
Poniedziałek XXVII tydzień okresu Zwykłego

(Łk 10,25-37)

25 A oto powstał jakiś uczony w Prawie i wystawiając Go na próbę, zapytał: «Nauczycielu, co mam
czynić, aby osiągnąć życie wieczne?» 26 Jezus mu odpowiedział: «Co jest napisane w Prawie? Jak
czytasz?» 27 On rzekł: Będziesz miłował Pana, Boga swego, całym swoim sercem, całą swoją duszą,
całą swoją mocą i całym swoim umysłem; a swego bliźniego jak siebie samego8. 28 Jezus rzekł do
niego: «Dobrześ odpowiedział. To czyń, a będziesz żył»9. 29 Lecz on, chcąc się usprawiedliwić,
zapytał Jezusa: «A kto jest moim bliźnim?»30 Jezus nawiązując do tego, rzekł: «Pewien człowiek
schodził z Jerozolimy do Jerycha i wpadł w ręce zbójców. Ci nie tylko że go obdarli, lecz jeszcze rany
mu zadali i zostawiwszy na pół umarłego, odeszli. 31 Przypadkiem przechodził tą drogą pewien
kapłan; zobaczył go i minął. 32 Tak samo lewita, gdy przyszedł na to miejsce i zobaczył go, minął. 33
Pewien zaś Samarytanin, będąc w podróży, przechodził również obok niego. Gdy go zobaczył,
wzruszył się głęboko: 34 podszedł do niego i opatrzył mu rany, zalewając je oliwą i winem; potem
wsadził go na swoje bydlę, zawiózł do gospody i pielęgnował go. 35 Następnego zaś dnia wyjął dwa
denary, dał gospodarzowi i rzekł: "Miej o nim staranie, a jeśli co więcej wydasz, ja oddam tobie, gdy
będę wracał". 36 Któryż z tych trzech okazał się, według twego zdania, bliźnim tego, który wpadł w
ręce zbójców?» 37 On odpowiedział: «Ten, który mu okazał miłosierdzie». Jezus mu rzekł: «Idź, i ty
czyń podobnie!»

Jezus mu rzekł: «Idź, i ty czyń podobnie!»  (Łk 10,37)

Trwałam nadal w moim zwykłym stanie i tylko na chwilę ujrzałam błogosławionego Jezusa;
On powiedział do mnie:
"Moja córko, ten, kto się bardzo boi, pokazuje przez to, że bardzo ufa sobie, bo nie
dostrzegając w sobie nic poza słabością i nędzą, boi się naturalnie i ze słusznego powodu.

