
 Wtorek XXVI tydzień Okresu Zwykłego (Łk 9,51-56) 

 51  Gdy  dopełnił  się  czas  Jego  wzięcia  [z  tego  świata],  postanowił  udać  się  do  Jerozolimy  52  i  wysłał 
 przed  sobą  posłańców.  Ci  wybrali  się  w  drogę  i  przyszli  do  pewnego  miasteczka  samarytańskiego,  by 
 Mu  przygotować  pobyt.  53  Nie  przyjęto  Go  jednak,  ponieważ  zmierzał  do  Jerozolimy.  54  Widząc  to, 
 uczniowie  Jakub  i  Jan  rzekli:  «Panie,  czy  chcesz,  a  powiemy,  żeby  ogień  spadł  z  nieba  i  zniszczył 
 ich?»  55  Lecz On odwróciwszy się zabronił im.  56  I udali się do innego miasteczka. 

 Nie przyjęto Go jednak, ponieważ zmierzał do Jerozolimy. (Łk 9,53) 

 ...  "Córko  moja,  tak  bardzo  kocham  stworzenia,  że  uczyniłem  Siebie  wartownikiem  każdego 
 serca,  aby  je  strzec,  bronić  i  własnymi  rękami  dokonywać  ich  uświęcenia.  Ale  na  jak  wiele 
 goryczy Mnie nie wystawiają! 
 Jeden  Mnie  odrzuca,  inny  nie  dba  o  Mnie  i  gardzi  Mną,  inny  skarży  się  na  Mój  nadzór, 
 jeszcze inny zamyka Mi drzwi przed nosem, czyniąc Moją pracę bezużyteczną. 
 I  nie  tylko  ustanowiłem  Siebie,  aby  działać  jako  wartownik,  ale  świadomie  wybieram  dusze 
 żyjące  w  Mojej  Woli,  które  będąc  całkowicie  we  Mnie,  ustawiam  razem  ze  Mną,  jako 
 drugiego  wartownika  dla  każdego  serca;  ci  drudzy  wartownicy  pocieszają  Mnie,  dają  Mi 
 wynagrodzenia  za  tamtych  i  dotrzymują  Mi  towarzystwa  w  samotności,  do  której  zmusza 
 Mnie wiele serc, i zniewalają Mnie, abym ich nie opuszczał. 
 Nie  mogłem  okazać  większej  łaski  stworzeniom  niż  dać  im  te  dusze,  które  żyją  w  Mojej  Woli, 
 które są cudem cudów." 
 (z "Księgi Nieba"; Do użytku prywatnego - tom 11; 28 października 1916) 
 ------------------ 
 ...  "Czuję  nieodpartą  moc  wylania  Siebie  na  stworzenia;  chciałbym  wylać  Moje  piękno,  aby 
 uczynić  je  całkowicie  pięknymi,  ale  stworzenia,  plamiąc  się  winą,  odrzucają  boskie  piękno  i 
 okrywają  się  brzydotą.  Chciałbym  wylać  Moją  miłość,  ale  ponieważ  kochają  to,  co  nie  należy 
 do  Mnie,  żyją  zamrożeni  z  zimna  i  Moja  Miłość  jest  odrzucana.  Chciałbym  całkowicie 
 przekazać  Siebie  człowiekowi,  przesłonić  go  całkowicie  Moimi  własnymi  atrybutami,  ale 
 jestem  odrzucany,  a  przez  odrzucenie  Mnie  wznosi  się  między  Mną,  a  nim  mur  rozdzielenia, 
 aż w końcu zrywa się wszelka łączność między stworzeniem a Stwórcą. 
 Ale  pomimo  tego  wszystkiego,  nadal  przelewam  Siebie,  nie  wycofuję  się,  aby  móc 
 przynajmniej  znaleźć  kogoś,  kto  przyjmuje  Moje  atrybuty,  a  kiedy  go  znajdę,  podwajam, 
 powiększam  stokrotnie  łaski  dla  niego,  wlewam  się  w  niego  całkowicie,  aby  uczynić  z  niego 
 cud łaski. 
 Dlatego  usuń  te  obawy(niepokoje)  z  twego  serca;  przelej  się  we  Mnie,  a  Ja  przeleję  się  w 
 ciebie.  Jezus  ci  to  powiedział  i  to  wystarczy;  nie  myśl  o  niczym,  a  Ja  uczynię  wszystko  i 
 pomyślę o wszystkim". 
 (z "Księgi Nieba";Do użytku prywatnego - tom 12; 16 kwietnia 1918). 
