
Sobota XI tygodnia Okresu Zwykłego (Mt 6,24-34)

Nikt nie może dwom panom służyć. Bo albo jednego będzie nienawidził, a drugiego będzie
miłował; albo z jednym będzie trzymał, a drugim wzgardzi. Nie możecie służyć Bogu i
Mamonie.25 Dlatego powiadam wam: Nie troszczcie się zbytnio o swoje życie, o to, co
macie jeść i pić, ani o swoje ciało, czym się macie przyodziać. Czyż życie nie znaczy więcej
niż pokarm, a ciało więcej niż odzienie? 26 Przypatrzcie się ptakom w powietrzu: nie sieją
ani żną i nie zbierają do spichrzów, a Ojciec wasz niebieski je żywi. Czyż wy nie jesteście
ważniejsi niż one? 27 Kto z was przy całej swej trosce może choćby jedną chwilę dołożyć do
wieku swego życia? 28 A o odzienie czemu się zbytnio troszczycie? Przypatrzcie się liliom
na polu, jak rosną: nie pracują ani przędą. 29 A powiadam wam: nawet Salomon w całym
swoim przepychu nie był tak ubrany jak jedna z nich. 30 Jeśli więc ziele na polu, które dziś
jest, a jutro do pieca będzie wrzucone, Bóg tak przyodziewa, to czyż nie tym bardziej was,
małej wiary? 31 Nie troszczcie się więc zbytnio i nie mówcie: co będziemy jeść? co
będziemy pić? czym będziemy się przyodziewać? 32 Bo o to wszystko poganie zabiegają.
Przecież Ojciec wasz niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. 33 Starajcie się
naprzód o królestwo i o Jego sprawiedliwość, a to wszystko będzie wam dodane. Nie
troszczcie się więc zbytnio o jutro, bo jutrzejszy dzień sam o siebie troszczyć się będzie.
Dosyć ma dzień swojej biedy.

" Starajcie się naprzód o Jego Królestwo i o Jego sprawiedliwość, a

to wszystko będzie wam dodane." (Mt 6, 33).

Dzień upłynął mi na roztargnieniu z powodu pewnych rzeczy, które usłyszałam, a o których
nie ma potrzeby mówić; byłam też trochę zmartwiona, i choć bardzo się starałam, nie udało
mi się od nich uwolnić. Tak więc przez cały dzień nie widziałam mojego słodkiego Jezusa,
życia mojej duszy, jak gdyby zmartwienie było zasłoną, która stawała między mną a Nim, nie
pozwalając mi Go zobaczyć. Dopiero później, o późnej porze nocnej, mój zmęczony duch
uspokoił się, a mój umiłowany Jezus objawił się, jakby czekał, i rzekł do mnie z pełen bólu:"
Moja córko, dziś swoim niepokojem przeszkodziłaś Mi w tym, by Słońce Mojej Osoby
wzeszło w tobie. Zmartwienie jest chmurą między Mną, a tobą, która nie pozwala
promieniom słońca zstąpić do ciebie, a jeśli promienie nie zstąpią, jak możesz zobaczyć
słońce? Gdybyś wiedziała, co to znaczy nie pozwolić, by wzeszło Moje Słońce, to wielkie zło
dla ciebie i dla całego świata, byłabyś bardzo czujna, żeby nigdy się nie martwić. Albowiem
dla dusz zmartwionych jest zawsze noc, a słońce nie wschodzi w nocy; natomiast dla
spokojnych jest zawsze dzień, a o jakiejkolwiek godzinie Moje słońce chce wzejść, dusza
jest zawsze gotowa przyjąć dobrodziejstwo Mojego przybycia. Co więcej, niepokój nie jest
niczym innym, jak brakiem oddania się Mnie, a Ja chcę ciebie całkowicie oddaną w Moich
ramionach, abyś ty nie miała ani jednej myśli o sobie, a Ja będę myślał o wszystkim. Nie bój



