
Sobota, XXIV tydzień Okresu Zwykłego (Łk 8, 4-15)

"Wyszedł siewca na pole, aby zasiać swoje ziarno". (Łk 8,5)

Czułam się przygnębiona i całkowicie wyniszczona wewnętrznie, do niczego. Pozbawienia
mojego umiłowanego Jezusa są bardzo częste i czynią mnie niezdolną do czegokolwiek.
Podczas gdy z jednej strony odczuwam je tak żywo, że rozrywają moją biedną duszę, z
drugiej strony sprawiają, że jestem oszołomiona i skamieniała, jakbym nie miała już życia;
albo odczuwam życie tylko tak, że czuję, jakbym umierała. O Boże, co za cierpienia, które
nie znają litości i współczucia.
Żyję pod koszmarnym naporem męki, która ciąży na mnie bezmiernie i wiecznie! Nie wiem,
gdzie iść, ani co robić, żeby nie czuć ogromnego ciężaru tej druzgocącej męki.
Wtedy pomyślałem sobie: "Nie nadaję się do niczego innego, jak tylko do odczuwania
całego ciężaru mojego wielkiego nieszczęścia, bycia pozbawioną Tego, Którego wszyscy
inni zdają się posiadać. Tylko mnie uderza ten agonalny ból nieposiadania mojego życia,
mojego Jezusa, moje wszystko.
Ach, Jezu, wróć do tej, którą zraniłeś i wydałeś na pastwę bólu tej rany, którą sam jej
zadałeś! Co więcej, jaki jest pożytek z tego, że pozwolono mi żyć, skoro jestem do
niczego?".
Ale kiedy wylałam swój ból, moje Najwyższe Dobro poruszył się we mnie, przycisnął mnie
całkowicie do siebie i powiedział do mnie: "Moja córko, ziemia stworzona przez Boga żyzna i
piękna, ze słońcem całym promieniującym, które ją oświetla i zachwyca, stała się pełna
cierni i cała kamienista z powodu grzechu.
Wola ludzka wypędziła słońce Mojej Woli i gęsty mrok ją okrywa. Zachowuję cię przy
życiu, ponieważ usuniesz z ziemi wszystkie kamienie i sprawisz, że będzie owocować na
nowo. Każdy akt ludzkiej woli był kamieniem przykrywającym piękną ziemię stworzoną
przeze Mnie.
Każdy grzech powszedni był cierniem, każdy grzech ciężki był trucizną. A wszelkie dobro
czynione poza Moją Wolą było jak piasek rozsypany na ziemi, zalewający ją i
uniemożliwiający wzrost nawet najmniejszej roślinki i źdźbła trawy, które mogłoby
wykiełkować spod kamieni.
Teraz, moja córko, każdy twój czyn dokonany w Mojej Woli usunie jeden kamień. Ile aktów
potrzeba, aby usunąć je wszystkie! Nigdy nie dając życia swojej woli, przywołasz z
powrotem świetliste promienie Słońca Najwyższego FIAT, aby świeciły nad tą pogrążoną
w ciemnościach ziemią.
Te promienie przywołają gwałtowny wiatr Łaski, który uniesie z mocą cały ten piasek,
czyli całe dobro, które zostało uczynione ani dla wypełnienia Mojej Woli, ani w Niej, ani z
miłości do Mnie, ale dla zdobycia ludzkiego prestiżu, honoru i interesu. O, jakże uciążliwe
jest to pozorne dobro - bardziej niż piasek, który hamuje wzrost dusz i czyni je tak
jałowymi, że budzi litość!
Dlatego Słońce Mojej Woli, swoją płodnością, przemieni ciernie w kwiaty i owoce, a
wiatr Mojej Łaski będzie antidotum i wleje życie w dusze.
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Dlatego musisz być przekonana, że wciąż pozostawiam cię przy życiu, aby na nowo
uporządkować Dzieło Stworzenia.
Tak jak [pojedyncza] wola ludzka, która wychodzi poza Moją, wtrąca wszystko w nieład, tak
że w końcu zmienia nawet oblicze ziemi, tak inna wola ludzka, która wchodzi w Moją i przy
powtarzających się i błagalnych aktach musi wszystko z powrotem uporządkować i
przywrócić Mi słodki zachwyt, harmonię i piękno pierwszych czasów stworzenia.
Czy nie czujesz, jak wielkie jest Twoje pole działania?
Powrócimy niejako do ziemskiego Edenu, gdzie Moja Boska Wola świętowała uroczyście z
pierwszymi aktami człowieka i razem cieszyliśmy się żyzną i piękną ziemią, którą mu dałem
- tak teraz wzywam ciebie: ty masz złączyć te pierwsze akty i podążać po wszystkich
obszarach ziemi, które zalewa ludzka wola.
W ten sposób powinnaś - obejmując jednocześnie wszystkie czasy - usunąć kamienie,
ciernie i piasek, którymi wola ludzka zdegradowała tę ziemię do żałosnego stanu." ...
(z "Księgi Nieba"; Do użytku prywatnego - tom 22; 20 czerwca 1927)

