jego
woli.
Jego ciało było tak piękne przez te wylania, że radością było widzieć go pięknym, witalnym,
świetlistym, całkowicie zdrowym, o zachwycającej piękności.
Gdy Adam zgrzeszył, wola ludzka została pozostawiona sama sobie i nie miała nikogo, kto
by w niej roztaczał światło i wielorakie wonności, które prześwitywały [na zewnątrz] i
zachowywały duszę i ciało, tak jak zostały stworzone przez Boga.
Zamiast tego z wnętrza ludzkiej woli zaczęły się wznosić gęste chmury, zepsute powietrze,
zapachy słabości i nędzy, tak że ciało również straciło świeżość i piękno, osłabło i podlegało
wszelkim złym wpływom. W ten sposób ciało uczestniczyło również w złu ludzkiej woli, tak
jak uczestniczyło w dobru.



Dlatego też, gdy ludzka wola zostanie uzdrowiona przez ponowne przyjęcie życia Mojej
Boskiej Woli, wszelkie zło ludzkiej natury również przestanie się odradzać, jak za pomocą
cudu(czaru).
Czy to samo nie dzieje się, gdy ludzie żyją w zanieczyszczonym, złym, dusznym powietrzu?
Jak wiele zła nie pogłębia się, gdy smród zapiera nawet oddech i przenika do trzewi, aż do
wywołania zaraźliwego zła, które prowadzi do śmierci?
Jeżeli powietrze zewnętrzne może spowodować tak wiele problemów, to mgliste i żrące
powietrze ludzkiej woli może uczynić o wiele gorsze rzeczy, które pochodzą z wnętrza
stworzenia, z dna jego całej istoty.
Weźmy ponadto pod uwagę żywy przykład roślin. Jakże często ogród, kwitnąca łąka, była
świąteczną radością rolnika z powodu nadziei na obfite zbiory i wiele pięknych owoców,
które miał zebrać. Ale wystarczyła mgła, by drzewa utraciły liście i opadły wszystkie owoce,
wystarczyło trochę mroźnego powietrza, by okryć smutkiem kwitnące pole, by poczerniało,
zginęło i zasmuciło biednego rolnika!
Jeśli powietrze jest dobre, to przekazuje życie dobra; jeśli jest złe, to przekazuje życie zła i
samą śmierć. Emanacje powietrza, jeśli są dobre, mogą być nazywane życiem; jeśli są złe,
mogą być nazywane śmiercią dla biednych stworzeń.
Gdybyś wiedziała, jak bardzo cierpiałem w moim życiu publicznym, gdy stawali przede Mną
niewidomi, niemi, trędowaci itd., ponieważ rozpoznawałem w nich wszystkie wyziewy
ludzkiej woli.
Widziałam, jak człowiek bez Mojej Woli został zdeformowany na duszy i ciele, bo tylko
Mój FIAT ma moc zachować Nasze Dzieła tak nienaruszone, świeże i piękne, jak
wyszły z Naszych Twórczych Rąk." …
(z "Księgi Nieba"; tom 24; 7 lipca 1928)