się, twój Jezus nie może czynić nic innego, jak tylko troszczyć się o ciebie, bronić cię przed
wszystkim.
Wiele mnie kosztowałaś, wiele w tobie złożyłem, tylko Ja mam do ciebie prawo. Jeśli więc
prawa są Moje, to i ochrona będzie należała całkowicie do Mnie.
Dlatego zachowaj pokój i nie lękaj się".
(z "Księgi Nieba"; dr Haslinger - do użytku prywatnego - tom 13; 18 października 1921)
------------------------
Ponieważ mój zawsze umiłowany Jezus nie przyszedł, a ja byłam bardzo smutna, podczas
modlitwy przyszła mi do głowy pewna myśl: "Czy nigdy nie przyszło ci do głowy, że możesz
pójść na zatracenie. Naprawdę nigdy o tym nie myślałam i trochę się zdziwiłam, ale dobry
Jezus, który mnie we wszystkim strzeże, natychmiast poruszył się we mnie i powiedział do
mnie: "Córko Moja, to są prawdziwe dziwactwa, które bardzo zasmucają Moją Miłość; gdyby
córka powiedziała do swego ojca: Nie jestem twoją córką, nie chcesz mi dać części twojego
dziedzictwa, nie chcesz mi dać jeść, nie chcesz mnie zatrzymać w domu, i gdyby się smuciła
i skarżyła, co by powiedział ten biedny ojciec? Dziwactwa! Ta córka jest szalona! I z całą
swoją miłością powiedziałby do niej: "Ale powiedz mi, jeśli nie jesteś moją córką, to czyją
córką jesteś? Mieszkasz pod moim dachem, jesz przy moim stole, ubieram cię z moich
pieniędzy, które zdobyłem dla ciebie w pocie Mojego czoła, kiedy jesteś chora, stoję przy
tobie i zdobywam środki, aby cię wyleczyć, więc dlaczego wątpisz, że jesteś moją córką?
Z większym prawem Ja mógłbym powiedzieć temu, kto wątpi w Moją Miłość i boi się zguby:
"Jak to? Ja daję ci Moje Ciało na pokarm, ty żyjesz ze wszystkiego co Moje, kiedy jesteś
chory, uzdrawiam cię przez sakramenty, kiedy jesteś splamiony, obmywam cię Moją Krwią,
mogę powiedzieć, że jestem niejako do twojej dyspozycji, a ty w to wątpisz?
Czy chcesz mnie zasmucić? Powiedz Mi: czy kochasz kogoś innego? Czy uznajesz kogoś
innego za (innego) Ojca? Kto ci mówi, że nie jesteś Moją córką? A jeśli tak nie jest, to
dlaczego chcesz się smucić i zasmucać Mnie? Czy gorycz, jaką Mi sprawiają inni, nie
jest wystarczająca?
Czy i ty chcesz zadać cierpienie Mojemu Sercu?".
(z "Księgi Nieba"; dr Haslinger - do użytku prywatnego - tom 12; 12 maja 1917)

Samstag der 11. Woche im Jahreskreis (Mt 6,24-34)
24In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern: Niemand kann zwei Herren dienen; er wird entweder
den einen hassen und den andern lieben, oder er wird zu dem einen halten und den andern
verachten. Ihr könnt nicht beiden dienen, Gott und dem Mammon. 25Deswegen sage ich euch: Sorgt
euch nicht um euer Leben und darum, dass ihr etwas zu essen habt, noch um euren Leib und darum,
dass ihr etwas anzuziehen habt. Ist nicht das Leben wichtiger als die Nahrung und der Leib wichtiger
als die Kleidung?
26Seht euch die Vögel des Himmels an: Sie säen nicht, sie ernten nicht und sammeln keine Vorräte
in Scheunen; euer himmlischer Vater ernährt sie. Seid ihr nicht viel mehr wert als sie? 27Wer von
euch kann mit all seiner Sorge sein Leben auch nur um eine kleine Zeitspanne verlängern?
28Und was sorgt ihr euch um eure Kleidung? Lernt von den Lilien, die auf dem Feld wachsen: Sie
arbeiten nicht und spinnen nicht. 29Doch ich sage euch: Selbst Salomo war in all seiner Pracht nicht
gekleidet wie eine von ihnen.
30Wenn aber Gott schon das Gras so prächtig kleidet, das heute auf dem Feld steht und morgen ins
Feuer geworfen wird, wieviel mehr dann euch, ihr Kleingläubigen! 31Macht euch also keine Sorgen
und fragt nicht: Was sollen wir essen? Was sollen wir trinken? Was sollen wir anziehen?
32Denn um all das geht es den Heiden. Euer himmlischer Vater weiß, dass ihr das alles braucht.
33Euch aber muss es zuerst um sein Reich und um seine Gerechtigkeit gehen; dann wird euch alles
andere dazugegeben.
34Sorgt euch also nicht um morgen; denn der morgige Tag wird für sich selbst sorgen. Jeder Tag hat
genug eigene Plage.



