
XV Niedziela Zwykła (Łk 10, 25-37)

A oto powstał jakiś uczony w Prawie i wystawiając Go na próbę, zapytał: «Nauczycielu, co mam
czynić, aby osiągnąć życie wieczne?» 26 Jezus mu odpowiedział: «Co jest napisane w Prawie? Jak
czytasz?» 27 On rzekł: Będziesz miłował Pana, Boga swego, całym swoim sercem, całą swoją duszą,
całą swoją mocą i całym swoim umysłem; a swego bliźniego jak siebie samego. 28 Jezus rzekł do
niego: «Dobrześ odpowiedział. To czyń, a będziesz żył». 29 Lecz on, chcąc się usprawiedliwić,
zapytał Jezusa: «A kto jest moim bliźnim?»
30 Jezus nawiązując do tego, rzekł: «Pewien człowiek schodził z Jerozolimy do Jerycha i wpadł w
ręce zbójców. Ci nie tylko że go obdarli, lecz jeszcze rany mu zadali i zostawiwszy na pół umarłego,
odeszli. 31 Przypadkiem przechodził tą drogą pewien kapłan; zobaczył go i minął. 32 Tak samo lewita,
gdy przyszedł na to miejsce i zobaczył go, minął. 33 Pewien zaś Samarytanin, będąc w podróży,
przechodził również obok niego. Gdy go zobaczył, wzruszył się głęboko: 34 podszedł do niego i
opatrzył mu rany, zalewając je oliwą i winem; potem wsadził go na swoje bydlę, zawiózł do gospody i
pielęgnował go. 35 Następnego zaś dnia wyjął dwa denary, dał gospodarzowi i rzekł: "Miej o nim
staranie, a jeśli co więcej wydasz, ja oddam tobie, gdy będę wracał". 36 Któryż z tych trzech okazał
się, według twego zdania, bliźnim tego, który wpadł w ręce zbójców?» 37 On odpowiedział: «Ten,
który mu okazał miłosierdzie». Jezus mu rzekł: «Idź, i ty czyń podobnie!»

On rzekł: “Będziesz miłował Pana, Boga swego, całym swoim

sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem;

a swego bliźniego jak siebie samego”.  (Łk 10,27)

Po tym jak przez pewien czas musiałam czekać, mój uwielbiony Jezus przyszedł dziś rano i
powiedział mi: "Moja córko, dziś rano chcę cię całkowicie upodobnić do Mnie. Pragnę, abyś
myślała Moim własnym umysłem, patrzyła Moimi własnymi oczyma, słuchała Moimi
własnymi uszyma, mówiła Moim własnym językiem, pracowała Moimi własnymi rękoma,
chodziła Moimi własnymi stopami i kochała Moim własnym Sercem."
Po tym Jezus zjednoczył swoje wspomniane powyżej zmysły(organy) z moimi i zobaczyłam,
że dał mi Swój własny kształt; nie tylko to, ale dał mi łaskę, abym zrobiła z niego użytek, tak
jak On sam to czynił. Potem kontynuował: "Wielkie łaski wlewam w ciebie, polecam ci je
dobrze chronić"
A ja: "Obawiam się bardzo, o mój ukochany Jezu, ponieważ uznaję siebie za pełną nędzy,
że zamiast czynić dobrze, mogę źle korzystać z Twoich łask. Ale najbardziej boję się mojego
języka, który często sprawia, że ześlizguję się w miłości przeciwko bliźniemu."
A Jezus: "Nie bój się, Ja sam nauczę cię, jak masz rozmawiać z bliźnim. Jeśli cokolwiek
mówi się do ciebie o twoim bliźnim, najpierw spójrz w siebie i zobacz, czy nie jesteś winna
tych samych błędów, a jeśli tak jest, a potem chcesz skorygować go, sprawiasz, że Ja będę
niezadowolony i wywołasz zgorszenie u swojego bliźniego.
Po drugie, gdy poznasz, że jesteś wolna od tego błędu, wznieś się i staraj się mówić tak, jak
Ja bym to zrobił; w ten sposób będziesz mówiła Moim własnym językiem.
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Jeśli tak będziesz postępować, to nigdy nie zabraknie ci miłości do bliźniego, ale swoimi
słowami będziesz czyniła dobro sobie i bliźniemu, i oddasz Mi cześć i chwałę."
