
 Poniedziałek XXIX tydzień Okresu Zwykłego (Łk 12, 13-21) 

 "Potem powiedział do ludu: Uważajcie, strzeżcie się wszelkiego rodzaju 
 chciwości. Sens życia nie polega bowiem na tym, by człowiek żył w 

 dostatku z powodu swego wielkiego bogactwa" (Łk 12,15) 

 Rozmyślałam  o  Męce  Mojego  słodkiego  Jezusa  i  odczułam  te  cierpienia  tak  blisko  mnie, 
 jakby  On  je  teraz  cierpiał;  a  On  spojrzał  na  mnie  i  powiedział:  "Moja  córko,  cierpiałem 
 wszystkie  bóle  w  Mojej  Woli,  a  kiedy  je  cierpiałem,  otworzyły  one  tyle  dróg  w  Mojej  Woli  aby 
 dotrzeć do każdego stworzenia. 
 Gdybym  nie  cierpiał  w  Mojej  Woli,  która  obejmuje  wszystko,  Moje  cierpienia  nie  dosięgły  by 
 ciebie i wszystkich, ale pozostałyby w Moim człowieczeństwie. 
 Ponieważ  jednak  cierpiałem  je  w  Mojej  Woli,  to  nie  tylko  otworzyły  one  tyle  dróg  ode  Mnie  do 
 nich,  ale  otworzyły  równie  wiele  innych,  aby  dusze  mogły  wkroczyć  we  Mnie,  by  zjednoczyć 
 się  z  tymi  cierpieniami  i  aby  każda  dusza  mogła  zadać  Mi  cierpienie,  którą  wyrządzała  Mi 
 swoimi zniewagami przez wszystkie wieki. 
 Podczas  gdy  byłem  pod  nawałnicą  ciosów,  Moja  Wola  zbliżała  do  Mnie  każde  stworzenie, 
 aby  mogło  Mnie  uderzyć;  w  ten  sposób  nie  tylko  kaci  Mnie  biczowali,  ale  stworzenia 
 wszystkich  czasów,  które  wraz  ze  swymi  grzechami  miały  uczestniczyć  w  barbarzyńskim 
 biczowaniu;  i  tak  było  we  wszystkich  innych  cierpieniach:  Moja  Wola  przyprowadziła  do  Mnie 
 wszystkich,  nikt  nie  uchylił  się  od  wezwania.  Wszyscy  byli  przy  Mnie  obecni,  żaden  Mi  nie 
 umknął. 
 Dlatego  Moje  cierpienia  były  o  wiele  cięższe  i  bardziej  zróżnicowane  niż  te  widoczne!  Jeśli 
 więc  chcesz,  aby  ofiara  Moich  cierpień,  twoje  współczucie,  twoje  zadośćuczynienie  i  twoje 
 małe  cierpienia  nie  tylko  dotarły  do  Mnie,  ale  aby  obrały  tę  samą  drogę  co  Moje,  to  niech 
 wszystko wejdzie w Moją Wolę, a wszystkie pokolenia doświadczą jej skutków. 
 I  dotyczy  to  nie  tylko  Moich  cierpień,  ale  i  Moich  słów,  bo  wypowiedziane  w  Mojej  Woli, 
 docierają  do  wszystkich;  jak  na  przykład,  gdy  Piłat  zapytał  Mnie,  czy  jestem  królem,  a  Ja  mu 
 odpowiedziałem:  "Królestwo  Moje  nie  jest  z  tego  świata.  Gdyby  było  z  tego  świata,  broniłyby 
 Mnie miliony legionów aniołów." 
 Gdy  Piłat  zobaczył  Mnie  tak  ubogiego,  poniżonego  i  wzgardzonego,  zdziwił  się  i  z  większym 
 naciskiem powiedział: "Jak, Ty jesteś Królem?". 
 I  odpowiedziałem  mu  i  wszystkim,  którzy  są  w  pozycji  władzy  jak  on,  ze  stanowczością: 
 "Jestem  królem  i  przyszedłem  na  świat,  aby  nauczać  prawdy,  a  prawda  jest  taka,  że  to 
 bynajmniej  nie  wysokie  stanowiska,  królestwa,  godności  i  dowództwa  czynią  człowieka 
 władcą,  uszlachetniają  go  i  wywyższają  ponad  wszystkich;  jest  to  raczej  niewola  i  nędza  i 
 podporządkowuje  go  niskim  namiętnościom  i  niesprawiedliwym  ludziom,  tak  że  popełnia  on 
 również  wiele  niesprawiedliwych  czynów,  które  go  poniżają,  kalają  i  przysparzają  mu 
 nienawiści jego podwładnych. 



