
 Poniedziałek XXIII tydzień Okresu Zwykłego (Łk 6,6-11) 

 "Siedział tam człowiek, którego prawa ręka była uschnięta. Uczeni w 
 Piśmie i faryzeusze niepokoili się, czy uzdrowi w szabat, bo szukali 

 powodu, by Go oskarżyć" (Łk 6,6-7). 

 Kiedy  byłam  w  moim  zwykłym  stanie,  znosząc  ból  gorzkiego  opuszczenia  przez  mojego 
 słodkiego  Jezusa,  On  wreszcie  się  pokazał.  Nie  mówiąc  do  mnie  nawet  słowa,  umieścił  mnie 
 w bolesnej pozycji, w całkowitym bezruchu… 
 Czułam  życie  i  nie  mogłam  się  poruszyć,  czułam  oddech  i  nie  mogłam  oddychać.  Cała  moja 
 biedna  osoba  nie  mogła  się  w  najmniejszym  stopniu  poruszyć,  a  podczas  gdy  cierpiałam  z 
 powodu  bólu,  nie  byłam  w  stanie  się  zgiąć  przez  to  cierpienie,  ale  byłam  zmuszona  przez 
 obecność Jezusa i Jego Najświętszą Wolę do pozostania w tym bezruchu. 
 A  kiedy  spodobało  się  mojemu  Najświętszemu  Jezusowi,  wyciągnął  ręce,  jakby  chciał  mnie 
 wziąść  i  przycisnąć  do  Swojej  piersi,  i  powiedział  do  mnie:  "Moja  córko,  czy  zauważyłaś,  jak 
 bolesny  jest  stan  bezruchu?  To  najcięższy  stan,  bo  nawet  gdy  cierpi  się  najbardziej  gorzki 
 ból, ruch daje ulgę i jest znakiem życia; 
 skrzywienia  są  niemymi  głosami,  które  proszą  o  pomoc  i  wywołują  litość  otoczenia. 
 Doświadczyłaś,  jak  bardzo  jest  to  bolesne:  ale  czy  wiesz,  dlaczego  wprowadzam  cię  w  ten 
 stan  bezruchu?  Aby  uświadomić  ci  stan,  w  jakim  znajduje  się  Moja  Łaska  i  aby  otrzymać  od 
 ciebie zadośćuczynienie. 
 O,  w  jakim  stanie  bezruchu  jest  Moja  Ł  aska!  Jest  życiem  i  ciągłym  ruchem,  i  zawsze  jest  w 
 trakcie  udzielania  się  ludziom.  Stworzenia  odrzucają  ją  i  sprawiają,  że  jest  nieruchoma;  czuje 
 życie,  chce  dawać  życie,  a  jest  zmuszona  przez  ludzką  niewdzięczność  do  pozostania  w 
 bezruchu i bez wzruszenia. 
 Co  za  męka!  Moja  Łaska  jest  światłem  i  rozprzestrzenia  się  tak  naturalnie,  jak  światło,  a 
 stworzenia  nie  robią  nic  innego,  jak  tylko  wydzielają  ciemność.  Choć  Moje  Światło  chce  do 
 nich  wkroczyć,  to  ciemność,  którą  rozsiewają,  paraliżuje  Moje  Światło  i  czyni  je  jakby 
 nieruchomym  i  pozbawionym  życia  dla  stworzeń.  Moja  Łaska  jest  miłością  i  zawiera  w  sobie 
 moc  rozpalenia  wszystkich,  ale  ludzie  kochają  coś  innego  i  niejako  niweczą  tę  miłość  dla 
 nich  -  i  Moja  Łaska  odczuwa  najbardziej  dojmujący  ból  z  powodu  bezruchu,  w  jakim 
 umieszczają ją stworzenia.  O, w jakich najboleśniejszych udrękach jest Moja łaska! 
 Nie  tylko  przez  tych,  których  otwarcie  nazywa  się  złymi  ale  i  tych,  którzy  są  nazywani 
 religijnymi,  pobożnymi  duszami;  i  to  często  z  powodu  nieistotnego  drobiazgu,  z  powodu 
 rzeczy,  która  im  nie  odpowiada,  kaprysu,  bardzo  nieszlachetnego  przywiązania,  albo 
 dlatego, że nawet w rzeczach świętych nie znajdują zaspokojenia własnej woli; 
 Podczas  gdy  Moja  Łaska  jest  dla  nich  pełna  ruchu  i  żywa,  oni  doprowadzają  ją  do  bezruchu  i 
 trzymają  się  tego,  co  im  odpowiada,  kaprysów  i  ludzkich  przywiązań  oraz  wszystkiego,  w 
 czym znajdują zaspokojenie własnego “ja”. 
 W ten sposób, w miejsce Mojej Łaski, stawiają własne ego, jako życie i własnego bożka. 