(z "Księgi Nieba"; Irmengard Haslinger - Do użytku prywatnego - tom 2; 12 sierpnia 1899)
------------------------
Gdy nadal nie przychodził, próbowałam poświęcić się kontemplacji tajemnicy biczowania.
Gdy to czyniłam, ujrzałam tylko krótko Najświętszego Jezusa, całego poranionego i
pokrytego krwią, a On powiedział do mnie:
"Córko Moja, Niebo i całe Stworzenie wskazują na Miłość Boga; Moje zranione ciało zwraca
twoją uwagę na miłość bliźniego; tak bardzo zjednoczone jest Moje Człowieczeństwo z
Boskością, że z dwóch natur utworzyłem jedną osobę, przez co obie natury są we Mnie
nierozdzielne, bo nie tylko zadośćuczyniłem Boskiej Sprawiedliwości, ale także dokonałem
Odkupienia ludzi".
A żeby każdy mógł przyjąć ten obowiązek miłości Boga i bliźniego, uczyniłem je nie tylko
jednym, ale nawet boskim nakazem. Tak więc Moje rany i Moja Krew są wieloma językami,
które uczą wszystkich, jak mają się wzajemnie miłować, i że wszyscy mają obowiązek
troszczyć się o zbawienie innych."
... "Jakże niemiłosiernym tyranem jest dla Mnie Miłość, skoro nie tylko spędziłem życie
doczesne w nieustannych ofiarach, aż do śmiertelnego wykrwawienia się na krzyżu, do tego
pozostawiłem samego Siebie, jako wieczną Ofiarę w Sakramencie Eucharystii. I nie tylko to,
ale wszystkie Moje uprzywilejowane Członki trzymam, jako żywe ofiary w nieustannym
cierpieniu dla zbawienia ludzi; tak jak ciebie wybrałem spośród wielu, abyś pozostała ofiarą z
miłości do Mnie i do ludzi.
Ach, tak! Moje serce nie znajdzie wytchnienia ani odpoczynku, dopóki nie znajdzie
człowieka! A człowiek, jak Mi się odpłaca? Z ogromną niewdzięcznością!".
(z " Księgi Nieba"; Dr.Haslinger - Do użytku prywatnego - tom 3; 18 czerwca 1900)
---------------------
Kiedy byłam w swoim zwyczajnym stanie, modląc się o pewne potrzeby innych; Najświętszy
Jezus poruszył się we mnie i zapytał:
"Z jakiego powodu modlisz się za tych ludzi?"
Odpowiedziałem: "Panie, a Ty, z jakiego powodu nas umiłowałeś?".
Odpowiedział: "Kocham was, ponieważ jesteście Moją własnością, a kiedy ktoś posiada
jakiś przedmiot, czuje się pobudzony do kochania go - jest to, jak konieczność."
Powiedziałam: "Panie, modlę się za tych ludzi, gdyż są oni Twoją własnością, inaczej nie
dbałabym o nich". Położył swoją rękę na moim czole i prawie ją przycisnął, po czym dodał:
"Ach, więc to dlatego, że należą do Mnie? Zatem miłość bliźniego jest w porządku".
(z "Księgi Nieba"; I. Haslinger - Do użytku prywatnego - tom 6; 8 listopada 1903)
----------------------
Byłam bardzo smutna i cierpiąca z powodu opuszczenia mnie przez mojego dobrego
Jezusa; wtedy ujrzałam Go tylko krótko, a On powiedział do mnie: "Córko moja, dusza twoja
musi starać się zachować lot orła, to znaczy żyć wysoko ponad wszystkimi niskimi rzeczami
tej ziemi i tak wysoko, że żaden wróg nie może jej zaszkodzić.
Bo ten, kto żyje wysoko, może zaszkodzić wrogom, ale jego samego nie może spotkać
żadna krzywda. A dusza musi nie tylko żyć wysoko, ale i zabiegać o czystość i posiadać
bystrość orlego oka. Choć żyje na wysokościach, jej bystre oko przenika boskie rzeczy - nie
mimochodem, ale przeżuwa je, aż zrobi z nich swój ulubiony pokarm, a wszystkim innym
gardzi. Podobnie też wczuwa się w potrzeby bliźnich i nie boi się zejść do ich grona i czynić
im dobro, a jeśli trzeba, oddaje swoje życie. Przez czystość swego spojrzenia czyni miłość
do Boga i bliźniego jednym, ustawiając wszystko w (boskim)porządku wobec Boga.
