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47 Biada wam, ponieważ budujecie grobowce prorokom, a wasi ojcowie ich zamordowali. 48
A tak jesteście świadkami i przytakujecie uczynkom waszych ojców, gdyż oni ich
pomordowali, a wy im wznosicie grobowce. 49 Dlatego też powiedziała Mądrość Boża:
Poślę do nich proroków i apostołów, a z nich niektórych zabiją i prześladować będą. 50 Tak
na tym plemieniu będzie pomszczona krew wszystkich proroków, która została przelana od
stworzenia świata, 51 od krwi Abla aż do krwi Zachariasza, który zginął między ołtarzem a
przybytkiem. Tak, mówię wam, na tym plemieniu będzie pomszczona.52 Biada wam,
uczonym w Prawie, bo wzięliście klucze poznania; samiście nie weszli, a przeszkodziliście
tym, którzy wejść chcieli».53 Gdy wyszedł stamtąd, uczeni w Piśmie i faryzeusze poczęli
gwałtownie nastawać na Niego i wypytywać Go o wiele rzeczy. 54 Czyhali przy tym, żeby go
podchwycić na jakimś słowie.

"Gdy wyszedł stamtąd, uczeni w Piśmie i faryzeusze poczęli gwałtownie

nastawać na Niego i wypytywać Go o wiele rzeczy. Czyhali przy tym, żeby

go podchwycić na jakimś słowie." (Łk 11,53-54)

Moja najdroższa córko, twoje towarzystwo będzie dla Mnie bardzo miłe, ponieważ będę
czuła w tobie pierwszy dar, który Jezus Mi przekazuje, dar utworzony z czystej miłości,
powstały z Jego i mojej ofiary, dar, który będzie Mnie kosztował życie mojego Syna. Słuchaj
Mnie uważnie. Spójrz, moja córko, dla Mnie, twojej Mamy, rozpoczyna się życie pełne
boleści, w samotności i w długiej rozłące z moim największym Dobrem, Jezusem. Życie
ukryte się skończyło.
Jezus odczuwa nieodpartą potrzebę miłości, aby się ukazać publicznie, aby dać się poznać i
pójść na poszukiwanie człowieka, zagubionego w labiryncie swojej woli, który stał się ofiarą
wszelkiego zła. Kochany św. Józef już nie żył. Jezus odszedł, a Ja pozostałam sama w
małym domku. Gdy mój ukochany Jezus poprosił Mnie, abym przez posłuszeństwo dała Mu
odejść (ponieważ nigdy nie robił niczego, jeśli wcześniej nie porozmawiał o tym ze Mną),
poczułam ból w Sercu. Wiedząc jednak, że było to Najwyższą Wolą, szybko wypowiedziałam
swój FIAT. Nie zawahałam się ani przez chwilę. Tak więc rozstaliśmy się pomiędzy moim
FIAT i FIAT mojego Syna. W porywie naszej miłości pobłogosławił Mnie i odszedł.
Towarzyszyłam Mu spojrzeniem tak długo, jak mogłam, a następnie powróciłam do domu i
oddałam się Woli Bożej, która była moim życiem. O potęgo Bożego FIAT, święta Wola nigdy
nie pozbawiła Mnie widoku mojego Syna ani On nie był Mnie pozbawiony. Co więcej, czułam
bicie Jego Serca w moim, a Jezus czuł moje w swoim. Droga córko, otrzymałam mojego
Syna od Woli Bożej, a to, co święta Wola przekazuje, nie może się wyczerpać ani być
skazane na rozłąkę. Jej dary są trwałe i wieczne.
Mój Syn był więc moim i nikt nie mógł Mi Go odebrać – ani śmierć, ani cierpienie, ani rozłąka
– ponieważ Wola Boża Mi Go ofiarowała. Nasza rozłąka była więc pozorna, w rzeczywistości



