
Środa XXVIII tydzień okresu zwykłego (Łk 11,42-46)

"Biada..." (Łk 11,42-46)

42 Lecz biada wam, faryzeuszom, bo dajecie dziesięcinę z mięty i ruty, i z wszelkiego
rodzaju jarzyny, a pomijacie sprawiedliwość i miłość Bożą. Tymczasem to należało czynić, i
tamtego nie opuszczać. 43 Biada wam, faryzeuszom, bo lubicie pierwsze miejsce w
synagogach i pozdrowienia na rynku.44 Biada wam, bo jesteście jak groby niewidoczne, po
których ludzie bezwiednie przechodzą».

Tom 2, 13 marca 1899 (z tłumaczenia Pod redakcją ojca Pabla Martína, Tłumaczenie z
języka włoskiego www.WolaBoza.org
Miłość: Miłość Boga, którą wszystkie rzeczy stworzone niosą człowiekowi, zachęcając go do
miłości.

Dziś rano umiłowany Jezus nie ukazał się, jak zwykle całkowicie uprzejmy i łagodny ale
surowy. Poczułam, że mój umysł był w morzu zamętu, a moja dusza była bardzo udręczona i
unicestwiona, zwłaszcza z powodu kar, które widziałam w minionych dniach. Widząc Go o
takim wyglądzie, nie śmiałam powiedzieć Mu niczego. Spojrzeliśmy na siebie, ale w
milczeniu. O Boże, co za ból! W jednej chwili ujrzałam również spowiednika, a Jezus,
posyłając promień intelektualnego światła, powiedział te słowa: Miłość, miłość nie jest
niczym innym, jak ujściem Boskiej Istoty. Rozprzestrzeniłem to ujście w całym stworzeniu,
tak iż całe stworzenie mówi o miłości, którą przynoszę człowiekowi, i całe stworzenie uczy
go, jak ma Mnie kochać, poczynając od największego bytu aż po najmniejszy kwiatek w
polu: „Spójrz – mówi do człowieka – moim słodkim zapachem i będąc zawsze zwróconym ku
Niebu, staram się złożyć hołd mojemu Stwórcy. Ty też spraw, aby wszystkie twoje czyny były
pachnące, święte i czyste. Nie pozwól, aby brzydki zapach twoich czynów uraził mojego
Stwórcę”. O człowieku – powtarza nam kwiatek6 – nie bądź tak bezmyślny, mając wzrok
utkwiony w ziemię, ale unieś wzrok ku Niebu! Spójrz, tam w górze jest twoje przeznaczenie i
twoja ojczyzna. Tam w górze mój i twój Stwórca czeka na ciebie. Woda, która nieustannie
płynie przed naszymi oczami, wciąż nam mówi: Spójrz, wyszłam z ciemności i muszę dużo
biec i biec, aż się zaszyję w miejscu, z którego wyszłam. Ty też, o człowieku, biegnij, ale
biegnij na łono Boga, z którego wyszedłeś. Proszę cię, nie biegnij krętymi drogami, drogami,
które prowadzą do przepaści, w przeciwnym razie biada tobie!

Nawet najdziksze zwierzęta powtarzają do nas: Czy widzisz, o człowieku, jak dziki
powinieneś być dla wszystkiego, co nie jest Bogiem? Spójrz, kiedy widzimy, że ktoś się do
nas zbliża, wywołujemy tak wiele strachu naszymi rykami, że nikt nie ma odwagi podejść
bliżej, aby zakłócić naszą samotność. Ty także, gdy odór rzeczy ziemskich, to znaczy twoje