Taka musi być dusza, jeśli chce Mi się podobać".
(z "Księgi Nieba"; DI Irmengard Haslinger - Do użytku prywatnego - tom 6; 4 marca 1904)
-------------------------------
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Trwając dalej w smutku powiedziałam do siebie: "Nie poznaję już siebie, moje słodkie życie,
gdzie jesteś? Co mam zrobić, żeby cię znowu znaleźć? Bez Ciebie, moja miłości, nie
znajduję piękna, które mnie zdobi, siły, która mnie wzmacnia, życia, które mnie ożywia,
brakuje mi wszystkiego.
Wszystko jest dla mnie śmiercią, a samo życie bez Ciebie jest bardziej męczące niż
jakakolwiek śmierć. Och, to oznacza ciągłe umieranie. Przyjdź, o Jezu, nie mogę już dłużej
wytrzymać! O najwyższe światło, przyjdź, pozwól mi nie czekać dłużej. Sprawiasz, że czuję
dotyk Twoich rąk, ale kiedy próbuję Cię uchwycić, umykasz mi.
Sprawiasz, że widzę Twój cień i choć staram się w tym cieniu wpatrywać w majestat i piękno
mojego słońca Jezusa, to tracę cień i słońce.
O proszę, zlituj się! Moje serce jest udręczone i rozdarte na kawałki, nie mogę już żyć. O,
czy mogłabym chociaż umrzeć! Gdy to mówiłam, mój zawsze umiłowany Jezus przyszedł
krótko i powiedział do mnie: 'Moja córko, jestem tu, w tobie. Jeśli chcesz poznać siebie,
wejdź we Mnie i we Mnie poznasz siebie.
Jeśli przyjdziesz do Mnie, aby rozpoznać siebie, uporządkujesz siebie, bo we Mnie
znajdziesz swój obraz, uczyniony przeze Mnie i podobny do Mnie, znajdziesz wszystko, co
jest potrzebne do zachowania i upiększenia tego obrazu, i jeśli przyjdziesz, aby rozpoznać
siebie we Mnie, rozpoznasz we Mnie także bliźniego, a widząc, jak Ja kocham ciebie i jak
kocham bliźniego, wzniesiesz się na stopień prawdziwej Boskiej Miłości, a wszystkie
rzeczy, w tobie i poza tobą, będą nabierały prawdziwego porządku, który jest
Porządkiem Boskim.
Ale jeśli chcesz poznać siebie w sobie, to po pierwsze nie poznasz siebie prawdziwie, bo
brak ci boskiego światła, a po drugie znajdziesz wszystkie rzeczy w nieładzie i ścierające się
ze sobą: nędzę, słabość, ciemności, namiętności i całą resztę.
Będzie to nieporządek, który znajdziesz w sobie i na zewnątrz, bo te rzeczy nie tylko będą
prowadzić wojnę przeciwko tobie, ale także między sobą, aby zobaczyć, co może cię
najbardziej zranić; i wyobraź sobie sama, w jakim porządku będą ciebie ustawiać wobec
bliźniego.
A Ja nie tylko chcę, abyś poznała siebie we Mnie, ale jeśli chcesz pamiętać o sobie, musisz
przyjść, aby zrobić to we Mnie, w przeciwnym razie, jeśli będziesz chciała pamiętać o sobie
beze Mnie, zrobisz więcej złego niż dobrego."
(z "Księgi Nieba"; Irmengard Haslinger - Do użytku prywatnego - tom 11; 2 listopada 1912)
----------------------
... Jezus zostaje przedstawiony Ananiaszowi, najwyższemu kapłanowi i jest przez niego
przesłuchiwany na temat swojej nauki i uczniów. Aby oddać chwałę Ojcu, opowiada o swojej
nauce, ale nie o swoich uczniach, aby nie uchybić miłości. Czy jesteśmy nieustraszeni i
odważni, gdy chodzi o uwielbienie Pana, czy też pozwalamy, by strach przed człowiekiem
nas pokonał? Zawsze powinniśmy mówić prawdę, nawet przed osobami o wysokiej randze.
Czy w naszych wypowiedziach zawsze szukamy Chwały Bożej? Czy znosimy wszystkie
rzeczy z cierpliwością, jak Jezus, aby uwielbić Pana? Czy unikamy mówienia źle o naszym
bliźnim i usprawiedliwiamy go, gdy inni tak o nim mówią?