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 Dienstag der 26. Woche im Jahreskreis (Lk 9,51-56) 
 „Aber man nahm ihn nicht auf, weil er auf dem Weg nach Jerusalem war“ (Lk 9,53) 
 …  „Meine  Tochter,  Ich  liebe  die  Geschöpfe  so  sehr,  dass  Ich  selbst  Mich  zum  Wachposten  für  jedes 
 Herz  gemacht  habe,  um  sie  zu  bewachen,  zu  verteidigen  und  mit  meinen  eigenen  Händen  ihre 
 Heiligung zu bewerkstelligen. Aber wie vielen Bitterkeiten setzen sie Mich nicht aus! 
 Der  eine  weist  Mich  zurück,  der  andere  kümmert  sich  nicht  um  Mich  und  verachtet  Mich,  ein  anderer 
 beklagt  sich  über  meine  Beaufsichtigung,  jener  schließt  Mir  die  Tür  vor  der  Nase  zu,  und  macht  so 
 meine Arbeit nutzlos. 
 Und  Ich  habe  Mich  nicht  nur  aufgestellt,  um  als  Wachposten  zu  agieren,  sondern  Ich  erwähle  mit 
 Absicht  die  Seelen,  die  in  meinem  Willen  leben,  welche  Ich,  da  sie  sich  ganz  in  Mir  befinden, 
 gemeinsam  mit  Mir  aufstelle,  als  zweite  Wache  für  jedes  Herz;  diese  zweiten  Wächter  trösten  Mich, 
 leisten  Mir  Ersatz  für  jene,  und  leisten  Mir  Gesellschaft  in  der  Einsamkeit,  zu  der  Mich  viele  Herzen 
 zwingen, und sie nötigen Mich, diese nicht zu verlassen. 
 Eine  größere  Gnade  könnte  Ich  den  Geschöpfen  nicht  erweisen,  als  ihnen  diese  Seelen  zu  geben, 
 die  in  meinem  Willen  leben,  welche  das  Wunder  der  Wunder  sind“.  (aus  „Das  Buch  des  Himmels“;  Für 
 den privaten Gebrauch – Band 11; 28. Oktober 1916) 
 —————– 
 …  „Ich  fühle  eine  unwiderstehliche  Kraft,  Mich  auf  die  Geschöpfe  hin  zu  ergießen;  Ich  möchte  meine 
 Schönheit  verströmen,  um  sie  ganz  schön  zu  machen,  aber  die  Geschöpfe  weisen,  indem  sie  sich  mit 
 der  Schuld  beflecken,  die  göttliche  Schönheit  zurück  und  bedecken  sich  mit  Hässlichkeit.  Ich  möchte 
 gerne  meine  Liebe  ausgießen,  aber  da  sie  dasjenige  lieben,  was  nicht  zu  Mir  gehört,  leben  sie  erstarrt 
 vor Kälte, und meine Liebe wird abgewiesen. 
 Ich  möchte  Mich  dem  Menschen  ganz  mitteilen,  ihn  ganz  mit  meinen  eigenen  Eigenschaften 
 überschatten,  aber  Ich  werde  zurückgewiesen,  und  indem  sie  Mich  abweisen,  erhebt  sich  eine 
 Trennmauer  zwischen  Mir  und  ihm,  bis  schließlich  jede  Kommunikation  zwischen  dem  Geschöpf  und 
 dem Schöpfer abgebrochen wird. 
 Aber  trotz  all  dem  fahre  Ich  fort,  Mich  zu  ergießen,  Ich  ziehe  Mich  nicht  zurück,  um  wenigstens 
 jemanden  finden  zu  können,  der  meine  Eigenschaften  aufnimmt,  und  wenn  Ich  ihn  finde,  verdopple, 
 verhundertfache  Ich  die  Gnaden  für  ihn,  Ich  ergieße  Mich  ganz  in  ihn,  um  aus  ihm  ein  Wunder  der 
 Gnade zu machen. 
 Entferne  daher  diese  Besorgnis  aus  deinem  Herzen;  ergieße  dich  in  Mich  und  Ich  ergieße  Mich  in 
 dich.  Jesus  hat  dir  das  gesagt  und  es  genügt;  denke  an  nichts  und  Ich  werde  alles  tun  und  an  alles 
 denken.“ (aus „Das Buch des Himmels“;  Für den privaten Gebrauch – Band 12; 16. April 1918) 
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