gwałtowne namiętności, chcą cię splamić i wrzucić w przepaść grzechów, unikniesz
wszelkiego niebezpieczeństwa przez ryk twoich modlitwy i przez wycofanie się z okazji do
grzechu, w których się znajdujesz. Tak samo wszystkie inne istoty, a wymienienie ich
wszystkich byłoby zbyt długie, jednogłośnie rozbrzmiewają między sobą i powtarzają do nas:
Spójrz, o człowieku, z miłości do ciebie nasz Stwórca nas stworzył i wszyscy jesteśmy do
Twojej dyspozycji. Nie bądź tak bardzo niewdzięczny! Kochaj, proszę cię, kochaj, powtarzam
ci, kochaj naszego Stwórcę. Potem mój ukochany Jezus powiedział do mnie: To wszystko,
czego pragnę: kochać Boga i bliźniego z miłości do Mnie. Spójrz, jak bardzo pokochałem
człowieka, a on jest taki niewdzięczny. Jak możesz chcieć, żebym go nie ukarał? W tym
samym momencie, kiedy Jezus to mówił, wydawało mi się, że widzę straszliwy grad i
trzęsienie ziemi, które ma wyrządzić znaczne szkody, a nawet zniszczyć rośliny i ludzi.
Wtedy z całą goryczą mojej duszy powiedziałam do Niego: Mój zawsze ukochany Jezu,
dlaczego jesteś teraz tak oburzony? Jeśli człowiek jest niewdzięczny, to nie tyle złośliwość,
ile słabość. Och, gdyby tylko trochę Cię znali, jakże byliby pokorni i pełni emocji! Daj się więc
przebłagać. Polecam Ci tylko Corato i tych, którzy do mnie należą. Mówiąc to, wydawało mi
się, że nawet jeśli coś się wydarzy w Corato, to będzie to nic w porównaniu z tym, co się
wydarzy w innych krajach.

5 Często mówi, zwłaszcza w pierwszych tomach, o karach obecnych lub przyszłych, nieuniknionych lub
uwarunkowanych. Są one zawsze konsekwencją sprzeciwu ludzi wobec Woli Boga i są w relacji powołania Luizy,
jako ofiary. 6 Luiza mówi, że Jezus powiedział te słowa, ale potem niedostrzegalnie to ona prowadzi dalej tę
wypowiedź (powtarza nam kwiatek). 9

Mittwoch der 28. Woche im Jahreskreis (Lk 11,42-46)
„Weh…“ (Lk 11,42-46)
Tego ranka mój ukochany Jezus nie ukazał się jak zwykle pełen czułości i słodyczy, ale
surowy. Czułam, że mój duch jest w morzu zakłopotania, a moja dusza cała zasmucona i
wyniszczona, zwłaszcza z powodu karcenia, którego byłam świadkiem w tych ostatnich
dniach.
Als ich Ihn in dieser Erscheinung sah, wagte ich Ihm nichts zu sagen; Wir sahen einander
an, aber im Schweigen. O Gott, welcher Schmerz! Dann, in einem Augenblick, sah ich auch
den Beichtvater, und Jesus, der einen Strahl von intellektuellem Licht aussandte, sprach
diese Worte:
„Nächstenliebe. Die Nächstenliebe ist nichts als ein Erguss des Göttli-chen Wesens, und
diesen Erguss habe Ich über die ganze Schöpfung verteilt, sodass die ganze Schöpfung von
der Liebe spricht, die Ich zum Menschen habe, und alles Geschaffene ihn lehrt, wie er Mich
lieben muss – vom größten Wesen bis zum kleinsten Feldblümchen.“
„Siehe“, spricht das Blümchen zum Menschen, „mit meinem süßen Duft und meinem stets
zum Himmel ge-wandten Blick, suche ich, dem Schöpfer zu huldigen. Mache auch du, dass
alle deine Handlungen duftend, heilig, rein seien; beleidige nicht den Schöpfer mit dem
schlechten Geruch deiner Taten.
Bitte, o Mensch“, wiederholt uns die kleine Blume, „sei nicht so unvernünftig, deine Augen
auf die Erde geheftet zu halten, sondern erhebe sie vielmehr hinauf zum Himmel. Sieh, dort
oben ist deine Bestimmung, dein Vaterland – dort oben ist mein und dein Schöpfer, der dich
erwartet.“
Das Wasser, das ständig vor unseren Augen fließt, sagt uns auch: „Sieh, ich bin aus der
Dunkelheit gekommen, und ich muss fließen und strömen, bis ich mich schließlich an dem
Ort begrabe, von dem ich komme.