Jezus strzeże naszego serca. Czy my również strzeżemy Serca Jezusa, aby nie
wyrządzono Mu żadnej zniewagi, za którą byśmy nie zadośćuczynili? Czy strzeżemy się we
wszystkim, aby każda myśl, każde spojrzenie, każde słowo, każda skłonność, każde
pożądanie, każde uderzenie naszego serca tworzyło tyle straży wokół Jezusa, strzegąc
Jego Serca i odpędzając od Niego wszelkie urągania?
Módlmy się więc do Jezusa, aby czuwał nad każdym naszym działaniem i nad naszymi
własnymi sercami...
(z "Zegara 24 Godzin Męki Jezusa Chrystusa" wg pism Sługi Bożej Luizy Piccarrety;
godzina od 2 do 3: Jezus przesłuchiwany, znieważany i uderzany w twarz przez Annasza)
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15. Sonntag im Jahreskreis (Lk 10,25-37)
„Er antwortete: Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit ganzem Herzen und ganzer Seele, mit all
deiner Kraft und all deinen Gedanken, und: Deinen Nächsten sollst du lieben wie dich selbst“ (Lk
10,27)
Nachdem Er mich einige Zeit hatte warten lassen, kam mein anbetungswürdiger Jesus diesen
Morgen und sagte mir: „Meine Tochter, diesen Morgen will Ich dich vollkommen Mir gleichförmig
machen. Ich wünsche, dass du mit meinem eigenen Geist denkst, mit meinen eigenen Augen
schaust, mit meinen eigenen Ohren hörst, mit meiner eigenen Zunge sprichst, mit meinen eigenen
Händen arbeitest, mit meinen eigenen Füßen gehst und mit meinem eigenen Herzen liebst.“
Danach vereinigte Jesus seine oben erwähnten Sinne[sorgane] mit den meinen, und ich sah, dass Er
mir seine eigene Gestalt gab; nicht nur das, sondern Er verlieh mir die Gnade, davon Gebrauch zu
machen, wie Er Selbst es tat. Dann fuhr Er fort: „Große Gnaden gieße Ich in dich, Ich empfehle dir,
sie gut zu bewahren.“
Und ich: „Ich fürchte sehr, o mein geliebter Jesus, da ich mich selbst als voller Elend erkenne, dass
ich, anstatt Gutes zu tun, schlechten Gebrauch von deinen Gnaden machen könnte. Doch was ich am
meisten fürchte, ist meine Zunge, die mich oft in der Liebe gegen meinen Nächsten ausgleiten lässt.“
Und Jesus: „Fürchte dich nicht, Ich Selbst werde dich die Art lehren, wie du mit deinem Nächsten
sprechen musst. Wenn dir etwas über deinen Nächsten gesagt wird, wirf zuerst einen Blick auf dich
selbst und prüfe, ob du desselben Fehlers schuldig bist, und wenn dem so ist und du ihn dann
korrigieren möchtest, machst du Mich ungehalten und erregst Anstoß bei deinem Nächsten.
Zweitens, wenn du dich selbst frei von diesem Fehler erkennst, erhebe dich und versuche zu
sprechen, wie Ich es getan hätte; so wirst du mit meiner eigenen Zunge sprechen.
Wenn du so tust, wirst du nie in der Liebe zum Nächsten fehlen, sondern mit deinen Worten dir selbst
und deinem Nächsten Gutes tun und Mir Ehre und Verherrlichung erweisen.“ (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; 12. August
1899)
—————–
Als Er weiterhin nicht kam, versuchte ich, mich der Betrachtung des Geheimnisses der Geißelung zu
widmen. Während ich dies tat, sah ich den gebenedeiten Jesus nur kurz, ganz verwundet und
blutüberströmt, und Er sagte mir:
„Meine Tochter, die Himmel und die ganze Schöpfung verweisen auf die Liebe Gottes; mein
verwundeter Leib macht dich auf die Liebe zum Nächsten aufmerksam; so sehr ist meine Menschheit
mit der Gottheit vereinigt, dass Ich aus zwei Naturen eine einzige Person gebildet habe, und die zwei
Naturen so in Mir unzertrennlich gemacht habe, denn Ich habe nicht nur die göttliche Gerechtigkeit
zufriedengestellt, sondern wirkte auch die Erlösung der Menschen.
