
 Wtorek XXVIII tydzień okresu zwykłego (Łk 11, 37-41) 

 37  Gdy  jeszcze  mówił,  zaprosił  Go  pewien  faryzeusz  do  siebie  na  obiad.  Poszedł  więc  i  zajął  miejsce 
 za  stołem.  38  Lecz  faryzeusz,  widząc  to,  wyraził  zdziwienie,  że  nie  obmył  wpierw  rąk  przed  posiłkiem. 
 39  Na  to  rzekł  Pan  do  niego:  «Właśnie  wy,  faryzeusze,  dbacie  o  czystość  zewnętrznej  strony  kielicha  i 
 misy,  a  wasze  wnętrze  pełne  jest  zdzierstwa  i  niegodziwości.  40  Nierozumni!  Czyż  Stwórca 
 zewnętrznej  strony  nie  uczynił  także  wnętrza?  41  Raczej  dajcie  to,  co  jest  wewnątrz,  na  jałmużnę,  a 
 zaraz wszystko będzie dla was czyste. 

 " Na to rzekł Pan do niego: «Właśnie wy, faryzeusze, dbacie o czystość 
 zewnętrznej strony kielicha i misy, a wasze wnętrze pełne jest zdzierstwa 

 i niegodziwości." (Łk 11,39). 

 Byłam  w  moim  zwykłym  stanie  i  myślałam  o  cierpieniach  mojego  uwielbionego  Jezusa, 
 zwłaszcza o tych, które Boskość pozwoliła cierpieć Jego Najświętszemu Człowieczeństwu. 
 Jednocześnie  czułam  się  wciągnięta  do  Serca  mojego  Jezusa  i  brałam  udział  w  mękach 
 Jego  Najświętszego  Serca,  które  Boskość  pozwoliła  Mu  wycierpieć  w  trakcie  Jego  życia  na 
 ziemi. 
 Te  cierpienia  są  zupełnie  inne  od  tych,  które  ukochany  Jezus  poniósł  z  rąk  Żydów  w  czasie 
 Swojej  Męki;  są  to  cierpienia  prawie  niemożliwe  do  opisania;  o  tych  niewielu,  w  których 
 miałam  udział,  mogę  powiedzieć,  że  czułam  gwałtowny,  gorzki  ból,  któremu  towarzyszyło 
 rozdarcie samego serca, że naprawdę myślałam, że umrę. 
 Wtedy  Jezus,  niejako  cudem  swojej  miłości,  dał  mi  ponownie  życie.  Po  tym,  jak  to 
 wycierpiałam,  Jezus  powiedział  do  mnie:  "Córko  Moich  cierpień,  wiedz,  że  cierpienia  zadane 
 Mi  przez  Żydów  były  cieniem  w  porównaniu  z  cierpieniami  zadanymi  Mi  przez  Boskość;  było 
 to sprawiedliwe, by uzyskać całkowite zadośćuczynienie. 
 Grzesząc,  człowiek  znieważył  Najwyższy  Majestat  nie  tylko  zewnętrznie,  ale  i  wewnętrznie,  i 
 zdeformował(zbezcześcił)  w  sobie  tę  boską  część,  która  została  mu  zaszczepiona  przy 
 stworzeniu,  tak  że  grzech  najpierw  tworzy  się  wewnątrz  człowieka,  a  potem  przenika  na 
 zewnątrz.  Owszem,  bardzo  często  jest  to  najmniejsza  część,  która  przenika  na  zewnątrz,  ale 
 większość pozostaje wewnątrz. 
 Otóż  stworzenia  nie  były  w  stanie  przeniknąć  do  Mojego  wnętrza  i  sprawić,  abym  przez 
 cierpienie  zadośćuczynił  Czci  Ojca,  której  Mu  odmawiały  przez  tyle  zniewag  w  swoim 
 wnętrzu;tym  bardziej,  że  zniewagi  te  raniły  najszlachetniejszą  część  stworzenia,  a 
 mianowicie  intelekt,  pamięć  i  wolę,  gdzie  odciśnięty  jest  obraz  Boży;  kto  zatem  miał  podjąć 
 się tego zadania, skoro stworzenie było do niego niezdolne? 
 Koniecznym  niejako  było,  aby  sama  Boskość  wzięła  na  siebie  ten  obowiązek  i  postępowała 
 ze  mną  jak  kochający  kat,  a  tym  bardziej  wymagający,  im  bardziej  był  kochający,  aby 
 uzyskać pełne zadośćuczynienie za wszystkie grzechy popełnione we wnętrzu człowieka. 
 Boskość  chciała  całościowego  Dzieła  i  pełnego  zadośćuczynienia  [za  grzechy]  stworzeń, 
 zarówno  wewnętrznego,  jak  i  zewnętrznego,  tak  że  w  Pasji,  którą  zgotowali  Mi  Żydzi, 