byliśmy razem stopieni. Co więcej, jedna tylko była Wola, która Nas ożywiała. Jak
moglibyśmy się rozdzielić? Musisz wiedzieć, że światło Woli Bożej pozwalało Mi widzieć, jak
źle i z jaką niewdzięcznością traktowano mojego Syna. Skierował On swoje kroki do
Jerozolimy. W pierwszej kolejności odwiedził świątynię, w której rozpoczął wygłaszanie wielu
kazań. Ale och, cóż za ból! Jego pełne życia słowo, przynoszące pokój, miłość i porządek,
było źle interpretowane i wysłuchiwane zwłaszcza przez mędrców i uczonych owych
czasów. Kiedy mój Syn mówił, że jest Synem Boga, Słowem Ojca, Tym, który przyszedł, aby
ich zbawić, tak się złościli, że chcieli Go pożreć swoimi wściekłymi spojrzeniami. Och, jakże
Jezus, moje ukochane Dobro, cierpiał! A ponieważ Jego twórcze słowo było odpychane,
odczuwał śmierć, którą zadawali Jego Bożemu słowu. Ja zaś byłam cała skupiona i
rozglądałam się, aby ujrzeć to Boże Serce, które krwawiło. I oddawałam Mu moje matczyne
Serce, aby przyjąć Jego własne rany, aby Go pocieszyć i dać Mu wsparcie, gdy był bliski
śmierci. Och, ileż razy widziałam, jak był zapomniany przez wszystkich, po tym jak nakarmił
ludzi „chlebem” swojego Słowa. Nie było nikogo, kto by Mu przyniósł pocieszenie.
Widziałam, jak był sam, poza murami miasta, na zewnątrz, pod nieboskłonem gwieździstego
nieba, oparty o drzewo, płakał i modlił się o zbawienie wszystkich.
Droga córko, Ja zaś, twoja Mama, płakałam razem z Nim w moim domku. W świetle Bożego
FIAT posyłałam Mu na pokrzepienie moje łzy, a na pocieszenie moje niewinne uściski oraz
moje pocałunki. Mimo że mój ukochany Syn czuł się odrzucony przez wielkich i uczonych,
nie zatrzymał się ani nie mógł się zatrzymać. Jego miłość chciała dotrzeć wszędzie, gdyż
pragnął dusz. Tak więc otoczył się ubogimi, strapionymi, chorymi, kulawymi, ślepymi,
niemowami i wieloma innymi osobami dotkniętymi chorobami, które gnębiły biedne
stworzenia – obrazy ogromnego zła, jakie wyrządziła im ludzka wola. Kochany Jezus
uzdrawiał ich wszystkich, pocieszał i nauczał każdego. Tak więc stał się przyjacielem, ojcem,
lekarzem i nauczycielem ubogich. Córko moja, można by powiedzieć, że to ci ubodzy
pasterze, składając Mu wizytę, przyjęli Go w chwili narodzenia i że to ubodzy towarzyszą Mu
w ostatnich latach Jego życia tu na dole aż do Jego śmierci. Ubodzy i nieuczeni są bardzo
prości, mniej przywiązani do własnego osądu i dlatego są najbardziej wspierani, najbardziej
błogosławieni i ukochani przez mojego drogiego Syna, tak iż wybiera On ubogich rybaków
na apostołów – kolumny przyszłego Kościoła.
Najdroższa córko, gdybym chciała Ci opowiedzieć, czego mój Syn i Ja dokonaliśmy i co
wycierpieliśmy w ciągu tych trzech lat Jego publicznego życia, byłoby to zbyt rozległe.
Zalecam ci, aby twoim pierwszym i ostatnim czynem we wszystkim, co robisz i cierpisz, był
Boży FIAT.
W FIAT mój Syn i Ja się rozstaliśmy, i FIAT dał Mi siłę do poniesienia ofiary.
W ten sposób, jeśli wszystko zamkniesz w Odwiecznym FIAT, znajdziesz siłę we wszystkim,
nawet w boleściach, które kosztują cię życie. Daj więc słowo swojej Mamie, że zawsze
znajdować się będziesz w Woli Bożej. W ten sposób także i ty poczujesz, że jesteś
nierozłączna ze Mną i z naszym największym Dobrem, Jezusem.
(Dziewica Maryja w Królestwie Woli Bożej, Luiza Piccareta, Lekcja 26.)