Und damit jeder diese Verpflichtung, Gott und seinen Nächsten zu lieben, annehme, machte Ich nicht
nur eine einzige daraus, sondern sogar eine göttliche Vorschrift. So sind meine Wunden und mein
Blut so viele Zungen, die jeden lehren, wie man einander lieben soll, und dass alle die Pflicht haben,
sich um das Heil der anderen zu kümmern.“
Danach nahm Er ein betrübteres Aussehen an und fügte hinzu: „Welch unbarmherziger Tyrann ist die
Liebe für Mich, da Ich nicht nur den Lauf meines sterblichen Lebens in ständigen Opfern verbrachte,
bis Ich ausgeblutet an einem Kreuz starb, sondern Ich hinterließ Mich selbst als immerwährendes
Opfer im Sakrament der Eucharistie.
Und nicht nur das, sondern Ich halte alle meine bevorzugten Glieder als lebendige Opfer in
beständigen Leiden mit der Rettung der Menschen beschäftigt; so wie Ich dich unter vielen erwählte,
um dich aus Liebe zu Mir und den Menschen geopfert zu halten.
Ach, ja! Mein Herz findet keine Atempause noch Ruhe, wenn Es nicht den Menschen findet! Und der
Mensch, wie vergilt er es Mir? Mit überaus großem Undank!“ Nach diesen Worten verschwand Er.
(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
3; 18. Juni 1900)
————–
Als ich in meinem gewöhnlichen Zustand war, betete ich für bestimmte Bedürfnisse anderer; der
gebenedeite Jesus regte sich in meinem Inneren und fragte mich:
„Aus welchem Grund betest du für diese Leute?“
Ich erwiderte: „Herr, und Du, mit welcher Absicht hast Du uns geliebt?“
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Er antwortete: „Ich liebe euch, da ihr meine eigene Sache seid, und wenn jemandem ein Gegenstand
gehört, fühlt er sich angetrieben, ihn zu lieben – es ist wie eine Notwendigkeit.“
Ich sagte: „Herr, ich bete für diese Menschen, da sie dein Eigentum sind, sonst hätte mich das nicht
interessiert.“ Er legte seine Hand auf meine Stirn und drückte sie beinahe, dann fügte Er hinzu:
„Ach, so ist es also, weil sie Mir gehören? Dann ist die Nächstenliebe in Ordnung.“ (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 6; 8. November
1903)
————–
Ich war wegen des Verlustes meines guten Jesus sehr traurig und leidend; da sah ich Ihn nur kurz,
und Er sagte zu mir: „Meine Tochter, deine Seele muss trachten, den Flug eines Adlers
beizubehalten, d.h., hoch oben zu leben, über all den niederen Dingen dieser Erde, und so hoch,
dass kein Feind ihr schaden kann.
Denn wer hoch oben lebt, kann den Feinden schaden, doch ihm selbst kann kein Schaden zugefügt
werden. Und die Seele muss nicht nur hoch oben leben, sondern auch trachten, die Reinheit und
Schärfe eines Adlerblickes zu besitzen. Obwohl sie in der Höhe lebt, dringt ihr scharfer Blick in die
Göttlichen Dinge ein – nicht im Vorübergehen, sondern sie kaut sie solange, bis sie ihre bevorzugte
Nahrung daraus macht, und verachtet alles andere.
Ebenso dringt sie auch in die Bedürfnisse ihrer Nächsten ein und fürchtet sich nicht, in ihre Mitte
hinabzusteigen und ihnen Gutes zu tun, und wenn nötig, gibt sie ihr Leben hin. Durch die Reinheit
ihres Blickes macht sie aus der Liebe zu Gott und zum Nächsten eine einzige, indem sie alles für Gott
richtigstellt.
So muss die Seele sein, wenn sie Mir gefallen will.“ (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 6; 4. März 1904)
—————–
Weiterhin in meiner Betrübnis sagte ich zu mir: ‚Ich erkenne mich nicht mehr, mein süßes Leben, wo
bist Du? Was sollte ich tun, um Dich wiederzufinden? Ohne Dich, meine Liebe, finde ich nicht die
Schönheit, die mich schmückt, die Stärke, die mich stärkt, das Leben, das mich belebt, mir fehlt alles.
Alles ist Tod für mich, und das Leben selbst ohne Dich ist qualvoller als jeglicher Tod. Ach, es
bedeutet ständiges Sterben. Komm, o Jesus, ich kann nicht mehr! O höchstes Licht, komm, lass mich
nicht mehr warten. Du lässt mich die Berührungen deiner Hände fühlen, doch wenn ich versuche,
Dich zu fassen, entfliehst Du mir.