 zadośćuczyniłem  zewnętrznemu  Uwielbieniu  Ojca,  z  którego  okradły  Go  stworzenia;  w 
 Męce,  którą  Boskość  zadała  Mi  przez  całe  Moje  życie,  zadośćuczyniłem  Ojcu  za  wszystkie 
 grzechy  wewnętrzne  człowieka;  możesz  więc  z  tego  zrozumieć,  że  cierpienia,  które  zniosłem 
 z rąk Boskości, daleko przewyższyły te, które zadały Mi stworzenia. 
 Tak,  prawie,  że  nie  można  ich  ze  sobą  porównywać,  są  mniej  dostępne  dla  ludzkiego  ducha. 
 Tak,  jak  istnieje  wielka  różnica  między  tym,  co  wewnętrzne,  a  zewnętrzne  człowieka,  tak 
 jeszcze  większa  jest  różnica  między  cierpieniami  wymierzonymi  Mi  przez  Boskość,  a 
 cierpieniami zadanymi Mi przez stworzenia przy końcu Mojego życia(podczas Pasji). 
 Te  pierwsze  były  okrutnymi  rozerwaniami,  nadludzkimi  bólami,  zdolnymi  sprowadzić  na 
 Mnie  śmierć,  i  to  wielokrotną  śmierć  w  wewnętrznych  częściach  zarówno  duszy,  jak  i  ciała; 
 nie oszczędzono nawet włókna. 
 W  drugim  cierpieniu  były  gorzkie  bóle,  ale  nie  było  rozerwania,  które  w  każdym  bólu 
 powodowałyby śmierć ale Boskość miała Moc i Wolę aby to uczynić. 
 Ach,  jak  wiele  kosztuje  Mnie  człowiek  ale  niewdzięczny  człowiek  nie  troszczy  się  o  Mnie  i  nie 
 stara  się  zrozumieć,  jak  bardzo  go  umiłowałem  i  cierpiałem  za  niego,  tak  że  nie  pojął  nawet 
 tego wszystkiego, co wycierpiałem w Mojej Męce, co zadały Mi stworzenia. 
 A  jeśli  nie  rozumieją  tego,  co  małe,  jak  mogą  zrozumieć  to,  co  większe,  co  dla  nich 
 wycierpiałem?  Dlatego  waham  się,  czy  ujawnić  niezliczone  i  niesłychane  bóle,  jakie  zadała 
 Mi  Boskość  ze  względu  na  nich;  ale  Miłość  Moja  pragnie  wylania  i  odpłaty  miłości,  dlatego 
 wzywam was w bezmiar i wzniosłość Woli Mojej, gdzie wszystkie te cierpienia są w akcie. 
 A  ty  nie  tylko  w  nich  uczestniczysz,  ale  czcisz  je  w  imieniu  całej  rodziny  ludzkiej  i 
 odwzajemniasz  tę  Miłość,  i  razem  ze  Mną  zastępujesz  to  wszystko,  co  stworzenia  są 
 zobowiązane  czynić.  Ku  Mojemu  największemu  bólowi  i  ku  ich  największej  szkodzie,  wcale 
 się o to nie troszczą.” 
 (z "Księgi Nieba"; Do użytku prywatnego - tom 12; 8 maja 1919) 

