
 Środa XXVI tydzień Okresu Zwykłego (Łk 9,57-62) 

 57  A  gdy  szli  drogą,  ktoś  powiedział  do  Niego:  «Pójdę  za  Tobą,  dokądkolwiek  się  udasz!»  58  Jezus 
 mu  odpowiedział:  «Lisy  mają  nory  i  ptaki  powietrzne  -  gniazda,  lecz  Syn  Człowieczy  nie  ma  miejsca, 
 gdzie  by  głowę  mógł  oprzeć».59  Do  innego  rzekł:  «Pójdź  za  Mną!»  Ten  zaś  odpowiedział:  «Panie, 
 pozwól  mi  najpierw  pójść  i  pogrzebać  mojego  ojca!»  60  Odparł  mu:  «Zostaw  umarłym  grzebanie  ich 
 umarłych,  a  ty  idź  i  głoś  królestwo  Boże!»61  Jeszcze  inny  rzekł:  «Panie,  chcę  pójść  za  Tobą,  ale 
 pozwól  mi  najpierw  pożegnać  się  z  moimi  w  domu!»  62  Jezus  mu  odpowiedział:  «Ktokolwiek 
 przykłada rękę do pługa, a wstecz się ogląda, nie nadaje się do królestwa Bożego». 

 Do innego rzekł: «Pójdź za Mną!» (Łk 9,59) 

 Mój  zwykły  stan  trwa  nadal,  a  mój  zawsze  umiłowany  Jezus  ukazuje  się  jakby  błyskawica  i 
 przelotnie,  a  kiedy  się  skarżę  powiedział  mi:  "Moja  córko,  moja  biedna  córko,  gdybyś 
 wiedziała,  co  się  stanie,  cierpiałabyś  bardzo;  a  żebyś  nie  cierpiała  tak  bardzo,  próbuję  ci 
 umknąć.". 
 I  znowu  się  poskarżyłam  mówiąc:  "Moje  życie,  nie  spodziewałam  się  tego  po  tobie, 
 wydawało  mi  się,  że  nie  potrafisz  i  nie  wiesz,  jak  być  beze  mnie,  a  teraz  pozwalasz,  by 
 mijała  godzina  za  godziną,  a  czasem  wydaje  się,  że  chcesz  też,  by  mijał  cały  dzień.  Jezu, 
 nie rób mi tego, jak Ty się zmieniłeś!". 
 Jezus zaskakuje mnie i mówi do mnie: 
 "Uspokój  się,  uspokój  się,  nie  zmieniłem  się,  jestem  niezmienny,  tak  mówię  ci  raczej,  kiedy 
 zakomunikowałem  się  duszy,  przycisnołem  ją  mocno  do  Siebie,  i  przemówiłem  do  niej,  i 
 dałem wylew Mojej miłości - to nigdy nie będzie rozdzielone między Mną a duszą. 
 Co  najwyżej  zmieniam  sposób  i  rodzaj,  raz  tak,  a  raz  inaczej  ale  zawsze  zastanawiam  się, 
 jak mogę do niej przemówić i przelać na nią Moją Miłość. 
 A  czy  sama  nie  widzisz,  że  kiedy  rano  nic  do  ciebie  nie  powiedziałem,  że  niejako  czekam  na 
 wieczór, aby zakomunikować ci jakieś słowo? 
 A  kiedy  rozważają  zastosowanie  Męki  Mojej  ,  Ja,  wylewam  Siebie,  gdyż  mieszkam  w  tobie, 
 poza  brzeg  twojej  duszy  i  mówię  ci  o  rzeczach  najintymniejszych,  których  jeszcze  nie 
 objawiłem,  i  jak  dusza  ma  naśladować  Mnie  w  tym  Moim  działaniu:  te 
 rozważania(medytacje)  będą  zwierciadłem  Mojego  życia  wewnętrznego,  a  kto  się  w 
 nich  odbije,  powtórzy  w  sobie  na  nowo  Moje  własne  życie.  O,  jak  bardzo  ujawniają  Moją 
 Miłość,  pragnienie  dusz,  w  każdym  włóknie  Mojego  Serca,  w  każdym  oddechu,  myśli  itd. 
 dlatego  przemawiam  do  ciebie  bardziej  niż  kiedykolwiek,  ale  jak  tylko  przestaję,  ukrywam 
 Siebie, a ty mówisz  gdy Mnie nie widzisz, że się zmieniłem. 
 Mówię  ci  raczej,  że  jeśli  nie  chcesz  powtarzać  swoim  głosem  tego,  co  mówię  ci  wewnątrz, 
 utrudniasz wylew Mojej Miłości." 
 (z "Księgi Nieba";  Irmengard Haslinger - Do użytku prywatnego - tom 12; 16 marca 1917) 
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 Jezus mu odpowiedział: «Ktokolwiek przykłada rękę do pługa, a wstecz 
 się ogląda, nie nadaje się do królestwa Bożego».(Łk 9,62). 