Ale jeśli ktoś się niczego nie boi, to znak, że ufa Bogu, bo przez ufność w Bogu jego
biedy i słabości rozwiewają się w Bogu, a ponieważ widzi siebie przyobleczonego w
Boską Istotę, to już nie on sam działa, ale Bóg w nim.
Czego więc jeszcze powinien się obawiać?
Dlatego prawdziwa ufność odtwarza w duszy Boskie Życie."
(z "Księgi Nieba"; Do użytku prywatnego - tom 7; 3 stycznia 1907)
-----------------------
Myślałam o Woli Bożej i o złu woli ludzkiej, a Mój ukochany Jezus powiedział do mnie dość
smutno:
"Moja córko, wszystko, co wycierpiałem w Moim Człowieczeństwie, było niczym innym, jak
tylko wszelkim złem, jakie ludzka wola wyrządziła biednemu stworzeniu. Tworzyła dla niego
więzienie, pozbawiała go swobody poruszania się w Bogu, w niebiosach, gdziekolwiek
chciał.
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Uczyniła je niezdolnym do czynienia dobra, pozbawiła go światła i otoczyła gęstą
ciemnością.
Przyszedłem na ziemię i zamknąłem się w łonie Mojej drogiej Matki. Chociaż to więzienie
było święte, to jednak nie można zaprzeczyć, że było to najwęższe i najciemniejsze
więzienie, jakie może być na świecie, tak że ja nie mogłem wyciągnąć ręki ani nogi, ani
zrobić kroku, ani mieć miejsca na otwarcie oczu.
Wszystko to ludzka wola uczyniła stworzeniom.
A Ja przyszedłem, począwszy od Mojego poczęcia, aby ponieść za niego karę, aby zburzyć
więzienie ludzkiej woli i przywrócić człowiekowi to, co utracił.
Chciałem urodzić się w stajni i cierpieć skrajną biedę. Wola ludzka stała się dla tych
biednych istot czymś więcej niż stajnią, a namiętności były brudem w ich duszach.
Ich ludzka wola wiała ostrzej niż wiatr i sprawiała, że ludzie zamarzali z wewnętrznego
zimna, wpływała nawet na ich naturę i nie tylko pozbawiała ich ziemskiego szczęścia ale
sprawiała, że doświadczali głodu, i nędzy, nie tylko duszy ale i ciała.
Chciałem cierpieć zimno, skrajną biedę, smród gnoju w stajni. Gdy zobaczyłem w pobliżu
dwoje zwierząt, poczułem ból, że wola ludzka prawie zamieniła w zwierzęta Nasze
najpiękniejsze dzieło, Nasz drogi klejnot, Nasz drogi obraz, którym był biedny człowiek.
Nie było cierpienia, którego doznałem, a które nie miałoby swego początku w ludzkiej woli i
poddałem się wszystkiemu, aby zrehabilitować ją na nowo w Królestwie Najwyższego FIAT.
Aż do Mojej Męki chciałem cierpieć, Moje ogołocenie przy biczowaniu i obnażenie na
Krzyżu. Zostałem rozciägniety na krzyżu pod ciężarem wstydu, opuszczenia i
niewypowiedzianej goryczy w tak straszny sposób, że można by policzyć moje kości.
Wszystko to nie było niczym innym, jak wylewem ludzkiej woli, która pozbawiła człowieka
wszelkich dóbr i okryła go swoim jadowitym oddechem, zamętem i wstydem, tak że w końcu
przekształciła go w straszny sposób i uczyniła z niego pośmiewisko dla jego licznych
wrogów.
Córko, jeśli chcesz poznać całe zło, jakie wyrządziła ludzka wola, przestudiuj dobrze Moje
Życie, policz po kolei Moje cierpienia, a przeczytasz czarne litery zła, którego
doświadczyłem, niszczycielskiej historii ludzkiej woli.
Będziesz tak przerażona, gdy ją przeczytasz, że wolałbyś raczej umrzeć, niż pozwolić, by
choć jedna sylaba z niej weszła w ciebie"...
(z "Księgi Nieba"; Wstępny tekst niemiecki, przetłumaczony z włoskiego przez Study Group
St. Hannibal di Francia - DI Irmengard Haslinger - Do użytku prywatnego - tom 21; 14
kwietnia 1927)

