
Piątek XXVIII tydzień okresu zwykłego (Łk 12,1-7)

1 Kiedy wielotysięczne tłumy zebrały się koło Niego, tak że jedni cisnęli się na drugich, zaczął mówić
najpierw do swoich uczniów: «Strzeżcie się kwasu, to znaczy obłudy faryzeuszów. 2 Nie ma bowiem
nic ukrytego, co by nie wyszło na jaw, ani nic tajemnego, co by się nie stało wiadome. 3 Dlatego
wszystko, co powiedzieliście w mroku, w świetle będzie słyszane, a coście w izbie szeptali do ucha,
głosić będą na dachach.
4 Lecz mówię wam, przyjaciołom moim: Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, a potem nic więcej
uczynić nie mogą. 5 Pokażę wam, kogo się macie obawiać: bójcie się Tego, który po zabiciu ma moc
wtrącić do piekła. Tak, mówię wam: Tego się bójcie! 6 Czyż nie sprzedają pięciu wróbli za dwa asy? A
przecież żaden z nich nie jest zapomniany w oczach Bożych. 7 U was zaś nawet włosy na głowie
wszystkie są policzone. Nie bójcie się: jesteście ważniejsi niż wiele wróbli.

Pokażę wam, kogo się macie obawiać: bójcie się Tego, który po zabiciu

ma moc wtrącić do piekła. Tak, mówię wam: Tego się bójcie!  (Łk 12,5)

(...) Potem śledziłam Akty, które mój dobry Jezus wykonywał na ziemi, modląc się z głębi
serca, aby mocą tych Aktów mógł uczynić Swoją Wolę znaną wszystkim ludziom; gdy
podążałam za Nim po tych ścieżkach, którymi On chodził, duch mój zatrzymał się przy akcie,
gdy Jezus, moja wieczna miłość, chodził po polach, patrząc z radością na kwiaty i zrywając
je swoimi rękoma Stwórcy. Chciałam umieścić moje "kocham Cię" na wszystkich kwiatach,
aby głosami i słowami prosiły Go, aby Jego Wola była znana i kochana. Wtedy Jezus się
odezwał i przemówił do mnie życzliwie: "Błogosławiona córko, chcę ci powierzyć Moje
cierpienia i tajemnicę Mojego serca. Musisz wiedzieć, że wola ludzka była najbardziej
przeszywającym cierniem dla Mojego Serca.
Przemierzając ścieżki i pola, patrząc na kwitnące łąki i obfitujące w owoce drzewa,
smakowałem radości Mojego Stworzenia. Te kwitnące pola symbolizowały dla Mnie, nawet
bardziej niż kwiaty, piękno, żywotność, świeżość i witalny wygląd ludzkiego stworzenia.
Cieszyłem się nimi, ale gwóźdź woli ludzkiej zaraz spowodował, że ujrzałem je przemienione
w kwiaty zwiędłe, wyblakłe, wyschnięte, zwieszające swe głowy umierające i rozsiewające
zły zapach zamiast woni. Gorzkie i zepsute owoce drzew symbolizowały zło, w jakie ludzka
wola przekształca stworzenie, najpiękniejsze dzieło rąk swego Stwórcy.
To Mnie tak bardzo bolało, że te kwiaty doprowadzały Mnie do płaczu, bo czułem, że cierń
ludzkiej woli wbija się jeszcze bardziej. Mój ból jest tak silny, że czekam na twoje "kocham
cię", które prosi Mnie [dla ludzkości] o poznanie wielkiego dobra Mojej Woli i zła woli
człowieka, aby ludzie czynili Moją Wolę i brzydzili się swoją. Często kontemplowałam
niebieskie, gwiaździste niebo i majestatyczne słońce z jego oślepiającym światłem, które
dominowało nad całą ziemią - symbole nieba duszy i słońca Mojej Woli.
Ono miało czarująco świecić na tym niebie i zdominować swoim światłem niebo duszy i
piękną kwitnącą ziemię jej ciała.