 Przyjęłam  Komunię  św.  i  modliłam  się  do  dobrego  Jezusa  za  księdza,  który  chciał  wiedzieć, 
 czy Pan powołuje go do stanu konsekrowanego, a dobry Jezus powiedział do mnie: 
 "Moja  córko,  powołuję  go,  ale  on  jest  zawsze  niezdecydowany.  Dusze,  które  nie  dążą 
 konsekwentnie  do  celu,  są  do  niczego,  natomiast  ten,  kto  jest  zdecydowany  i  stanowczy, 
 pokonuje  i  rozwiązuje  wszystkie  trudności.  A  kiedy  ci  właśnie,  którzy  powodują  te  trudności, 
 widzą  go  tak  zdeterminowanego,  stają  się  osłabieni  [w  swojej  pozycji]  i  nie  mają  odwagi,  by 
 się  mu  przeciwstawić.  To  pewne  małe  przywiązanie,  które  go  wiąże,  a  Ja  nie  chcę 
 [pozwolić], aby Moja Łaska skalała się w sercu, które nie jest oderwane od wszystkiego. 

 Niech  się  oderwie  od  wszystkiego  i  od  wszystkich,  a  wtedy  Moja  Łaska  zaleje  go  jeszcze 
 bardziej i poczuje niezbędną siłę, by pójść za moim wezwaniem." 
 (z "Księgi Nieba";  Do użytku prywatnego - tom 10; 24 grudnia 1910). 