Du lässt mich deinen Schatten sehen, und während ich in diesem Schatten die Majestät und
Schönheit meiner Sonne Jesus anzusehen versuche, verliere ich Schatten und Sonne.
O bitte, hab Mitleid! Mein Herz ist gequält und in Stücke gerissen, ich kann nicht mehr leben. Ach,
könnte ich wenigstens sterben!’ Während ich das sagte, kam mein stets liebenswürdiger Jesus kurz
und sagte zu mir: „Meine Tochter, Ich bin hier, in dir. Wenn du dich selbst erkennen willst, komm in
Mich, und in Mir wirst du dich erkennen.
Wenn du in Mich kommst, um dich zu erkennen, wirst du dich in die Ordnung stellen, denn in Mir wirst
du dein Bild finden, von Mir gemacht und Mir ähnlich, du wirst alles finden, was nötig ist, dieses Bild
zu bewahren und zu verschönern, und wenn du kommst, dich in Mir zu erkennen, wirst du auch den
Nächsten in Mir erkennen, und da du siehst, wie Ich dich liebe und wie Ich den Nächsten liebe, wirst
du zum Grad der wahren göttlichen Liebe aufsteigen, und alle Dinge, innerhalb und außerhalb von dir,
werden die wahre Ordnung einnehmen, welche die göttliche Ordnung ist.
Wenn du dich aber innerhalb deiner selbst erkennen willst, wirst du dich erstens nicht wahrhaft
erkennen, da dir das göttliche Licht fehlt, und zweitens wirst du alle Dinge in Unordnung und
gegeneinander stoßend finden: die Armseligkeit, die Schwäche, die Finsternisse, die Leidenschaften
und alles Übrige.
Es wird die Unordnung sein, die du innerhalb und außerhalb von dir findest, denn diese Dinge werden
nicht nur Krieg gegen dich führen, sondern auch untereinander, um zu sehen, was dich am meisten
verletzen kann; und stelle dir selbst vor, in welche Ordnung sie dich mit dem Nächsten versetzen
werden.
Und Ich will nicht nur, dass du dich in Mir erkennst, sondern wenn du dich an dich erinnern willst,
musst du kommen, um es in Mir zu tun, sonst, wenn du dich ohne Mich an dich erinnern willst, wirst
du mehr Schlechtes als Gutes tun.“ (aus „Das Buch des Himmels“; Vorläufiger deutscher Text, aus
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dem Italienischen übersetzt von Studiengruppe Hl. Hannibal di Francia – DI Irmengard Haslinger –
Für den privaten Gebrauch – Band 11; 2. November 1912)
—————–
… Jesus wird dem Hohenpriester Hannas vorgestellt und von ihm über seine Lehre und seine Jünger
ausgefragt. Um den Vater zu verherrlichen, gibt er Antwort über seine Lehre, aber nicht über seine
Jünger, um nicht gegen die Liebe zu verstoßen. Sind wir unerschrocken und mutig, wenn es sich
darum handelt, den Herrn zu verherrlichen, oder lassen wir uns von der Menschenfurcht besiegen?
Immer sollen wir die Wahrheit sagen, auch vor Personen von hohem Rang. Suchen wir in unseren
Reden immer die Ehre Gottes? Ertragen wir alles mit Geduld wie Jesus, um den Herrn zu
verherrlichen? Vermeiden wir es, vom Nächsten schlecht zu sprechen, und entschuldigen wir ihn,
wenn andere so über ihn reden?
Jesus bewacht unser Herz. Bewachen auch wir das Herz Jesu, auf dass ihm keine Beleidigung
zuteilwird, die wir nicht sühnen? Bewachen wir uns selbst in allem so, dass jeder unserer Gedanken,
jeder Blick, jedes Wort, jede Neigung, jede Begierde, jeder Schlag unseres Herzens ebenso viele
Wächter um Jesus bildet, die sein Herz behüten und alle Beleidigungen von ihm abwehren?
Beten wir darum zu Jesus, dass er über jede unserer Handlungen und über unser eigenes Herz
wache… (aus „Die Stundenuhr der Passion Jesu Christi“ nach den Schriften der Dienerin Gottes
Luisa Piccarreta; Stunde von 2 bis 3 Uhr: Jesus von Hannas verhört, beschimpft und ins Angesicht
geschlagen)
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