
 Poniedziałek XXIV tydzień Okresu Zwykłego (Łk 7,1-10) 

 «Powiadam wam: Tak wielkiej wiary nie znalazłem nawet w 
 Izraelu».  (Łk 7,9) 

 Jezus  przemawia  do  spowiednika:  musi  ćwiczyć  się  w  wierze  (którą  jest  sam  Jezus),  a 
 wtedy otrzyma trzy rozkosze duchowe 
 Dziś  rano  Jezus  nadal  od  czasu  do  czasu  się  ukazuje,  dzieląc  się  ze  mną  co  nieco  swoimi 
 cierpieniami.  Czasami  widziałam  także  ukazujäcego  się  z  Nim  spowiednika.  A  ponieważ 
 kazał  mi  prosić  w  niektórych  z  jego  intencji,  więc  kiedy  go  zobaczyłam  razem  z  naszym 
 Panem,  zaczęłam  prosić  Jezusa,  aby  spełnił  to,  czego  on  chciał.  Kiedy  się  do  Niego 
 modliłam,  Jezus,  pełen  dobroci,  zwrócił  się  do  spowiednika  i  powiedział  do  niego:  “Pragnę, 
 aby  wiara  zalała  cię  wszędzie  jak  owe  łodzie,  które  są  otoczone  wodami  morza.  A  ponieważ 
 Wiara  to  Ja  sam,  jeśli  będziesz  zalany  Mną,  czyli  Tym,  który  wszystko  posiada,  może  i 
 swobodnie  daje  osobom  pokładającym  we  Mnie  ufność,  nie  będziesz  się  martwił  o  to,  co  ma 
 być,  kiedy  ma  być  i  jak  masz  to  zrobić.  Ja  sam  wedle  twoich  potrzeb  przyjdę  ci  z  pomocą.” 
 Następnie  dodał:  “Jeśli  będziesz  się  ćwiczył  w  wierze,  jakby  w  niej  pływając,  w  nagrodę 
 wleję w twoje serce trzy rozkosze duchowe. 
 Pierwsza  :  będziesz  z  jasnością  przenikał  rzeczy  Boże,  a  w  czynieniu  rzeczy  świętych 
 poczujesz  się  zalany  taką  radością  i  takim  szczęściem,  że  będziesz  jakby  nimi  przesiąknięty 
 –  i to jest namaszczenie Moją Łaską  . 
 Druga  :  poczujesz  znudzenie  rzeczami  ziemskimi  i  radość  w  sercu  z  rzeczy  niebieskich. 
 Trzecią  jest  całkowite  oderwanie  od  wszystkiego.  Poczujesz  niechęć  do  tych  rzeczy,  do 
 których  wcześniej  miałeś  zamiłowanie  –  to  już  od  pewnego  czasu  wlewam  w  twoje  serce,  a 
 ty  już  tego  doświadczasz.  Twoje  serce  zalane  więc  będzie  radością  ,  którą  przeżywają 
 obnażone  dusze,  mające  serca  tak  zalane  moją  Miłością,  że  rzeczy  zewnętrzne,  które  je 
 otaczają, nie robią na nich żadnego wrażenia. 
 Te  prorocze  i  tajemnicze  słowa  należy  rozpatrywać  w  świetle  1Tes  5,16,  1  Kor  15,52  oraz 
 rozdziału z 27 października 1922 r. (Tom XIV Luizy). 
 25 czerwca 1899, Tom 2; 
 ---------------- 
 Dziś  rano  czułam  się  dość  strapiona,  jak  gdyby  Pan  chciał  mnie  znowu  pozbawić  swojej 
 obecności  i  tym  samym  odebrać  mi  cierpienia;  czułam  też  trochę  podejrzliwość.  Po  długim 
 oczekiwaniu, On przyszedł krótko i przemówił do mnie: 
 "Moja  córko,  kto  karmi  się  wiarą,  nabywa  życie  boskie,  a  nabywając  życie  boskie  niszczy  to, 
 co  ludzkie,  to  znaczy  niszczy  w  sobie  zarazki,  które  wytworzył  grzech  pierworodny  i 
 odzyskuje  naturę  doskonałą,  taką,  jaka  wyszła  z  Moich  rąk,  podobną  do  Mnie.  I  w  ten 
 sposób dochodzi tak daleko, że przewyższa w szlachetności naturę samych Aniołów." 
 Po tych słowach zniknął. 
 (z "Księgi Nieba"; - Do użytku prywatnego - tom 4; 2 marca 1902). 