„Euch aber muss es zuerst um sein Reich und um seine Gerechtigkeit gehen; dann wird euch
alles andere dazugegeben“ (Mt 6,33)
Ich verbrachte einen zerstreuten Tag durch einige Dinge, die ich hörte und von denen es nicht nötig
ist, sie zu sagen; ich war auch ein wenig beunruhigt, und so sehr ich es auch versuchte, gelang es mir
nicht, mich davon zu befreien. So sah ich den ganzen Tag meinen süßen Jesus nicht, das Leben
meiner Seele, als wäre die Beunruhigung ein Schleier, der sich zwischen mich und Ihn legte, und
mich daran hinderte, Ihn zu sehen.
Später, zu fortgeschrittener Nacht, beruhigte sich mein müder Geist, und mein liebenswürdiger Jesus
ließ sich sehen, als hätte Er gewartet und sagte schmerzvoll zu mir: „Meine Tochter, heute hast du
Mich mit deiner Beunruhigung daran gehindert, dass die Sonne meiner Person in dir aufging. Die
Beunruhigung ist eine Wolke zwischen Mir und dir, welche die Sonnenstrahlen daran hindern, in dich
herabzusteigen, und wenn die Strahlen nicht herabsteigen, wie kannst du die Sonne sehen?
Wenn du wüsstest, was es bedeutet, meine Sonne nicht aufgehen zu lassen, das große Übel für dich
und die ganze Welt, dann wärest du ganz aufmerksam, dich nie zu beunruhigen. Denn für die
beunruhigten Seelen ist es immer Nacht, und in der Nacht geht die Sonne nicht auf; stattdessen ist es
immer Tag für die Friedvollen, und zu welcher Stunde meine Sonne auch aufgehen möchte, die Seele
ist immer bereit, die Wohltat meines Kommens anzunehmen.
Außerdem ist die Unruhe nichts anderes als Mangel an Hingabe an Mich, und Ich will dich ganz
hingegeben in meine Arme, dass du auch keinen einzigen Gedanken an dich haben darfst, und Ich
werde an alles denken. Fürchte dich nicht, dein Jesus kann nichts anderes tun, als für dich zu sorgen,
dich vor allem zu verteidigen.
Du kostest Mich viel, viel habe Ich in dich gelegt, Ich allein habe Anrecht auf dich. Wenn also die
Anrechte die Meinen sind, wird der Schutz ganz der Meine sein. Bleibe deshalb im Frieden und
fürchte dich nicht.“ (aus „Das Buch des Himmels“; Dr Haslinger – Für den privaten Gebrauch – Band
13; 18. Oktober 1921)
———————
Da mein stets liebenswürdiger Jesus nicht gekommen war und ich sehr betrübt war, kam während
des Gebetes ein Gedanke in meinen Geist: „Ist dir noch nie der Gedanke gekommen, dass du
verloren gehen könntest?“ Ich denke wirklich nie daran, und war ein wenig überrascht; aber der gute
Jesus, der mich in allem bewacht, regte sich sofort in meinem Inneren und sagte zu mir:
„Meine Tochter, dies sind wahre Absonderlichkeiten, die meine Liebe sehr betrüben; wenn eine
Tochter zum Vater sagt: ich bin nicht Tochter für dich, du willst mir nicht den Teil deines Erbes geben,
du willst mir keine Speise geben, du willst mich nicht im Hause behalten, und wenn sie sich betrübte
und klagte, was würde der arme Vater sagen?
Absonderlichkeit! Diese Tochter ist verrückt! Und mit aller Liebe würde er zu ihr sagen: „Aber sage
mir, wenn du nicht meine Tochter bist, wessen Tochter bist du? Du lebst unter meinem eigenen Dach,
isst an meinem eigenen Tisch, ich kleide dich mit meinem Geld, das ich dir mit meinem Schweiß
verschafft habe, wenn du krank bist, stehe ich dir bei und beschaffe die Mittel, um dich zu heilen,
warum also zweifelst du daran, dass du mir Tochter bist?“
Mit größerem Recht könnte Ich zu dem, der an meiner Liebe zweifelt und fürchtet, verloren zu gehen,
sagen: „Wie? Ich gebe dir mein Fleisch zur Speise, du lebst in allem von Mir, wenn du krank bist, heile
Ich dich durch die Sakramente, wenn du beschmutzt bist, wasche Ich dich mit meinem Blut, Ich kann
sagen, dass Ich gleichsam zu deiner Verfügung stehe, und du zweifelst daran?
Willst du Mich betrüben? Und dann sage Mir: liebst du jemand anderen? Anerkennst du irgend
jemand anderen als anderen Vater? Wer sagt dir, dass du nicht meine Tochter bist? Und wenn dem
nicht so ist, warum willst du dich grämen und Mich betrüben? Genügen nicht die Bitterkeiten, die die
anderen Mir bereiten?
Willst auch du meinem Herzen Leiden zufügen?“ (aus „Das Buch des Himmels“; Dr Haslinger – Für
den privaten Gebrauch – Band 12; 12. Mai 1917)