 Dienstag der 28. Woche im Jahreskreis (Lk 11,37-41) 
 „Da  sagte  der  Herr  zu  ihm:  O  ihr  Pharisäer!  Ihr  haltet  zwar  Becher  und  Teller  außen  sauber, 
 innen aber seid ihr voll Raubgier und Bosheit“ (Lk 11,39) 
 Ich  befand  mich  in  meinem  gewohnten  Zustand,  und  dachte  gerade  an  die  Leiden  meines 
 anbetungswürdigen  Jesus,  besonders  an  jene,  die  die  Gottheit  seine  Heiligste  Menschheit 
 leiden ließ. 
 Währenddessen  fühlte  ich  mich  in  das  Herz  meines  Jesus  hineingezogen  und  nahm  an  den 
 Qualen  seines  Heiligsten  Herzens  Teil,  die  die  Gottheit  Ihn  im  Verlauf  seines  Lebens  auf 
 Erden erleiden ließ. 
 Diese  Leiden  sind  ganz  verschieden  von  jenen,  die  der  geliebte  Jesus  im  Lauf  seiner 
 Passion  durch  die  Hand  der  Juden  erlitt;  es  sind  Leiden,  die  fast  nicht  beschrieben  werden 
 können;  über  das  wenige,  woran  ich  Teil  hatte,  kann  ich  sagen,  dass  ich  einen  heftigen, 
 bitteren  Schmerz  empfand,  begleitet  von  einem  Riss  des  Herzens  selbst,  dass  ich  wirklich 
 zu sterben meinte. 
 Dann  gab  Jesus  mir  gleichsam  durch  ein  Wunder  seiner  Liebe  das  Leben  wieder.  Nachdem 
 ich  das  gelitten  hatte,  sagte  Jesus  dann  zu  mir:  „Tochter  meiner  Leiden,  wisse,  dass  die 
 Leiden,  die  Mir  die  Juden  zufügten,  Schatten  waren  im  Vergleich  zu  jenen,  die  Mir  die 
 Gottheit zufügte; und dies war gerecht, um völlige Genugtuung zu erlangen. 
 Indem  der  Mensch  sündigte,  beleidigte  er  die  Höchste  Majestät  nicht  nur  äußerlich,  sondern 
 auch  innerlich,  und  er  verunstaltet  in  seinem  Inneren  den  göttlichen  Teil,  der  ihm  bei  seiner 
 Erschaffung  eingeflößt  worden  war,  sodass  sich  die  Sünde  zuerst  im  Inneren  des  Menschen 
 bildet  und  dann  nach  außen  dringt.  Ja  sehr  oft  ist  es  der  kleinste  Teil,  der  nach  außen  dringt, 
 aber das meiste bleibt im Inneren. 