Mittwoch der 22. Woche im Jahreskreis (Lk 4,38-44)
„Die Schwiegermutter des Simon hatte hohes Fieber, und sie baten ihn, ihr zu helfen. Er trat zu
ihr hin, beugte sich über sie und befahl dem Fieber zu weichen. Da wich es von ihr, und sie
stand sofort auf und sorgte für sie“ (Lk 4,38+39)
Ich folgte meinem süßen Jesus in seinem öffentlichen Leben, und als ich an die vielen Krankheiten
der Menschen dachte, die Jesus heilte, fragte ich mich: „Warum hat sich die menschliche Natur so
verändert, dass die Menschen sogar stumm, taub, blind wurden, mit Wunden bedeckt und vielen
anderen Übeln behaftet? Wenn der menschliche Wille das Böse tat – warum litt auch der Körper so
viel?“
Da bewegte sich mein süßer Jesus in meinem Inneren und sagte zu mir:
„Meine Tochter, du musst wissen, dass das Leibliche nichts Böses tat, sondern alles Böse tat der
menschliche Wille. Doch da Adam vor dem Fall in seiner Seele das volle Leben meines Göttlichen
Willens besaß, kann man sagen, dass er randvoll davon war, bis zum Überfließen nach außen.
So gab der menschliche Wille kraft des Meinen, Licht nach außen ab, verströmte alle Wohlgerüche
seines Schöpfers, Düfte der Schönheit, Heiligkeit und vollen Gesundheit, Düfte der Reinheit und
Stärke, die wie viele leuchtende Wolken aus dem Inneren seines Willens hervortraten.
Sein Leib wurde durch diese Ausströmungen so schön, dass es eine Freude war, ihn schön, vital,
leuchtend, völlig gesund, mit einem hinreißenden Liebreiz zu sehen. Als Adam nun sündigte, blieb der
menschliche Wille allein und hatte niemanden mehr, der in ihm das Licht und die mannigfaltigen Düfte
ausbreitete, die [nach außen] durchschienen und die Seele und den Leib bewahrten, wie sie von Gott
erschaffen worden waren.
Stattdessen begannen aus dem Inneren des menschlichen Willens dichte Wolken aufzusteigen,
verderbte Luft, Gerüche von Schwachheit und Armseligkeit, sodass auch der Körper seine Frische
und Schönheit verlor, geschwächt wurde und allen Übeln unterworfen war. So nahm der Leib auch an
den Übeln des menschlichen Willens teil, wie er am Guten teilgenommen hatte.



Wenn also der menschliche Wille geheilt wird, indem er wieder das Leben meines Göttlichen Willens
empfängt, werden auch alle Übel der menschlichen Natur wie durch einen Zauber nicht mehr
aufleben.
Geschieht dasselbe etwa nicht, wenn die Menschen in einer verdorbenen, schlechten, stickigen Luft
leben? Wie viele Übel werden nicht verschärft, wenn der Gestank sogar den Atem nimmt und bis in
die Eingeweide vordringt, bis zu dem Punkt, ansteckende Übel hervorzurufen, die zum Tod führen?
Wenn schon die äußere Luft so viele Probleme bereiten mag, so kann die neblige und zersetzende
Luft des menschlichen Willens noch viel Schlimmeres anrichten, die aus dem Inneren des Geschöpfs,
aus dem Grund seines ganzen Wesens kommt. Betrachte zudem das anschauliche Beispiel der
Pflanzen.
Wie oft war ein Garten, eine blühende Wiese die Festfreude des Bauern wegen der Hoffnung auf eine
reiche Ernte und die vielen schönen Früchte, die er ernten sollte. Aber es genügte ein Nebel, um die
Bäume zu entlauben und alle Früchte abfallen zu lassen, eine etwas frostige Luft, um das blühende
Feld in Trauer zu kleiden, schwarz werden und verderben zu lassen und den armen Bauern zu
betrüben!
Wenn die Luft gut ist, teilt sie das Leben des Guten mit, ist sie schlecht, teilt sie das Leben des
Schlechten und den Tod selbst mit. Die Ausströmungen der Luft kann man, wenn sie gut ist, Leben
nennen, ist sie schlecht, kann man sie Tod für die armen Geschöpfe nennen.
Wenn du wüsstest, wie sehr Ich in meinem öffentlichen Leben litt, als sich Blinde, Stumme,
Leprakranke usw. vor Mir zeigten, da Ich in ihnen alle Ausdünstungen des menschlichen Willens
erkannte.
Ich sah, wie der Mensch ohne meinen Willen in der Seele und im Körper verunstaltet wird, weil nur
mein FIAT die Kraft hat, unsere Werke so unversehrt, frisch und schön zu bewahren, wie sie aus
unseren Schöpferhänden hervorgegangen sind.“…
(aus „Das Buch des Himmels“; Für den privaten Gebrauch – Band 24; 7. Juli 1928)


