
Piątek XXVI tydzień Okresu Zwykłego (Łk 10,13-16)

13 Biada tobie, Korozain! Biada tobie, Betsaido! Bo gdyby w Tyrze i Sydonie działy się cuda,
które u was się dokonały, już dawno by się nawróciły, siedząc w worze pokutnym i w popiele.
14 Toteż Tyrowi i Sydonowi lżej będzie na sądzie niżeli wam. 15 A ty, Kafarnaum, czy aż do
nieba masz być wyniesione? Aż do Otchłani zejdziesz!16 Kto was słucha, Mnie słucha, a kto
wami gardzi, Mną gardzi; lecz kto Mną gardzi, gardzi Tym, który Mnie posłał».

“Lecz kto Mną gardzi, gardzi Tym, który Mnie posłał”. (Łk 10,16)

... "Moja córko, oddech, bicie serca, krwiobieg stworzenia są Naszą Miłością, adoracją,
chwałą. Wkładamy w nie to, czym jesteśmy Sami w sobie.
Nasza Natura jest najczystszą miłością, a Nasza Świętość jest tak wielka, że ta miłość nie
wytwarza nic innego, jak tylko głęboką adorację i wieczne uwielbienie Naszej Boskiej Istoty.
Tak więc, gdy powołaliśmy Stworzenie musieliśmy umieścić w nim to, co posiadamy, a nie
coś, co nie należy do Nas.
Dlatego tchnieniem stworzenia jest miłość. Kiedy je dotykam, wtedy zostaje ozdobione nową
miłością, jak perłami, ta podczas swojego obiegu krążenia nieustannie powtarza: "Cześć i
chwała naszemu Stwórcy".
Gdy więc dusza krąży wśród rzeczy stworzonych i wkłada w nie swoją miłość, daje
swoją miłość i otrzymuje Naszą.
Gdy stworzenie zwraca się do rzeczy stworzonych i wkłada w nie swoją miłość, pozwala,
aby Jego własna wystąpiła i przyjęła Naszą miłość. A to pozwala pojawić się dalszej miłości,
by znów czekać na nią, by ją przyjmować i dawać miłość.
Tak więc istnieje wymiana i współzawodnictwo między duszą a rzeczami stworzonymi, które
jednoczą się ze sobą i ofiarowują miłość, cześć i uwielbienie Naszej Najwyższej Istocie.
Jeśli więc chcesz kochać, pamiętaj, że wszystkie stworzone rzeczy mają Nasze
upoważnienie do dawania ci miłości, o ile otrzymują twoją. W ten sposób uczta Naszej
Miłości między niebem, a ziemią trwa bez przerwy: poczujesz szczęście Naszej Miłości i
oddech Naszej Miłości (oddech i bicie serca zostaną w Tobie wymienione). Bicie serca w
Adoracji znajdzie dla ciebie zastępstwo, a wieczne uwielbienie będzie krążyć w twojej krwi
dla twego Stwórcy.
Wiedz więc, że Nasze Dzieła są pełne życia. Nasza Moc twórcza ma tę cechę, że wkłada
zalążek życia we wszystkie dzieła, które czynimy i przekazuje go ludziom, którzy z tych
[dzieł] korzystają. Stworzenie jest wypełnione po brzegi Naszymi Stwórczymi Dziełami.
Odkupienie to nieskończone pole, wypełnione Naszymi Czynami, które powinny przynieść
ludziom życie i dobro, które w sobie zawierają.Tak więc jesteśmy otoczeni blaskiem Naszych
Dzieł, ale boli nas, że ludzie nie przyjmują tych Dzieł, a nawet, że nie znają wielu z nich.
Dlatego są one dla nich jak martwe, ponieważ przynoszą życie i wydają owoce życia [tylko]
w takim stopniu, w jakim ludzie robią z nich użytek. Kiedy widzimy tak wiele witalnych Dzieł i
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tak wiele Naszych przymiotów narażonych [na niebezpieczeństwo], nie dających owoców,
które zawierają, a raczej widzimy ludzi biednych, słabych i bez życia prawdziwego dobra, to
bardzo Nas to boli. Nie możesz pojąć w jak żałosne położenie pełne bólu wprowadzają Nas
stworzenia.
Jesteśmy jak ojciec, który ma wiele dzieci. Przygotowuje posiłek i jest w świątecznym
nastroju, myśląc, że jego dzieci nie będą głodne, ale będą jadły jego. Po czym nakrywa do
stołu, przygotowuje talerze z różnymi potrawami, które ugotował i wzywa dzieci, aby
skosztowały dobrego jedzenia, które przygotował. Ale one nie słuchają głosu ojca i nie
dotykają jedzenia.
Jak wielki jest smutek ojca, gdy widzi, że dzieci nie siadają do jego stołu i nie jedzą
pokarmu, który przygotował! Sam widok stołu pełnego jedzenia sprawia mu ból. Tak dzieje
się z Nami, gdy widzimy, że stworzenia nie dbają o liczne dzieła, które z tak wielką miłością
dla nich uczyniliśmy.
Im więc więcej bierzesz z Naszych Darów, tym więcej boskiego życia otrzymujesz, tym
bardziej uszczęśliwiasz Nas i pozwalasz, by Nasza głęboka rana ludzkiej niewdzięczności
się zabliźniła."
(z "Księgi Nieba"; Do użytku prywatnego - tom 29; 24 kwietnia 1931
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