Wtedy moje serce wiwatowało z radości - ale to były niestety tylko krótkie chwile.
Natychmiast uaktywnił się gwóźdź ludzkiej woli i utworzył czarne, ciemne chmury pełne
grzmotów, błyskawic i gradu, które zaciemniły słońce, przesłoniły piękny widok pogodnego
nieba i rozładowały się na biednym stworzeniu.
Ten spustoszył niebo duszy i ziemię jej ciała, siejąc wszędzie spustoszenie i terror.
Mogę powiedzieć, że nie zrobiłem kroku tu na ziemi nie będąc przebitym gwoździem ludzkiej
woli - od Moich narodzin, aż do śmierci. Właśnie to stanowiło Moje najcięższe i nieustające
męczeństwo, ponieważ ona(LW) przekształciła moje najpiękniejsze Dzieło Stworzenia w
brzydotę. We wszystkim, co robiłem i czego doznałem, zawsze dążyłem do tego, aby wola
ludzka była bezpieczna.
Jakże kocham duszę, która zaprasza Moje Akty, jednoczy się ze Mną i ofiaruje się na
ogniu ofiarnym, niejako na "stosie" Mojej własnej ofiary i miłości, aby uzyskać wielką
łaskę, aby Moja Wola mogła być poznana i zdominować wolę ludzką, źródło
wszelkiego zła dla biednego stworzenia.
Dlatego chcę, abyś zawsze była razem ze Mną; nigdy nie zostawiaj Mnie samego, abym
mógł w tobie powtarzać Moje Życie..."
(z "Księgi Nieba"; Do użytku prywatnego - tom 31; 5 marca 1933)

Freitag der 28. Woche im Jahreskreis (Lk 12,1-7)
„Ich will euch zeigen, wen ihr fürchten sollt: Fürchtet euch vor dem, der nicht nur töten kann, sondern
die Macht hat, euch auch noch in die Hölle zu werfen. Ja, das sage ich euch: Ihn sollt ihr fürchten“ (Lk
12,5)
… Danach folgte ich den Akten nach, die mein guter Jesus auf Erden tat und betete von Herzen
darum, dass Er kraft seiner Akte allen Menschen seinen Willen bekanntmache; als ich Ihm auf den
Wegen folgte, die Er durchwanderte, hielt mein Geist bei dem Akt inne, als Jesus, meine ewige Liebe,
über die Felder ging, mit Freude die Blumen betrachtete und sie mit seinen Schöpferhänden pflückte.
Ich wollte auf alle Blumen mein ‘Ich liebe Dich’ legen, damit sie Ihn mit Stimmen und Worten darum
bitten, dass sein Wille erkannt und geliebt werde. Da ließ sich Jesus vernehmen und sprach gütig zu
mir:
„Gesegnete Tochter, Ich will dir meine Leiden und das Geheimnis meines Herzens anvertrauen. Du
musst wissen, dass der menschliche Wille der stechendste Dorn für mein Herz war.
Als Ich durch die Wege und Felder ging, die blühenden Wiesen und die mit Früchten beladenen
Bäume betrachtete, da verkostete Ich die Freuden meiner Schöpfung. Jene blühenden Felder
symbolisierten für Mich noch mehr als Blumen, die Schönheit, Vitalität, Frische und das gesunde
Aussehen des menschlichen Geschöpfs.
Ich freute Mich daran, doch der Nagel des menschlichen Willens bewirkte sogleich, dass Ich sie in
Blumen verwandelt sah, die welk, verblasst, vertrocknet waren, ihre Köpfe sterbend hängen ließen
und statt Duft schlechten Geruch verbreiteten. Die bitteren und verdorbenen Früchte der Bäume
symbolisierten das Böse, in das der menschliche Wille das Geschöpf verwandelt, das schönste Werk
unserer Schöpferhände.
Dies schmerzte Mich so, dass jene Blumen Mich zum Weinen brachten, da Ich fühlte, wie der Dorn
des menschlichen Willens noch stärker eindrang. Mein Schmerz ist so stark, dass Ich auf dein ‘Ich
liebe Dich’ warte, das Mich [für die Menschheit] um die Erkenntnis des großen Gutes meines Willens
und des Übels des menschlichen Willens bittet, damit die Menschen meinen Willen tun und den
eigenen verabscheuen.
Oft betrachtete Ich den blauen, sternenübersäten Himmel und die majestätische Sonne mit ihrem
blendenden Licht, welche die ganze Erde beherrschte – Symbole des Himmels der Seele und der
Sonne meines Willens. Dieser sollte an diesem Himmel so bezaubernd erglänzen und mit seinem
Licht den Himmel der Seele und die schöne blühende Erde ihres Leibes beherrschen.
Da jubelte mein Herz vor Freude – doch dies waren leider nur kurze Augenblicke. Sofort wurde der
Nagel des menschlichen Willens aktiv und formte schwarze, finstere Wolken voller Donner, Blitz und