 Mittwoch der 26. Woche im Jahreskreis (Lk 9,57-62) 
 „Zu einem anderen sagte er: Folge mir nach!“ (Lk 9,59) 
 Mein  gewöhnlicher  Zustand  dauert  an,  und  mein  stets  liebenswürdiger  Jesus  lässt  sich  gleichsam  wie 
 ein  Blitz  und  flüchtig  blicken,  und  wenn  ich  mich  beklage,  sagte  Er  zu  mir:  „Meine  Tochter,  meine  arme 
 Tochter,  wenn  du  wüsstest,  was  geschehen  wird,  würdest  du  viel  leiden;  und  um  dich  nicht  so  sehr 
 leiden zu lassen, suche Ich Mich dir zu entziehen.“ 
 Und  ich  beklagte  mich  wieder  indem  ich  sagte:  „Mein  Leben,  das  habe  ich  mir  von  Dir  nicht  erwartet, 
 es  schien,  als  könntest  und  wüsstest  Du  nicht,  ohne  mich  zu  sein,  und  nun  lässt  Du  Stunde  um 
 Stunde  vergehen,  und  manchmal  scheint  es,  als  wolltest  Du  auch  den  ganzen  Tag  vorbeigehen 
 lassen.  Jesus,  tue  mir  das  nicht  an,  wie  hast  Du  Dich  verändert!“  Jesus  überrascht  mich  und  sagt  zu 
 mir: 
 „Beruhige  dich,  beruhige  dich,  Ich  habe  Mich  nicht  geändert,  Ich  bin  unveränderlich,  ja  Ich  sage  dir 
 vielmehr,  wenn  Ich  Mich  der  Seele  mitteile,  sie  fest  an  Mich  gedrückt  und  zu  ihr  gesprochen  habe  und 
 meiner Liebe einen Erguss verschafft habe – dies wird zwischen der Seele und Mir niemals getrennt. 
 Ich  ändere  höchstens  die  Art  und  Weise,  bald  auf  die  eine  Weise,  bald  auf  eine  andere,  aber  stets 
 sinne  Ich  nach,  wie  Ich  mit  ihr  sprechen  und  meiner  Liebe  ihr  gegenüber  ergießen  kann.  Und  siehst 
 du  nicht  selbst,  wenn  Ich  dir  am  Morgen  nichts  gesagt  habe,  dass  Ich  gleichsam  auf  den  Abend 
 warte, um dir ein Wort mitzuteilen? 
 Und  wenn  sie  die  Anwendungen  meiner  Passion  betrachten,  ergieße  Ich  Mich,  da  Ich  in  dir  weile, 
 über  den  Rand  deiner  Seele,  und  spreche  zu  dir  über  die  vertrautesten  Dinge,  die  Ich  bis  jetzt  noch 
 nicht  geoffenbart  habe,  und  wie  die  Seele  Mir  in  diesem  meinem  Wirken  nachfolgen  soll:  diese 
 Betrachtungen  werden  der  Spiegel  meines  inneren  Lebens  sein,  und  wer  sich  in  ihnen  spiegelt,  wird 
 in sich mein eigenes Leben von neuem wiederholen. 
 O,  wie  sehr  offenbaren  sie  meine  Liebe,  den  Durst  nach  Seelen,  in  jeder  Faser  meines  Herzens,  in 
 jedem  Atemzug,  Gedanken,  usw.,  daher  spreche  Ich  zu  dir  mehr  als  je  zuvor,  aber  sobald  Ich  aufhöre, 
 verberge Ich Mich, und du sagst, wenn du Mich nicht siehst, dass Ich Mich geändert habe. 
 Ich  sage  dir  vielmehr,  wenn  du  mit  deiner  Stimme  das,  was  Ich  dir  in  deinem  Inneren  sage,  nicht 
 wiederholen  willst,  behinderst  du  den  Erguss  meiner  Liebe.“  (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 12; 16. März 1917) 
 „Jesus  erwiderte  ihm:  Keiner,  der  die  Hand  an  den  Pflug  gelegt  hat  und  nochmals  zurückblickt, 
 taugt für das Reich Gottes“ (Lk 9,62) 
 Ich  hatte  die  hl.  Kommunion  empfangen  und  betete  zum  guten  Jesus  für  einen  Priester,  der  wissen 
 wollte, ob der Herr ihn zum gottgeweihten Stand berief, und der gute Jesus sagte zu mir: 
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 „Meine  Tochter,  Ich  rufe  ihn,  doch  er  ist  stets  unentschlossen.  Die  Seelen,  die  nicht  zielstrebig  sind, 
 sind  zu  nichts  nütze,  während  einer,  der  bestimmt  und  entschlossen  ist,  alle  Schwierigkeiten 
 überwindet und auflöst. 
 Und  wenn  eben  jene,  die  diese  Schwierigkeiten  verursachen,  ihn  so  entschlossen  sehen,  werden  sie 
 [in  ihrer  Position]  entkräftet  und  haben  nicht  den  Mut,  sich  ihm  entgegenzusetzen.  Es  ist  eine  kleine 
 Anhänglichkeit,  die  ihn  bindet,  und  Ich  möchte  meine  Gnade  nicht  in  Herzen  verseuchen  [lassen],  die 
 nicht von allen losgeschält sind. 
 Er  soll  sich  von  allem  und  von  allen  losschälen,  dann  wird  meine  Gnade  ihn  noch  mehr  überfluten, 
 und  er  wird  die  nötige  Kraft  fühlen,  meinem  Ruf  zu  folgen.“  (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 10; 24. Dezember 1910) 
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