Donnerstag der 28. Woche im Jahreskreis (Lk 11,47-54)
„Als Jesus das Haus verlassen hatte, begannen die Schriftgelehrten und die Pharisäer, ihn mit
vielerlei Fragen hartnäckig zu bedrängen; sie versuchten, ihm eine Falle zu stellen, damit er
sich in seinen eigenen Worten verfange“ (Lk 11,53-54)
Meine liebste Tochter, deine Gesellschaft wird mir sehr angenehm sein, weil ich in dir das erste
Geschenk Jesu an mich erblicke: Ein Geschenk, gebildet aus reiner Liebe, die Frucht seines und
meines Opfers, ein Geschenk, das mir eines Tages das Leben meines Eingeborenen selbst kosten
wird.



Jetzt höre mir zu: Meine Tochter, für deine Mutter beginnt jetzt ein Leben des Leidens, der Einsamkeit
und langer Trennungen von meinem Höchsten Gut. Die Jahre seines verborgenen Lebens gingen zu
Ende, und seine Liebe drängt ihn unwiderstehlich, unter die Menschen zu gehen, Sich zu erkennen
zu geben und sich auf die Suche nach dem Menschen zu begeben, der sich im Labyrinth seines
Willens verstrickt hat und jetzt von allen Übeln befallen ist.
Der liebe Hl. Josef war schon gestorben. Jesus ging weg, und ich blieb alleine in meinem kleinen
Häuschen. Als mein geliebter Jesus mich im Gehorsam bat, weggehen zu dürfen – denn er machte
nie etwas, das er mir nicht vorher sagte – wurde mein Herz von Schmerz zerrissen.
Aber da ich wusste, dass dies der Höchste Wille war, sprach ich sofort mein „Fiat“ aus, und zögerte
keinen Moment. Und mit diesem Fiat meines Sohnes und dem Meinem trennten wir uns. Er segnete
mich mit zärtlicher Liebe und verließ mich dann.
Ich begleitete ihn mit meinen Blicken, soweit ich konnte, und zog mich dann zurück und überließ mich
ganz diesem Göttlichen Willen, der mein Leben war. Aber, O Macht des Göttlichen Willens! – Dieser
Heilige Wille ließ mich nie meinen Sohn aus den Augen verlieren, noch verlor er mich aus den Augen,
sondern ich fühlte seinen Herzschlag in Meinem. Und Jesus fühlte den Meinen in Seinem.
Liebe Tochter, ich hatte meinen Sohn vom Göttlichen Willen empfangen, und was dieser Heilige Wille
gibt, das ist nie der Endlichkeit noch der Trennung unterworfen; seine Geschenke sind beständig und
ewig. Daher gehörte mein Sohn ganz mir, niemand konnte ihn mir wegnehmen: weder der Tod, noch
der Schmerz, noch die Trennung, denn der Göttliche Willen hatte ihn mir geschenkt.
Daher war unsere Trennung nur scheinbar, aber in Wirklichkeit waren wir zusammen verschmolzen.
Um- so mehr, da es EIN Wille war, der uns beseelte. Wie konnten wir daher getrennt werden? Du
musst wissen, dass ich im Licht des Göttlichen Willens erkannte, wie schlecht und undankbar mein
Sohn behandelt wurde.
Seine ersten Schritte richtete er nach Jerusalem; und er besuchte als Erstes den heiligen Tempel, in
dem er die Reihe seiner Predigten begann. Aber, welch ein Schmerz! Sein Wort, das voll Leben ist,
das den Frieden, die Liebe und die Ordnung bringt, wurde falsch ausgelegt und mit Misstrauen und
Bosheit angehört, besonders von den Gelehrten und Weisen jener Zeit.