 Tak  więc  bogactwo  oznacza  niewolę,  a  wysokie  stanowiska  to  miecze,  które  zabijają  lub 
 ranią  wielu.  Prawdziwe  panowanie  jest  cnotą,  oderwaniem  się  od  wszystkiego,  oznacza 
 poświęcenie  się  dla  wszystkich  i  podporządkowanie  się  wszystkim;  jest  to  prawdziwe 
 panowanie,  które  urzeka  wszystkich  i  przyciąga  do  siebie  miłość  wszystkich.  Tak  więc  Moje 
 panowanie nie będzie miało końca, podczas gdy twoje jest bliskie przeminięcia." 
 W  Mojej  Woli  pozwoliłem,  aby  te  słowa  dotarły  do    uszu  wszystkich,  którzy  zajmują  wysokie 
 stanowiska  aby  ukazać  im  wielkie  niebezpieczeństwo,  w  którym  się  znajdują  i  aby  ostrzec 
 tych, którzy dążą do stanowisk, godności i przywództwa." 
 (z "Księgi Nieba"; Do użytku prywatnego - tom 16; 16 lipca 1923) 

 Montag der 29. Woche im Jahreskreis (Lk 12,13-21 
 „Dann  sagte  er  zu  den  Leuten:  Gebt  acht,  hütet  euch  vor  jeder  Art  von  Habgier.  Denn 
 der  Sinn  des  Lebens  besteht  nicht  darin,  dass  ein  Mensch  aufgrund  seines  großen 
 Vermögens im Überfluss lebt“ (Lk 12,15) 
 Ich  dachte  an  die  Passion  meines  süßen  Jesus  und  fühlte  mir  diese  Leiden  so  nahe,  als 
 würde  Er  sie  gerade  jetzt  erleiden;  da  blickte  Er  mich  an  und  sagte  zu  mir:  „Meine  Tochter, 
 Ich  litt  alle  Peinen  in  meinem  Willen,  und  als  Ich  sie  litt,  öffneten  sie  in  meinem  Willen 
 ebenso viele Wege, um jedes Geschöpf zu erreichen. 
 Hätte  Ich  nicht  in  meinem  Willen  gelitten,  der  alles  miteinschließt,  so  wären  meine  Leiden 
 nicht zu dir und zu jedem gelangt, sondern wären in meiner Menschheit geblieben. 
 Da  Ich  sie  jedoch  in  meinem  Willen  erlitt,  taten  sie  nicht  nur  so  viele  Wege  von  Mir  zu  ihnen 
 hin  auf,  sondern  öffneten  ebenso  viele  andere,  damit  die  Seelen  in  Mich  eintreten  konnten, 
 um  sich  mit  diesen  Leiden  zu  vereinigen,  und  damit  Mir  jede  Seele  die  Pein  zufüge,  die  sie 
 Mir mit ihren Beleidigungen im Laufe aller Jahrhunderte zufügen sollte. 
 Während  Ich  unter  dem  Sturm  der  Schläge  war,  brachte  mein  Wille  Mir  jedes  Geschöpf 
 nahe,  dass  es  Mich  schlage;  so  waren  es  nicht  nur  die  Schergen,  die  Mich  geißelten, 
 sondern  die  Geschöpfe  aller  Zeiten,  die  mit  ihren  Sünden  an  der  barbarischen  Geißelung 
 mitwirken  sollten;  und  so  war  es  auch  in  all  den  anderen  Leiden:  mein  Wille  brachte  Mir  alle, 
 niemand entzog sich dem Aufruf. 
