
PODWYŻSZENIE KRZYŻA ŚWIĘTEGO

Święto(J 3, 13-17)

13 I nikt nie wstąpił do nieba, oprócz Tego, który z nieba zstąpił - Syna Człowieczego.
14 A jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni7, tak potrzeba, by wywyższono7 Syna Człowieczego, 15
aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne8. 16 Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna
swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. 17
Albowiem Bóg nie posłał9 swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został
przez Niego zbawiony.

I nikt nie wstąpił do nieba, oprócz Tego, który z nieba zstąpił - Syna

Człowieczego. A jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak potrzeba, by

wywyższono Syna Człowieczego. (J3, 13-14)

(...) A Jezus, wychodząc ze mnie, wybuchnął szlochem: słyszałam jego echo w niebie i na
ziemi. Ale kiedy przestał szlochać, jego miejsce zajął uśmiech, który, podobnie jak
wcześniejszy szloch, odbił się echem w niebie i na ziemi. Byłam oczarowana i mój słodki
Jezus powiedział do mnie:"Moja ukochana córko, po tylu cierpieniach, które stworzenia
sprawiają Mi w tych smutnych czasach, a które nawet sprawiają, że płaczę - a ponieważ jest
to płacz Boga, odbija się on echem w Niebie i na ziemi - uśmiech napełni Niebo i ziemię
radością.
I ten uśmiech pojawi się na Moich ustach, gdy ujrzę pierwsze owoce, dzieci Mojej Woli, które
będą żyły nie w sferze ludzkiej, ale w boskiej. Zobaczę je wszystkie naznaczone wieczną,
nieograniczoną, nieskończoną Wolą.
Będę patrzył, jak ten odwieczny Punkt, który ma swoje życie tylko w Niebie, przepływa przez
ziemię i formuje dusze według swoich nieskończonych zasad, i to z boskim działaniem, z
pomnożeniem aktów w jednym Akcie.
I tak jak stworzenie rozpoczęło się od FIAT, tak też dopełni się w FIAT. W ten sposób we Fiat
dzieci Mojej Woli same dokonają wszystkiego, a w Moim Fiat, które w nich nabierze życia,
otrzymam doskonałą miłość, cześć, zadośćuczynienie, dziękczynienie i uwielbienie za
wszystko i za wszystkich.

Moja córko, rzeczy wracają do miejsca, z którego wyszły: Wszystko wyszło z Fiat i w Fiat
wszystko powróci do Mnie. Będzie ich mało, ale we Fiat oddadzą Mi wszystko".
(z "Księgi Nieba"; Do użytku prywatnego - tom 12; 7 stycznia 1921)
—--------------
Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby

każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne.(J 3,16)