Auch du, o Mensch, laufe – aber laufe in den Schoß Gottes, woher du kamst. O, ich flehe
dich an, laufe nicht auf falschen Wegen, auf Wegen, die zum Abgrund führen; sonst – wehe
dir!“
Sogar die wildesten Tiere wiederholen uns: „Sieh, o Mensch, wie wild und ungezähmt du
gegen alles sein musst, was nicht Gott ist. Siehst du, wenn wir sehen, dass sich uns jemand
nähert, erregen wir mit unserem Gebrüll solche Angst, dass es niemand mehr wagt, nahe zu
uns zu kommen und unsere Einsamkeit zu stören.
Wenn also der Gestank der irdischen Dinge, oder auch deine gewaltsamen Leidenschaften
dabei sind, dich schmutzig zu machen und in den Abgrund der Sünde fallen zu lassen, wirst
du durch das „Gebrüll“ deiner Gebete und indem du dich von den Gelegenheiten
zurückziehst, in denen du dich befindest, vor jeder Gefahr sicher sein.“
Und so mit all den anderen Wesen – es wäre zu lange, sie alle aufzuzählen. Mit einmütiger
Stimme hallt es unter ihnen wider, und sie wiederholen uns: „Sieh, o Mensch, aus Liebe zu
dir hat uns unser Schöpfer ge-macht, und wir sind alle zu deinen Diensten. Und du, sei nicht
so undankbar; liebe, wir bitten dich; liebe, wir wiederholen es dir; liebe unseren Schöpfer.“
Dann sagte mir mein liebenswerter Jesus: „Das ist alles, was Ich will: liebe Gott und deinen
Nächsten aus Liebe zu mir. Sieh, wie sehr Ich den Menschen geliebt habe, und er ist so
undankbar. Wie kannst du wünschen, dass Ich sie nicht züchtige?“
Im selben Moment schien ich einen schrecklichen Hagel zu sehen und ein Erdbeben, das
beträchtlichen Schaden anrichten sollte, sodass es sogar Pflanzen und Menschen
vernichtete. Da sprach ich mit aller Bitter-keit meiner Seele zu Ihm: „Mein stets
liebenswürdiger Jesus, warum bist du jetzt so ungehalten?
Wenn der Mensch undankbar ist, ist es nicht so sehr aus Bosheit, sondern aus Schwäche.
O, wenn sie Dich ein bisschen kennen würden – o, wie demütig wären sie, voller
Herzklopfen! Besänftige Dich also. Ich empfehle Dir wenigstens Corato und jene, die mir
angehören.“
Als ich das sagte, schien es mir, dass auch in Corato etwas geschehen würde, doch es wird
nichts sein im Vergleich zu dem, was in anderen Städten geschieht.
(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 2; 13. März 1899)
———————
Weiterhin in meinem gewohnten Zustand, fand ich mich außerhalb von mir und begegnete
meinem anbetungswürdigen Jesus, der, ohne mir das Unglück der Welt zeigen zu wollen, zu
mir sagte: „Meine Tochter, ziehe dich zurück – wünsche nicht die überaus schweren Übel zu
sehen, die es in der Welt gibt.“
Und als Er dies sagte, zog Er selbst mich zurück, und während Er mich trug, wiederholte Er:
„Was ich dir empfehle, ist der Geist ständigen Gebetes. Die ununterbrochene Bemühung der
Seele, sich mit Mir zu unterhalten, sei es mit ihrem Herzen, mit ihrem Geist, mit ihrem Mund,
oder sogar mit einer einfachen Intention, macht sie in meinen Augen so schön, dass die
Noten ihres Herzens mit den Noten meines Herzens harmonieren.
Ich fühle mich so angezogen, Mich mit dieser Seele zu unterhalten, dass Ich ihr nicht nur die
ad extra Werke meiner Menschheit kundtue, sondern Ich werde ihr etwas von den ad intra
Werken, welche die Gottheit in meiner Menschheit tat, offenbaren.
Nicht nur das, sondern die Schönheit, die der Geist ständigen Gebetes sie erlangen lässt, ist
so groß, dass der Teufel wie vom Blitz geschlagen ist und frustriert in den Schlingen bleibt,
mit denen er dieser Seele zu schaden sucht.“ Nach diesen Worten verschwand Er, und ich
befand mich in mir selbst. (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 4; 28. Juli 1902)