 A,  czy  znasz  pocieszycielkę,  nieodłączną  towarzyszkę,  tę,  która  zachwyca  ruch  i  życie 
 Mojej  Łaski,  owszem,  przyspiesza  jeszcze  bardziej  Jej  ruch  i  nie  pozwala  Jej  być  ani  na 
 chwilę nieruchomą? 
 Jest  to  dusza,  która  żyje  w  Mojej  Woli.  Tam,  gdzie  króluje  Moja  Wola,  Moja  Łaska  jest 
 zawsze  w  ruchu,  zawsze  w  stałym  nastroju,  zawsze  w  pracy  i  nigdy  nie  jest  ponura  i 
 bezczynna. 
 Dusza,  w  której  króluje  Moja  Wola,  jest  ulubienicą,  beniaminkiem  Łaski,  Jej  małą  sekretarką, 
 w  niej  składa  Ona  tajemnice  swoich  boleści  i  swoich  radości,  i  jej  powierza  wszystko, 
 ponieważ  Moja  Wola  ma  dość  miejsca,  by  przyjąć  depozyt,  który  przechowuje  moja  łaska, 
 gdyż ona nie jest niczym innym, jak stałym potomkiem Mojej Najwyższej Woli." 
 (z "Księgi Nieba"; Irmengard Haslinger - Do użytku prywatnego - tom 17; 20 lipca 1925) 