Montag der 27. Woche im Jahreskreis (Lk 10,25-37)
„Da sagte Jesus zu ihm: Dann geh und handle genauso!“ (Lk 10,37)
Ich war weiterhin in meinem gewöhnlichen Zustand, da sah ich meinen gebenedeiten Jesus wie einen
Blitz vorübergehen, und Er sagte zu mir: „Meine Tochter, wie sehr liebe Ich die Seelen!
Höre: Die menschliche Natur war verdorben, gedemütigt, ohne Hoffnung auf Herrlichkeit und
Auferstehung, und Ich wollte alle Demütigungen in meiner Menschheit erleiden; im Besonderen wollte
Ich meiner Kleider beraubt und gegeißelt werden, wo mein Fleisch in Stücken unter den Geißeln zu
Bode fiel, und wollte meine Menschheit fast vernichten lassen, um die Menschheit der Geschöpfe
wiederherzustellen und sie wieder zum ewigen Leben erstehen lassen, voll Leben, Ehre und
Herrlichkeit.
Was hätte Ich noch mehr tun können und habe Ich nicht getan?“ (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 7; 13. Januar 1907)
—————
Ich dachte über den Göttlichen Willen und das Übel des menschlichen Willens nach, und mein
geliebter Jesus sagte ganz betrübt zu mir: „Meine Tochter, alles, was Ich in meiner Menschheit litt,
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war nichts anderes als alles Böse, das der menschliche Wille dem armen Geschöpf angetan hat. Er
bildete sein Gefängnis, raubte ihm die Freiheit, sich in seinem Gott, in den Himmeln, wo immer es
wollte, umher zu bewegen.
Er machte es unfähig zum Gutestun, entzog ihm das Licht und umgab es mit dichter Finsternis. Ich
kam auf die Erde und schloss Mich in den Schoß meiner teuren Mutter ein.
Obwohl dieser Kerker heilig war, kann man nicht leugnen, dass er der engste und dunkelste Kerker
war, den es auf der Welt geben konnte, sodass Ich weder eine Hand noch einen Fuß ausstrecken,
noch einen Schritt tun konnte, noch Platz hatte, die Augen zu öffnen.
All dies hatte der menschliche Wille den Geschöpfen angetan. Und Ich war, angefangen von meiner
Empfängnis an, dazu gekommen, die Strafe für ihn zu erleiden, um das Gefängnis des menschlichen
Willens niederzureißen, und für den Menschen das wiederherzustellen, was er verloren hatte.
Ich wollte in einem Stall geboren werden und die äußerste Armut erleiden. Der menschliche Wille war
für die armen Geschöpfe zu mehr als einem Stall geworden, während die Leidenschaften den
Schmutz in ihren Seelen darstellten.
Ihr menschlicher Wille blies rauer als ein Wind und ließ die Menschen vor innerer Kälte erstarren,
dass es sogar ihre Natur beeinflusste, und ihnen nicht nur die irdische Glückseligkeit nahm, sondern
sie den Hunger und die Armut, nicht nur der Seele, sondern auch des Leibes erfahren ließ.
Ich wollte die Kälte, die äußerste Armut, den Gestank des Mistes im Stall erleiden. Als Ich zwei Tiere
in der Nähe sah, empfand Ich den Schmerz darüber, dass der menschliche Wille unser schönstes
Werk, unser teures Juwel, unser liebes Abbild, das der arme Mensch war, beinahe in Tiere verwandelt
hatte.
Es gab kein Leid, das Ich litt, das nicht seinen Anfang im menschlichen Willen hatte, und Ich
unterwarf Mich allem, um ihn von neuem im Reich des Höchsten FIAT zu rehabilitieren.
Bis hin zu meiner Passion wollte Ich leiden, meine Entkleidung bei der Geißelung und die Entblößung
am Kreuz. Ich wurde am Kreuz auf so schreckliche Weise niedergestreckt, dass man meine Knochen
zählen konnte, unter Schmach, Verlassenheit und unsagbarer Bitterkeit.
All dies war nichts anderes als der Ausfluss des menschlichen Willens, der den Menschen aller Güter
entblößt und ihn mit seinem giftigen Hauch mit Verwirrung und Schande bedeckt hatte, sodass er ihn
schließlich in schauderhafter Weise verwandelte und ihn zum Hohn für seine vielen Feinde machte.
Tochter, wenn du alles Böse kennen willst, das der menschliche Wille angerichtet hat, studiere mein
Leben gut, zähle meine Leiden eines ums andere auf, und du wirst die schwarzen Buchstaben meiner
Übel, der schadenbringenden Geschichte des menschlichen Willens lesen.
Du wirst beim Lesen darin so erschrecken, dass du es vorziehen würdest, zu sterben, anstatt eine
einzige Silbe davon in dich eintreten zu lassen.“… (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 21; 14. April 1927)
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