 Alle  waren  Mir  gegenwärtig,  niemand  entging  Mir.  Deshalb  waren  meine  Leiden  um  vieles 
 härter  und  vielfältiger  als  jene  sichtbaren!  Wenn  du  also  möchtest,  dass  die  Aufopferung 
 meiner  Leiden,  dein  Mitleid,  deine  Wiedergutmachung  und  deine  kleinen  Leiden  nicht  nur  zu 
 Mir  gelangen,  sondern  denselben  Weg  wie  die  Meinigen  nehmen,  dann  lasse  alles  in 
 meinen Willen eingehen, und alle Generationen werden die Wirkungen davon erfahren. 
 Und  dies  betrifft  nicht  nur  meine  Leiden,  sondern  auch  meine  Worte,  denn  in  meinem  Willen 
 gesprochen,  erreichten  sie  alle;  wie  zum  Beispiel,  als  Pilatus  Mich  fragte,  ob  Ich  ein  König 
 sei,  und  Ich  ihm  antwortete:  „Mein  Reich  ist  nicht  von  dieser  Welt.  Wenn  es  von  dieser  Welt 
 wäre, so würden Millionen von Engelslegionen Mich verteidigen.” 
 Als  Mich  Pilatus  so  arm,  gedemütigt  und  verachtet  sah,  wunderte  er  sich  und  sagte  mit 
 größerem Nachdruck: „Wie, Du bist ein König?” 
 Und  Ich  erwiderte  ihm  und  allen,  die  sich  wie  er  in  einer  Machtposition  befinden,  mit 
 Festigkeit:  „Ich  bin  ein  König  und  bin  dazu  in  die  Welt  gekommen,  die  Wahrheit  zu  lehren, 
 und  die  Wahrheit  ist  dies,  dass  es  keineswegs  hohe  Posten,  Reiche,  Würden  und 
 Befehlsgewalt  sind,  die  den  Menschen  zum  Herrscher  machen,  ihn  adeln  und  über  alle 
 erheben;  dies  ist  vielmehr  Sklaverei  und  Elend  und  unterwirft  ihn  niedrigen  Leidenschaften 
 und  ungerechten  Menschen,  sodass  auch  er  viele  ungerechte  Akte  begeht,  die  ihn 
 entwürdigen, beschmutzen und ihm den Hass seiner Untergebenen zuziehen. 



 So  bedeuten  die  Reichtümer  Sklaverei,  und  die  hohen  Posten  sind  Schwerter,  die  viele  töten 
 oder  verwunden.  Die  wahre  Herrschaft  ist  die  Tugend,  die  Loslösung  von  allem,  es  bedeutet, 
 sich  für  alle  zu  opfern  und  sich  allen  zu  unterwerfen;  dies  ist  die  wahre  Herrschaft,  die  alle 
 fesselt  und  die  Liebe  aller  auf  sich  zieht.  So  wird  also  meine  Herrschaft  kein  Ende  haben, 
 während die deine nahe daran ist, zu vergehen.” 
 Diese  Worte  ließ  Ich  in  meinem  Willen  an  das  Ohr  aller  dringen,  die  sich  in  hohen  Stellungen 
 befinden,  um  ihnen  die  große  Gefahr  zu  zeigen,  in  der  sie  sich  befinden,  und  jene  zu 
 warnen,  die  Posten,  Würden  und  Führung  anstreben.“  (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 16; 16. Juli 1923) 