 Montag der 23. Woche im Jahreskreis (Lk 6,6-11) 
 „Dort  saß  ein  Mann,  dessen  rechte  Hand  verdorrt  war.  Die  Schriftgelehrten  und  die  Pharisäer  gaben 
 acht,  ob  er  am  Sabbat  heilen  werde;  sie  suchten  nämlich  einen  Grund  zur  Anklage  gegen  ihn“  (Lk 
 6,6-7) 
 Als  ich  mich  in  meinem  gewohnten  Zustand  befand,  und  nachdem  ich  bitterste  Beraubungen  meines 
 süßen  Jesus  durchlitten  hatte,  zeigte  Er  sich  schließlich.  Ohne  mir  auch  nur  ein  Wort  zu  sagen, 
 versetzte Er mich in eine schmerzvolle Stellung, in vollkommene Unbeweglichkeit… 
 Ich  fühlte  das  Leben  und  konnte  mich  nicht  bewegen,  ich  nahm  den  Atem  wahr  und  konnte  nicht 
 atmen.  Meine  ganze  arme  Person  konnte  sich  nicht  im  mindesten  bewegen,  und  während  ich  den 
 Schmerz  litt,  war  ich  nicht  in  der  Lage,  mich  wegen  des  Schmerzes,  den  ich  empfand,  zu  krümmen, 
 sondern  war  durch  die  Gegenwart  Jesu  und  seines  Heiligsten  Willens  gezwungen,  unbeweglich  zu 
 bleiben. 
 Als  es  nun  meinem  gebenedeiten  Jesus  gefiel,  streckte  Er  seine  Arme  aus,  wie  um  mich  zu  nehmen 
 und  an  seine  Brust  zu  drücken  und  sprach  zu  mir:  „Meine  Tochter,  hast  du  bemerkt,  wie  schmerzlich 
 der Zustand der Unbeweglichkeit ist? 
 Es  ist  der  härteste  Zustand,  denn  sogar,  wenn  man  die  bittersten  Schmerzen  erleidet,  bereitet  die 
 Bewegung  Erleichterung  und  ist  Zeichen  des  Lebens;  die  Verkrümmungen  sind  stumme  Stimmen,  die 
 um Hilfe bitten und von den Umstehenden Mitleid erheischen. 
 Du  hast  erfahren,  wie  schmerzvoll  das  ist:  doch  weißt  du,  warum  Ich  dich  in  diesen  Zustand  der 
 Unbeweglichkeit  versetzte?  Um  dir  den  Zustand  vor  Augen  zu  führen,  in  dem  sich  meine  Gnade 
 befindet  und  von  dir  eine  Wiedergutmachung  zu  haben.  O,  in  welchem  Zustand  der  Unbeweglichkeit 
 befindet sich meine Gnade! 
 Sie  ist  Leben  und  dauernde  Bewegung  und  ständig  dabei,  sich  den  Menschen  zu  schenken.  Die 
 Geschöpfe  weisen  sie  zurück  und  machen  sie  reglos;  sie  fühlt  das  Leben,  will  das  Leben  geben,  und 
 ist  von  der  menschlichen  Undankbarkeit  genötigt,  bewegungslos  und  ohne  Regung  zu  bleiben. 
 Welche Pein! 
 Meine  Gnade  ist  Licht  und  breitet  sich  so  natürlich  wie  das  Licht  aus,  und  die  Geschöpfe  tun  nichts 
 anderes,  als  Finsternis  auszuströmen.  Während  mein  Licht  in  sie  eintreten  will,  lähmt  die  Finsternis, 
 die sie verbreiten, mein Licht und macht es wie unbeweglich und leblos für die Geschöpfe. 
 Meine  Gnade  ist  Liebe  und  enthält  die  Kraft,  alle  zu  entfachen,  doch  die  Menschen  lieben  etwas 
 anders  und  machen  diese  Liebe  für  sie  gleichsam  zunichte  –  und  meine  Gnade  empfindet  den 
 qualvollsten  Schmerz  wegen  der  Unbeweglichkeit,  in  welche  die  Geschöpfe  sie  versetzen.  O,  in  welch 
 schmerzlichsten Bedrängnissen befindet sich meine Gnade! 
 Und  dies  nicht  nur  von  denen,  die  offen  als  schlecht  bezeichnet  werden,  sondern  die  man  religiöse, 
 fromme  Seelen  nennt;  und  oftmals  wegen  einer  unbedeutenden  Kleinigkeit,  wegen  einer  Sache,  die 
 ihnen  nicht  liegt,  einer  Laune,  einer  ganz  unedlen  Anhänglichkeit  oder  weil  sie  selbst  in  den  heiligen 
 Dingen  nicht  die  Befriedigung  ihres  eigenen  Willens  finden;  während  meine  Gnade  ganz  beweglich 
 und  lebendig  für  sie  ist,  schränken  sie  sie  ein  bis  zur  Bewegungslosigkeit  und  klammern  sich  an  das, 
 was  ihnen  passt,  an  Launen  und  menschliche  Anhänglichkeiten  und  alles,  worin  sie  die  Befriedigung 
 ihres eigenen Ich finden. 
 So  setzen  sie  an  Stelle  meiner  Gnade  das  eigene  Ich  als  Leben  und  eigenen  Götzen  ein.  Doch 
 kennst  du  die  Trösterin,  die  unzertrennliche  Begleiterin,  jene,  welche  die  Bewegung  und  das  Leben 



 meiner  Gnade  hinreißt,  ja  deren  Bewegung  noch  mehr  beschleunigt  und  sie  keinen  Augenblick 
 bewegungslos sein lässt? 
 Es  ist  die  Seele,  die  in  meinem  Willen  lebt.  Wo  mein  Wille  herrscht,  ist  meine  Gnade  immer  in 
 Bewegung, stets in Feststimmung, immer am Werk und bleibt niemals verdrossen und untätig. 
 Die  Seele,  in  der  mein  Wille  herrscht,  ist  der  Liebling,  der  Benjamin  der  Gnade,  ihre  kleine  Sekretärin, 
 in  der  sie  die  Geheimnisse  ihrer  Schmerzen  und  ihrer  Freuden  niederlegt  und  der  sie  alles  anvertraut, 
 da  mein  Wille  genug  Platz  hat,  um  das  Depot  aufzunehmen,  das  meine  Gnade  fasst,  denn  sie  ist 
 nichts  anderes  als  ein  ständiger  Spross  aus  meinem  höchsten  Willen.“  (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 17; 20. Juli 1925) 