Kiedy byłam w moim zwykłym stanie, mój uwielbiony Jezus przyszedł, jako Ukrzyżowany i
przekazawszy mi Swoje cierpienia, powiedział do mnie podczas kiedy ja cierpiałam: "Moja
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córko, przy stworzeniu wycisnąłem Mój obraz na duszy. Przy Wcieleniu(inkarnacji) dałem
Moją Boskość i w ten sposób przebóstwiłem(deifikowałem) ludzkość.
A ponieważ w tym akcie, w którym Boskość wcieliła się w Człowieczeństwo, wcieliła się
równocześnie w krzyż, tak że od chwili poczęcia zostałem poczęty w zjednoczeniu z
krzyżem, można powiedzieć, że tak, jak Mój Krzyż był zjednoczony ze Mną we wcieleniu w
łonie Mojej Matki, tak krzyż Mój tworzy tyle samo innych wcieleń Mnie samego w łonie dusz.
I tak jak krzyż tworzy Moje wcielenie w duszach, tak samo krzyż jest wcieleniem duszy w
Boga i niweczy w niej wszystko, co pochodzi z natury, a dusza tak napełnia się Boskością,
że tworzy się rodzaj wcielenia: Boga w duszy i duszy w Bogu".
Byłam oczarowana, gdy usłyszałam, że krzyż jest wcieleniem duszy w Boga i On  powtórzył:
"Nie mówię 'jedność', ale 'wcielenie', ponieważ krzyż tak głęboko wnika w naturę duszy, że
sama natura staje się bólem, a gdzie jest ból, tam jest Bóg, bez możliwości oddzielenia
Boga i bólu.
Krzyż, który tworzy ten rodzaj wcielenia, sprawia, że zjednoczenie jest jeszcze bardziej
stabilne, a oddzielenie Boga od duszy jest prawie tak trudne, jak oddzielenie cierpienia od
natury, podczas gdy przy [zwykłym] zjednoczeniu oddzielenie może nastąpić łatwo.
Należy tu zawsze rozumieć, że nie jest to samo Wcielenie, ale podobieństwo Wcielenia"...
(z "Księgi Nieba"; Do użytku prywatnego - tom 6; 22 grudnia 1903 r.)
---------------
Kiedy byłam w moim zwykłym stanie, słodki Jezus sprawił, że mogłam cierpieć część Jego
męki i śmierci, które ponosił za każde stworzenie. Z moich małych cierpień zrozumiałam, jak
straszne i śmiertelne były cierpienia Jezusa. Tak więc powiedział do mnie:
"Moja córko, Moje cierpienia są niepojęte dla ludzkiej natury, a same cierpienia Mojej Męki
były cieniami i podobieństwem Moich wewnętrznych cierpień: Moje cierpienia
wewnętrzne zostały nałożone na Mnie przez Wszechmocnego Boga i żadne włókno nie
mogło uniknąć uderzenia; te Mojej Męki zostały Mi nałożone przez ludzi, którzy nie mieli ani
wszechmocy, ani wszechwiedzy i dlatego nie mogli zrobić tego, co chcieli, ani przeniknąć do
wszystkich Moich poszczególnych włókien.
Moje wewnętrzne cierpienia były inkarnowane, a samo Moje Człowieczeństwo przekształciło
się w gwoździe, ciernie, bicze, rany, w tortury tak okrutne, że powodowały u mnie ciągłe
śmierci; były one nierozerwalnie związane ze Mną, tworzyły samo Moje życie.
Natomiast te Mojej Męki były na zewnątrz Mnie, były cierniami i gwoździami, które można
było wbić, a - jeśli się chciało - można było także usunąć; a sama myśl, że cierpienie można
zabrać, przynosi ulgę.
A Moje wewnętrzne cierpienia były ukształtowane przez samo Moje Ciało, dlatego nie
było nadziei, że mogą zostać usunięte, ani że ostrość cierni lub przebicie gwoździami mogą
zostać złagodzone. Moje cierpienia wewnętrzne były tak ciężkie i tak liczne, że cierpienia
Mojej Męki(w przeciwieństwie) mogłem nazwać ulgami i pocałunkami, które dawały moim
cierpieniom wewnętrznym, a które jednocząc się razem, dawały najwyższy dowód Mojej
wielkiej i przelewającej się Miłości dla zbawienia dusz.
Moje cierpienia zewnętrzne były głosami wzywającymi wszystkich do wejścia w ocean moich
cierpień wewnętrznych, aby zrozumieli, jak wiele kosztowało Mnie ich zbawienie. Poza tym z
twoich własnych wewnętrznych cierpień, które są ci przekazywane przeze Mnie, możesz w
przybliżeniu zrozumieć stałą intensywność Moich.
Nabierz zatem odwagi, to miłość przynagla Mnie do tego."
(z "Księgi Nieba"; Do użytku prywatnego - tom 14; 19 sierpnia 1922)