Samstag der 24. Woche im Jahreskreis (Lk 8,4-15)
„Ein Sämann ging aufs Feld, um seinen Samen auszusäen“ (Lk 8,5)
Ich fühlte mich bedrückt und ganz in mir selbst vernichtet, zu nichts nütze. Die Beraubungen meines
liebenswürdigen Jesus sind sehr häufig und machen mich zu allem unfähig.
Während ich sie einerseits so lebhaft fühle, dass sie meine arme Seele zerreißen, machen sie mich
andererseits benommen und versteinert, als hätte ich kein Leben mehr; oder ich fühle das Leben nur,
damit ich mich wie zum Sterben fühle. O Gott, welche Leiden, die kein Erbarmen und kein Mitleid
kennen.
Ich lebe unter dem Alpdruck einer Pein, die mir ein unendliches Gewicht auflastet, das unermesslich
und ewig ist! Ich weiß nicht, wohin ich gehen, noch was ich tun soll, um die enorme Last dieser
erschütternden Pein nicht zu spüren.
Da dachte ich bei mir: „Ich bin zu nichts mehr nütze, als die ganze Last meines großen Unglücks zu
fühlen, Dessen beraubt zu sein, Den alle anderen zu besitzen scheinen. Nur mich trifft diese so
qualvolle Pein, mein Leben, mein Alles, meinen Jesus nicht zu besitzen.
Ach, Jesus, kehr zu jener zurück, die Du verwundet und dem Schmerz jener Wunde ausgeliefert hast,
die Du selbst ihr zugefügt hast! Was nützt es zudem, mich am Leben zu lassen, wenn ich zu nichts
mehr gut bin?“
Doch als ich meinen Schmerz ergoss, bewegte sich mein höchstes Gut in meinem Inneren, drückte
mich ganz an sich und sagte zu mir: „Meine Tochter, die von Gott fruchtbar und schön erschaffene
Erde, mit einer ganz strahlenden Sonne, die sie erleuchtet und erfreut, wurde wegen der Sünde voller
Dornen und ganz steinig.
Der menschliche Wille vertrieb die Sonne meines Willens und dichte Finsternis bedeckt sie. Ich halte
dich am Leben, weil du alle Steine von der Erde beseitigen und sie von neuem fruchtbar machen
sollst. Jeder Akt des menschlichen Willens war ein Stein, der die schöne, von Mir erschaffene Erde
bedeckte.
Jede lässliche Sünde war ein Dorn, jede schwere Sünde war ein Gift. Und alles außerhalb meines
Willens vollbrachte Gute war wie auf dem Erdboden ausgestreuter Sand, der sie überschwemmte und
das Wachstum selbst der kleinsten Pflanze und des Grashalms, der unter den Steinen
hervorsprießen konnte, verhinderte.
Nun, meine Tochter, jeder deiner in meinem Willen getanen Akte soll einen Stein entfernen. Wie vieler
Akte bedarf es, um sie alle zu entfernen! Indem du nie deinem Willen Leben gibst, wirst du die
glänzenden Strahlen der Sonne des Höchsten FIAT zurückrufen, um über dieser finsteren Erde zu
leuchten.
Diese Strahlen werden den heftigen Wind der Gnade rufen, der mit Macht diesen ganzen Sand
forttragen wird, d.h., alles Gute, das weder um meinen Willen zu erfüllen, noch in Ihm, noch aus Liebe
zu Mir getan wurde, sondern um menschliches Ansehen, Ehre und Interesse zu erlangen. O, wie
bedrückend ist dieses scheinbar Gute – mehr als Sand, der das Wachstum der Seelen behindert und
sie so unfruchtbar macht, dass es Mitleid erregt!
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Daher wird die Sonne meines Willens mit ihrer Fruchtbarkeit die Dornen in Blumen und Früchte
verwandeln, und der Wind meiner Gnade wird das Gegenmittel sein und das Leben in die Seelen
ausgießen. So musst du überzeugt sein, dass Ich dich noch am Leben lasse, um das Werk der
Schöpfung neu zu ordnen.
Wie ein [einziger] menschlicher Wille, der aus dem Meinen heraustritt, alles in Unordnung bringt,
sodass er schließlich sogar das Angesicht der Erde verändert, so muss ein anderer menschlicher
Wille, der in den Meinen eintritt, und mit wiederholten und flehentlichen Akten, alles wieder ordnen
und Mir den süßen Zauber, die Harmonie und Schönheit der ersten Zeiten der Schöpfung
zurückgeben.
Fühlst du nicht, wie groß dein Betätigungsfeld ist? Indem Wir gleichsam in das irdische Eden
zurückkehren, wo mein Göttlicher Wille mit den ersten Akten des Menschen festlich feierte, und Wir
zusammen die fruchtbare und schöne Erde genossen, die Ich ihm gegeben hatte – so rufe Ich nun
dich: du sollst jene ersten Akte verknüpfen und allen Landstrichen folgen, die vom menschlichen
Willen überschwemmt sind.
Damit sollst du – alle Zeiten zugleich umfassend – mithelfen, die Steine, die Dornen und den Sand zu
entfernen, womit der menschliche Wille dieses Land zu einem mitleiderregenden Zustand
herabgewürdigt hat.“ … (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 22; 20. Juni 1927)
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