
Wtorek, XXII tydzień Okresu Zwykłego (Łk 4,31-37)

31 Udał się do Kafarnaum, miasta w Galilei, i tam nauczał w szabat. 32 Zdumiewali się Jego nauką,
gdyż słowo Jego było pełne mocy.
33 A był w synagodze człowiek, który miał w sobie ducha nieczystego. Zaczął on krzyczeć
wniebogłosy; 34 «Och, czego chcesz od nas, Jezusie Nazarejczyku? Przyszedłeś nas zgubić? Wiem,
kto jesteś: Święty Boży». 35 Lecz Jezus rozkazał mu surowo: «Milcz i wyjdź z niego!» Wtedy zły duch
rzucił go na środek i wyszedł z niego nie wyrządzając mu żadnej szkody. 36 Wprawiło to wszystkich w
zdumienie i mówili między sobą: «Cóż to za słowo? Z władzą i mocą rozkazuje nawet duchom
nieczystym, i wychodzą».
37 I wieść o Nim rozchodziła się wszędzie po okolicy.

"Zdumiewali się Jego nauką, gdyż słowo Jego było pełne mocy." (Łk 4,32)

(...) Gdy teraz pisałam, pomyślałam sobie: "Przed pisaniem pewne małe rzeczy, o których
mówi mi Jezus, wydają mi się bardzo mało ważne i dlatego nie wydaje mi się konieczne
przelanie ich na papier. Ale w miarę pisania zmienia się sposób i sceneria ich układania
przez Jezusa we mnie i wydają mi się one mało ważne na pozór, jednak o wielkim znaczeniu
co do substancji.
Skoro fakty tak się mają, to jaki rachunek złożą przed Bogiem ci, którzy mieli i mają nade
mną władzę, ilekroć w posłuszeństwie nie nakazali mi pisać? Ileż to rzeczy pominąłem, gdy
mi ich nie nakazano!".
Wtedy Jezus poruszył się we mnie i powiedział: "Córko, na pewno będą musieli odpowiadać
przede Mną. Jeśli wierzą, że to Ja jestem, to rozliczenie będzie bardzo surowe, bo wierzyć,
że to Ja jestem, a nie brać pod uwagę nawet jednego Mojego Słowa, to jest tak, jakby chcieli
stłumić morze dóbr(przeznaczonych) dla dobra ludzi, gdyż Moje Słowo zawsze wypływa z
Mocy Stwórczej.
Rzeczywiście, wymówiłem FIAT przy Stworzeniu i rozpostarłem niebo usiane niezliczonymi
milionami gwiazd, kolejnym FIAT utworzyłem słońce. Nie wypowiedziałem dwudziestu słów,
aby uformować tak wiele rzeczy w stworzeniu, ale wystarczył Mi jeden FIAT.
Tak więc Moje Słowo nadal zawiera swoją twórczą moc i nie mogą wiedzieć, czy Moje Słowo
ma na celu uformowanie nieba, gwiazdy, morza, czy słońca dla dusz.
Jeśli nie biorą tego pod uwagę i nie pokazują ludziom Moich słów, to w końcu spychają to
niebo, słońce, gwiazdy i morze, które mogłyby zrobić tyle dobrego dla stworzeń, z powrotem
do Mnie. Szkody, które z tego wynikają, obciążą tego, kto nie zdał z tego rozliczenia i zdusił
we Mnie Moje Słowo.
Ale jeśli nie wierzą [że Ja tutaj przemawiam], to jeszcze gorzej, bo są tak ślepi, że nie mają
oczu, by zobaczyć słońce Mojego Słowa, a niewiara doprowadza ich do uporu i
zatwardziałości serca.
Wiara natomiast zmiękcza serce i usposabia je do poddania się łasce, a także daje mu
rozeznanie dla zrozumienia Moich Prawd."



(z "Księgi Nieba"; Do użytku prywatnego - tom 20; 9 lutego 1927)

Dienstag der 22. Woche im Jahreskreis (Lk 4,31-37)
„Sie waren sehr betroffen von seiner Lehre, denn er redete mit göttlicher Vollmacht“ (Lk 4,32)
… Als ich nun schrieb, dachte ich mir: „Vor dem Schreiben erscheinen mir gewisse kleine Dinge, die
Jesus mir sagt, von ganz geringer Bedeutung, und deshalb scheint es mir nicht nötig, sie zu Papier zu
bringen. Doch während des Schreibens ändern sich die Art und die Szene, wie Jesus sie in meinem
Inneren ordnet, und sie scheinen mir zwar klein in der Erscheinungsform, doch von großer Wichtigkeit
in der Substanz.
Da die Fakten so liegen, welche Rechenschaft werden jene Gott geben [müssen], die Autorität über
mich hatten und haben, wann immer sie mir nicht im Gehorsam auferlegt haben zu schreiben? Wie
viele Dinge habe ich unterlassen, wenn ich keinen Befehl dazu erhielt!“
Da bewegte sich Jesus in meinem Inneren und sprach: „Tochter, sicher werden sie Mir Rechenschaft
ablegen müssen. Wenn sie glauben, dass Ich es bin, wird die Rechenschaft sehr streng sein, denn zu
glauben, dass Ich es bin, und auch ein einziges Wort von Mir nicht zu berücksichtigen, ist so, als
wollten sie ein Meer von Gütern zum Wohl der Menschen unterdrücken, denn mein Wort geht immer
von der Kraft der schöpferischen Macht aus.
In der Tat, Ich sprach ein FIAT bei der Schöpfung aus und breitete einen mit unzähligen Millionen von
Sternen übersäten Himmel aus, ein weiteres FIAT und formte die Sonne. Ich sprach nicht zwanzig
Worte, um so viele Dinge in der Schöpfung zu bilden, sondern ein einziges FIAT genügte mir.
Nun enthält mein Wort noch immer seine schöpferische Macht, und sie können nicht wissen, ob mein
Wort darauf ausgerichtet ist, einen Himmel, einen Stern, ein Meer, oder eine Sonne für die Seelen zu
bilden.
Wenn sie darauf keine Rücksicht nehmen und meine Worte den Menschen nicht zeigen, drängen sie
schließlich diesen Himmel, diese Sonne, die Sterne und das Meer, die den Geschöpfen so viel Gutes
tun könnten, in Mich selbst zurück. Den Schaden, der daraus entsteht, wird man demjenigen zur Last
legen, der sich darüber keine Rechenschaft gegeben und mein Wort in Mir abgewürgt hat.
Wenn sie aber nicht glauben [dass Ich hier spreche], ist es noch schlimmer, weil sie so blind sind,
dass sie keine Augen haben, um die Sonne meines Wortes zu sehen, und die Ungläubigkeit bringt sie
zur Verstocktheit und Herzenshärte.
Der Glaube jedoch erweicht das Herz und disponiert es dazu, sich der Gnade zu unterwerfen und
verleiht ihm die Einsicht für das Verständnis meiner Wahrheiten.“ (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 20; 9. Februar 1927)