Und als mein Sohn sagte, dass er der Sohn Gottes war, das Wort des Vaters, derjenige, der
gekommen war, um sie zu retten, da gerieten sie so in Wut, dass sie ihn mit ihren wütenden Blicken
vernichten wollten. O, wie litt da mein geliebter Jesus!
Als er sah, dass sein schöpferisches Wort zurückgewiesen wurde, erlitt er gleichsam Todesqualen,
und ich war ganz darauf bedacht, dieses blutende göttliche Herz zu trösten und opferte ihm mein
mütterliches Herz auf, um seine Wunden selbst zu empfangen, um ihn zu trösten, ihm beizustehen
und ihn aufzurichten …
Oh wie oft, nachdem sie seine Worte gleichsam zerrissen hatten, sah ich ihn vergessen von allen,
ohne dass ihm jemand eine Erfrischung angeboten hätte, alleine, außerhalb der Stadtmauern, im
Freien, unter dem Sternenhimmel, an einen Baum gelehnt, wie er weinte und betete um das Heil aller.
Und ich, meine liebe Tochter, weinte in meinem Häuschen zusammen mit ihm. Und im Licht des
Göttlichen Fiat sandte ich ihm meine Tränen, meine keuschen Umarmungen und meine Küsse als
Trost und Stärkung. Es konnte jedoch meinen geliebten Sohn aufhalten, dass er sich von den Großen
und Gelehrten zurückgewiesen sah; seine Liebe eilte und forderte Seelen.
Daher umgab er sich mit Armen, Betrübten, Kranken, Krüppeln, Blinden, Stummen, und mit viererlei
Übeln behafteten armen Menschen; alles Dies versinnbildlichte das mannigfaltige Ungemach, das ihr
menschlicher Wille verursacht hatte. Und Jesus in seiner Barmherzigkeit heilte alle, tröstete und
lehrte alle. So wurde er der Freund, der Vater, der Arzt, der Lehrer der Armen.
Meine Tochter, wie die armen Hirten es waren, die ihn bei seiner Geburt willkommen geheißen hatten,
so sind es die Armen, die ihn in den letzten Jahren seines Lebens hier unter bis zum Tod begleiten.
Denn die Armen, die Unwissenden sind die Einfachsten, die am wenigsten an ihrem eigenen Urteil
und an ihrer eigenen Vorstellung hängen, und sind daher die am meisten geliebten und gesegneten
„Benjamine“ meines lieben Sohnes; hat er nicht arme Fischer als Apostel berufen, als Säulen der
zukünftigen Kirche?
Meine liebste Tochter, es wäre zu ausführlich, wenn ich dir alles erzählen wollte, was mein Sohn in
diesen drei Jahren seines öffentlichen Lebens wirkte und litt, und ich mit ihm. Im FIAT habe ich mich
von meinem Sohn getrennt, und das Fiat gab mir die Kraft, das Opfer zu vollbringen.



Ich empfehle dir, dass das Göttliche Fiat in allem, was du tun und leiden kannst, dein erster und dein
letzter Akt sei. Wenn du alles ins ewige Fiat einschließt, wirst du die Kraft zu allen Schmerzen finden,
wenn es dir auch das Leben kosten sollte.
Versprich daher deiner Mutter, dass sie dich immer im Göttlichen Willen antreffen wird. So wirst auch
du dich untrennbar von mir und Unserem Höchsten Gut, Jesus, fühlen.“ …
(aus „Die Jungfrau Maria im Reich des Göttlichen Willens“ nach den Schriften der Dienerin Gottes
Luisa Piccarreta: 26. Tag)