Hagel, welche die Sonne verdunkelten, den schönen Anblick des heiteren Himmels verstellten und
sich über das arme Geschöpf entluden.
Diese verwüsteten den Himmel der Seele und die Erde ihres Leibes und verbreiteten überall
Trostlosigkeit und Schrecken. Ich kann sagen, dass Ich keinen Schritt hier auf Erden tat, ohne dass
Mich der Nagel des menschlichen Willens durchbohrte – von meiner Geburt bis zum Tod.
Gerade dieser bildete mein härtestes und ständiges Martyrium, da Er mein schönstes
Schöpfungswerk in Hässlichkeit verwandelte. Ich war bei allem, was Ich tat und litt, stets bestrebt, den
menschlichen Willen in Sicherheit zu bringen.
Wie liebe Ich daher die Seele, die meine Akte einlädt, sich mit Mir vereint und auf dem Opferbrand,
gleichsam dem‚Scheiterhaufen‘ meines eigenen Opfers und meiner Liebe sich selbst opfert, um die
große Gnade zu erlangen, dass mein Wille bekannt werde und den menschlichen Willen beherrsche,
die Quelle aller Übel für das arme Geschöpf.
Deshalb will Ich dich immer zusammen mit Mir; lass Mich nie allein, damit Ich in dir mein Leben
wiederholen kann…” (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 31; 5. März 1933)
——————–
… Danach begann ich meinen Rundgang im Göttlichen Willen, und als Er mich in das irdische Eden
trug, wo Adam den ersten Akt des Rückzuges seines Willens aus dem Göttlichen getan hatte, sagte
ich zu meinem süßen Jesus:
„Meine Liebe, ich möchte meinen Willen in dem deinen vernichten, damit er nie Leben habe. Es möge
in allem und für immer dein Wille das Leben haben, um den ersten Akt, den Adam tat, wieder gut zu
machen, um deinem Höchsten Willen all die Herrlichkeit zurückzugeben, so als hätte sich Adam nicht
aus Ihm zurückgezogen.
O, wie gern möchte ich ihm die Ehre zurückgeben, die er verloren hat, weil er seinen Willen tat und
den Deinen zurückwies! Und diesen Akt möchte ich so oft tun, wie alle Geschöpfe ihren eigenen
Willen getan haben – die Ursache aller Übel – und den Deinen zurückgewiesen haben, den Anfang
und die Quelle aller Güter.
Daher bitte ich Dich um das baldige Kommen des Reiches des Höchsten FIAT, damit alle, von Adam
bis zu allen Geschöpfen, die ihren Willen getan haben, die verlorene Ehre und Herrlichkeit
empfangen, und deinem Willen Triumph, Herrlichkeit und Vollendung zuteilwerde.”… (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 20; 26. Oktober
1926)