 Die  Geschöpfe  nun  waren  nicht  fähig,  in  mein  Inneres  einzudringen  und  zu  bewirken,  dass 
 Ich  durch  Leiden  der  Ehre  des  Vaters  genugtat,  die  sie  Ihm  durch  so  viele  Beleidigungen  in 
 ihrem  Inneren  verweigert  hatten;  umso  mehr  als  diese  Beleidigungen  den  edelsten  Teil  des 
 Geschöpfes  verletzten,  nämlich  den  Intellekt,  das  Gedächtnis  und  den  Willen,  wo  das 
 göttliche  Abbild  eingeprägt  ist;  wer  sollte  also  diese  Aufgabe  übernehmen,  wenn  das 
 Geschöpf dazu unfähig war? 
 So  war  es  daher  gleichsam  notwendig,  dass  die  Gottheit  selbst  diese  Verpflichtung  auf  sich 
 nahm  und  an  Mir  als  liebevoller  Henker  handelte,  und  zwar  umso  fordernder,  je  liebevoller  er 
 war,  um  volle  Genugtuung  für  alle  Sünden  zu  erlangen,  die  im  Inneren  des  Menschen 
 begangen werden. 
 Die  Gottheit  wollte  das  vollständige  Werk  und  die  volle  Genugtuung  [für  die  Sünden]  der 
 Geschöpfe,  sowohl  im  Inneren  als  auch  im  Äußeren,  sodass  Ich  bei  der  Passion,  die  Mir  die 
 Juden  bereiteten,  die  äußere  Verherrlichung  des  Vaters  zufriedenstellte,  die  die  Geschöpfe 
 Ihm  geraubt  hatten;  bei  der  Passion,  die  Mir  die  Gottheit  im  ganzen  Verlauf  meines  Lebens 
 zufügte,  leistete  Ich  dem  Vater  Genugtuung  für  alle  Sünden  im  Inneren  des  Menschen;  von 
 daher  kannst  du  verstehen,  dass  die  Leiden,  die  Ich  durch  die  Hände  der  Gottheit  erlitt,  bei 
 weitem die Leiden übertrafen, die Mir die Geschöpfe zufügten. 
 Ja  man  kann  sie  fast  nicht  miteinander  vergleichen,  und  sie  sind  für  den  menschlichen  Geist 
 weniger  zugänglich.  Wie  ein  großer  Unterschied  besteht  zwischen  dem  Inneren  und  dem 
 Äußeren  des  Menschen,  so  ist  der  Unterschied  noch  viel  größer  zwischen  den  Leiden,  die 
 Mir die Gottheit, und jenen, die Mir die Geschöpfe am Ende meines Lebens zufügten. 
 Die  Ersteren  waren  grausame  Risse,  übermenschliche  Schmerzen,  fähig,  Mir  den  Tod  zu 
 bringen,  und  wiederholte  Tod  in  den  innersten  Teilen  sowohl  der  Seele  als  auch  des  Leibes; 
 auch nicht eine Faser wurde verschont. 
 In  den  zweiten  Leiden  gab  es  bittere  Schmerzen,  aber  keine  Risse,  die  Mir  bei  jedem 
 Schmerz  den  Tod  verursacht  hätten,  doch  die  Gottheit  hatte  die  Macht  und  das  Wollen,  dies 
 zu tun. 
 Ach,  wie  viel  kostet  Mich  der  Mensch,  aber  der  undankbare  Mensch  kümmert  sich  nicht  um 
 Mich  und  versucht  nicht  zu  verstehen,  wie  sehr  Ich  ihn  geliebt  und  für  ihn  gelitten  habe, 
 sodass  er  noch  nicht  einmal  alles  begriffen  hat,  was  Ich  in  meiner  Passion  erlitt,  die  Mir  die 
 Geschöpfe zufügten. 
 Und  wenn  sie  das  Wenige  nicht  verstehen,  wie  können  sie  das  Mehr  begreifen,  das  Ich  für 
 sie  gelitten  habe?  Daher  zögere  Ich,  die  unzähligen  und  unerhörten  Schmerzen,  die  Mir  die 
 Gottheit  ihretwegen  zufügte,  zu  offenbaren;  aber  meine  Liebe  möchte  einen  Erguss  und  eine 
 Vergeltung  der  Liebe,  daher  rufe  Ich  dich  in  die  Unermesslichkeit  und  Erhabenheit  meines 
 Willens, wo alle diese Leiden im Akt sind. 
 Und  du  nimmst  nicht  nur  daran  teil,  sondern  ehrst  sie  im  Namen  der  ganzen 
 Menschheitsfamilie  und  erwiderst  die  Liebe,  und  gemeinsam  mit  Mir  ersetzt  du  all  das,  wozu 
 die Geschöpfe verpflichtet sind. 
 Aber  zu  meinem  größten  Schmerz  und  zu  ihrem  größten  Schaden  kümmern  sie  sich 
 überhaupt  nicht  darum.“  (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 12; 8. Mai 1919) 


