
 Piątek XX tydzień Okresu Zwykłego (Mt 22,34-40) 

 34  Gdy  faryzeusze  dowiedzieli  się,  że  zamknął  usta  saduceuszom,  zebrali  się  razem,  35  a 
 jeden  z  nich,  uczony  w  Prawie,  zapytał  Go,  wystawiając  Go  na  próbę:  36  «Nauczycielu, 
 które  przykazanie  w  Prawie  jest  największe?»  8  37  On  mu  odpowiedział:  «Będziesz  miłował 
 Pana  Boga  swego  całym  swoim  sercem,  całą  swoją  duszą  i  całym  swoim  umysłem.  38  To 
 jest  największe  i  pierwsze  przykazanie.  39  Drugie  podobne  jest  do  niego:  Będziesz  miłował 
 swego  bliźniego  jak  siebie  samego.  40  Na  tych  dwóch  przykazaniach  opiera  się  całe  Prawo  i 
 Prorocy». 

 «Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą 
 swoją duszą i całym swoim umysłem… Będziesz miłował swego 

 bliźniego jak siebie samego.(Mt 22,37+39) 

 Trwałam  w  moim  zwykłym  stanie,  gdy  Jezus  ukazał  się  na  krótko,  jak  błyskawica  i 
 powiedział  do  mnie:  “Córko  moja,  nie  ma  niczego,  co  mogłoby  przewyższyć  Miłość,  ani 
 doktryny, ani godności, a tym bardziej szlachetność. 
 Co  najwyżej  może  być  tak,  że  ktoś  używa  tych  rzeczy  dla  dobra,  aby  snuć  spekulacje  na 
 temat  Mojej  Istoty  i  w  ten  sposób  mniej  lub  bardziej  dobrze  Mnie  rozpoznaje.  Ale  komu  udaje 
 się uczynić ze Mnie swój własny " Obiekt"?  Miłości  . 
 Kto  posuwa  się  tak  daleko,  aby  spożywać  Mnie  jak  pokarm?  Miłość.  Kto  mnie  kocha,  ten 
 mnie  "  pochłania".  Ten,  kto  Mnie  kocha,  znajduje  Moją  istotę  upodobnioną  w  każdej  cząstce 
 swojej  istoty.  Między  tym,  który  prawdziwie  Mnie  kocha,  a  innymi  -  niezależnie  od  tego,  jaki 
 jest  ich  stan,  czy  cechy-  istnieje  taka  różnica,  jak  między  tym,  który  zna,  docenia  i  uznaje 
 cenny  przedmiot,  ale  go  nie  posiada,  a  tym,  który  posiada  cenny  przedmiot,  jako  swój 
 własny;  kto  jest  szczęśliwszy  z  tych  dwóch,  ten,  który  go  zna,  czy  ten,  który  go  posiada?  Z 
 pewnością właściciel. 
 W  ten  sposób  miłość  również  zastępuje  doktrynę(naukę)  i  nawet  ją  przewyższa;  przewyższa 
 wszystkie  możliwe  godności,  obdarzając  duszę  Boską  godnością;  zastępuje  wszystko  i 
 przewyższa wszystko." 
 (z "Księgi Nieba";Irmengard Haslinger - Do użytku prywatnego - tom 9; 20 maja 1909) 
 ---------------------- 
 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?" 
 Odpowiedziałam: "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: 
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 "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) 

 Freitag der 20. Woche im Jahreskreis (Mt 22,34-40) 
 „  Du  sollst  den  Herrn,  deinen  Gott,  lieben  mit  ganzem  Herzen,  mit  ganzer  Seele  und  mit  all  deinen 
 Gedanken… Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst“ (Mt 22,37+39) 
 Ich  war  weiter  in  meinem  gewöhnlichen  Zustand,  als  sich  Jesus  kurz  wie  ein  Blitz  sehen  ließ  und  zu 
 mir  sagte:  Meine  Tochter,  es  gibt  nichts,  was  die  Liebe  übertreffen  kann,  weder  die  Doktrin  (Lehre) 
 noch die Würde und noch weniger der Adel. 
 Es  kann  höchstens  sein,  dass  einer  diese  Dinge  zum  Guten  nützt,  um  Spekulationen  über  mein 
 Wesen  anzustellen,  und  Mich  dadurch  mehr  oder  weniger  gut  erkennt.  Aber  wem  gelingt  es,  Mich  zu 
 seinem  eigenen  „Gegenstand“  zu  machen?  Der  Liebe.  Wer  kommt  so  weit,  Mich  wie  eine  Speise  zu 
 essen? Die Liebe. Wer Mich liebt, der „verschlingt“ Mich. 
 Wer  Mich  liebt,  findet  mein  Wesen  in  jedem  Partikel  seines  Wesens  gleichgestaltet.  Zwischen  einem, 
 der  Mich  wirklich  liebt  und  den  anderen  –  wie  auch  immer  ihre  Verfassung  oder  Qualität  sein  mag  – 
 besteht  ein  solcher  Unterschied,  wie  zwischen  dem,  der  einen  wertvollen  Gegenstand  kennt,  schätzt 
 und  würdigt,  ihn  aber  nicht  besitzt,  und  dem,  der  das  kostbare  Objekt  als  sein  Eigen  besitzt;  wer  ist 
 der Glücklichere von beiden, der welcher es kennt, oder der es besitzt? Sicher der Besitzer. 
 So  ersetzt  die  Liebe  auch  die  Lehre  und  übertrifft  sie  noch;  sie  kommt  für  die  Würde  auf  und  übertrifft 
 alle  mögliche  Würden,  indem  sie  der  Seele  Göttliche  Würde  verleiht;  sie  ersetzt  alles  und  übertrifft 
 alles.“  (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 
 9; 20. Mai 1909) 
 ——————- 
 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?“ 
 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) 