FEST KREUZERHÖHUNG (Joh 3, 13-17)
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„Niemand ist in den Himmel hinaufgestiegen außer dem, der vom Himmel herabgestiegen ist: der
Menschensohn. Und wie Mose die Schlange in der Wüste erhöht hat, so muss der Menschensohn
erhöht werden…“ (Joh 3, 13-14)
… Und Jesus, der aus meinem Inneren hervortrat, brach in Schluchzen aus: ich hörte den Widerhall
davon im Himmel und auf Erden. Aber als Er aufhörte zu schluchzen, trat ein Lächeln an dessen
Stelle, das – so wie das Schluchzen zuvor – im Himmel und auf Erden ein Echo fand. Ich war wie
verzaubert und mein süßer Jesus sagte zu mir:
„Meine geliebte Tochter, nach so viel Leid, das Mir die Geschöpfe in diesen traurigen Zeiten bereiten,
das Mich sogar zum Weinen bringt – und da es das Weinen Gottes ist, hallt es wider im Himmel und
auf Erden – wird ein Lächeln den Himmel und die Erde mit Freude erfüllen.
Und dieses Lächeln wird sich auf meinen Lippen zeigen, wenn Ich die Erstlingsfrüchte erblicke, die
Kinder meines Willens, die nicht in der menschlichen Sphäre, sondern in der göttlichen leben werden.
Ich werde sie alle geprägt sehen vom ewigen, unbegrenzten, unendlichen Wollen.
Ich werde zusehen, wie dieser ewige Punkt, der sein Leben nur im Himmel hat, über die Erde strömt
und die Seelen nach seinen unendlichen Prinzipien formt, und zwar mit dem göttlichen Wirken, mit
der Vervielfältigung der Akte in einem einzigen Akt.
Und wie die Schöpfung vom FIAT ausging, so wird sie im FIAT vollendet werden. Also werden allein
die Kinder meines Willens im Fiat alles erfüllen, und in meinem Fiat, das in ihnen Leben annehmen
wird, werde Ich vollkommene Liebe, Ehre, Sühne, Dank und Lobpreis für alles und für alle erhalten.
Meine Tochter, die Dinge kehren dorthin zurück, von wo sie ausgegangen sind: Alles ging vom Fiat
aus, und im Fiat wird alles zu Mir zurückkehren. Es werden wenige sein, aber im Fiat werden sie Mir
alles geben.“
(aus „Das Buch des Himmels“; Für den privaten Gebrauch – Band 12; 7. Januar 1921)
„Denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab“ (Joh 3,16)
Als ich in meinem gewöhnlichen Zustand war, kam mein anbetungswürdiger Jesus als Gekreuzigter
und nachdem Er mir seine Leiden mitgeteilt hatte, sagte Er, während ich litt, zu mir: „Meine Tochter,
bei der Schöpfung, prägte Ich der Seele mein Abbild ein. Bei der Inkarnation gab Ich meine Gottheit
und vergöttlichte dadurch die Menschheit.
Und da sich in diesem Akt, wo sich die Gottheit in der Menschheit inkarnierte, sie sich zugleich im
Kreuz inkarnierte, sodass Ich vom Augenblick meiner Empfängnis an mit dem Kreuz vereint
empfangen wurde, kann man sagen, dass genauso, wie mein Kreuz mit Mir in der Inkarnation im
Schoß meiner Mutter vereint war, mein Kreuz genauso viele weitere Inkarnationen von Mir im Schoß
der Seelen bildet.
Und wie das Kreuz meine Inkarnation in den Seelen bildet, ist das Kreuz die Inkarnation der Seele in
Gott und macht in ihr alles zunichte, was von der Natur stammt, und die Seele füllt sich so sehr mit
der Gottheit an, dass eine Art Inkarnation entsteht wird: Gott in der Seele und die Seele in Gott.“
Ich war wie bezaubert, als ich hörte, dass das Kreuz die Inkarnation der Seele in Gott ist und Er
wiederholte:
„Ich sage nicht ‚Einheit’, sondern ‚Inkarnation’, denn das Kreuz dringt so tief in die Natur der Seele
ein, dass die Natur selbst zum Schmerz wird, und wo Schmerz ist, da ist Gott, ohne dass man Gott
und den Schmerz trennen könnte.
Das Kreuz, das diese Art von Inkarnation bildet, macht die Vereinigung noch stabiler, und die
Trennung Gottes von der Seele ist beinahe so schwierig wie das Leiden von der Natur zu trennen,
während bei der [bloßen] Vereinigung die Trennung leicht geschehen kann.
Es ist dabei immer zu verstehen, dass es nicht die Inkarnation selbst ist, sondern ein Gleichnis der
Inkarnation.“… (aus „Das Buch des Himmels“; Für den privaten Gebrauch – Band 6; 22. Dezember
1903)
—————
Als ich mich in meinem gewohnten Zustand befand, ließ mich der süße Jesus einen Teil seiner
Peinen und Tode erleiden, die Er für jedes Geschöpf gelitten hat. Aus meinen kleinen Leiden begriff
ich, wie schrecklich und tödlich die Leiden Jesu gewesen waren. So sagte Er zu mir:
„Meine Tochter, meine Leiden sind für die menschliche Natur unbegreiflich, und die Leiden meiner
Passion selbst waren Schatten und Gleichnisse meiner inneren Leiden: Meine inneren Leiden wurden
Mir von einem Allmächtigen Gott auferlegt, und keine Faser konnte dem Schlag entrinnen; jene
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meiner Passion waren Mir von den Menschen auferlegt worden, die weder Allmacht noch Allsicht
besaßen und daher nicht das tun konnten, was sie wollten, noch in alle meine einzelnen Fasern
eindringen konnten.
Meine inneren Leiden waren inkarniert, und meine Menschheit selbst wurde in Nägel, Dornen,
Geißeln, Wunden, in so grausame Martern umgewandelt, dass sie Mir ständige Tode bereiteten;
diese waren untrennbar von Mir, bildeten mein eigenes Leben selbst.
Indessen waren jene meiner Passion außerhalb von Mir, es waren Dornen und Nägel, die
eingetrieben werden, und – wenn man wollte – auch entfernt werden konnten; und der bloße
Gedanke, dass ein Leid weggenommen werden kann, ist eine Erleichterung.
Doch meine inneren Leiden wurden von meinem eigenen Fleisch selbst gebildet, daher gab es keine
Hoffnung, dass sie aus Mir entfernt werden noch dass die Schärfe eines Dornes oder die
Durchbohrung der Nägel abgemildert werden konnte.
Meine inneren Leiden waren so schwer und so viele, dass Ich die Leiden meiner Passion [dagegen]
Erleichterungen und Küsse nennen könnte, die sie meinen inneren Leiden gaben, und die, sich
miteinander vereinigend, den höchsten Beweis meiner großen und überfließenden Liebe für die
Rettung der Seelen erbrachten.
Meine äußeren Leiden waren Stimmen, die alle aufriefen, in den Ozean meiner inneren Leiden
einzutreten, um ihnen verständlich zu machen, wie viel Mich ihre Rettung gekostet hat. Außerdem
kannst du aus deinen eigenen inneren Leiden, die dir von Mir mitgeteilt werden, in etwa die ständige
Intensität der Meinen verstehen.
Fasse daher Mut, es ist die Liebe, die Mich dazu drängt.“ (aus „Das Buch des Himmels“; Für den
privaten Gebrauch – Band 14; 19. August 1922)
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