 Montag der 24. Woche im Jahreskreis (Lk 7,1-10) 



 „Ich sage euch: Nicht einmal in Israel habe ich einen solchen Glauben gefunden“ (Lk 7,9) 
 Diesen  Morgen  ließ  sich  Jesus  weiterhin  dann  und  wann  sehen,  und  teilte  mir  ein  wenig  von  seinen 
 Leiden  mit,  und  manchmal  erschien  auch  der  Beichtvater  mit  Ihm.  Da  er  mir  aufgetragen  hatte,  ich 
 möge  für  ihn  in  bestimmten  Anliegen  bitten,  und  ich  ihn  nun  zusammen  mit  Jesus  sah,  begann  ich 
 Jesus zu bitten, das zu gewähren, was er wünschte. 
 Als ich Ihn bat, wandte sich Jesus voller Güte dem Beichtvater zu und sprach zu ihm: 
 „Ich  will,  dass  der  Glaube  dich  überall  überflutet,  gerade  so  wie  die  Boote  mit  dem  Wasser  des 
 Meeres  überflutet  werden,  und  da  Ich  Selbst  der  Glaube  bin,  wirst  du  von  Mir  überflutet  werden,  der 
 Ich  alles  besitze,  alles  vermag  und  freimütig  allen  gebe,  die  Mir  vertrauen,  ohne  zu  denken,  was 
 kommen  wird,  oder  wann  es  sein  wird,  und  wie  du  etwas  tun  wirst,  Ich  Selbst  werde  da  sein,  um  dir 
 gemäß deinen Bedürfnissen beizustehen.“ 
 Dann  fügte  Er  hinzu:  „Wenn  du  dich  in  diesem  Glauben  übst,  gleichsam  in  ihm  schwimmst,  werde  Ich 
 als  Vergeltung  drei  geistliche  Freuden  in  dein  Herz  eingießen:  erstens  wirst  du  in  die  Dinge  Gottes  mit 
 Klarheit  eindringen,  und  im  Verrichten  heiliger  Dinge  wirst  du  dich  mit  solcher  Fröhlichkeit  und  Freude 
 überflutet fühlen, dass du dich ganz davon durchtränkt fühlst, und dies ist die Salbung meiner Gnade. 
 Zweitens  wirst  du  dich  von  irdischen  Dingen  gelangweilt  fühlen  und  in  deinem  Herzen  Freude  für 
 himmlische  Dinge  empfinden.  Drittens,  völlige  Losschälung  von  allem,  und  dort,  wo  du  früher 
 Neigungen  spürtest,  wirst  du  dich  belästigt  fühlen;  dies  flöße  Ich  bereits  seit  einiger  Zeit  in  dein  Herz 
 ein, und du erfährst es schon. 
 Aus  diesen  Gründen  wird  dein  Herz  überschwemmt  werden  mit  der  Freude,  derer  sich  die  entblößten 
 Seelen  erfreuen,  deren  Herzen  derart  von  meiner  Liebe  überflutet  sind,  dass  sie  von  all  den  Dingen, 
 die  sie  äußerlich  umgeben,  keinerlei  Eindruck  erhalten.“  (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; 25. Juni 1899) 
 ————— 
 Diesen  Morgen  fühlte  ich  mich  ganz  bekümmert,  als  wollte  der  Herr  mich  abermals  seiner  Gegenwart 
 berauben  und  mir  deshalb  die  Leiden  wegnehmen;  und  ich  fühlte  auch  ein  wenig  Misstrauen.  Nach 
 langem Warten kam Er kurz und sprach zu mir: 
 „Meine  Tochter,  wer  sich  vom  Glauben  ernährt,  erwirbt  göttliches  Leben,  und  indem  er  göttliches 
 Leben  erlangt,  vernichtet  er  das  menschliche,  d.h.,  er  vernichtet  in  sich  die  Keime,  welche  die 
 Ursünde  hervorbrachte  und  erlangt  die  vollkommene  Natur  zurück,  wie  sie  aus  meinen  Händen 
 herausging,  Mir  ähnlich.  Und  dadurch  kommt  er  so  weit,  die  Natur  der  Engel  selbst  an  Adel  zu 
 übertreffen.“ 
 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 4; 2. März 1902) 


