
XXIII Niedziela zwykła - C - (Łk 14, 25-33)

25 A szły z Nim wielkie tłumy. On odwrócił się i rzekł do nich: 26 «Jeśli kto przychodzi do Mnie, a nie
ma w nienawiści5 swego ojca i matki, żony i dzieci, braci i sióstr, nadto i siebie samego, nie może być
moim uczniem. 27 Kto nie nosi swego krzyża, a idzie za Mną, ten nie może być moim uczniem.
28 Bo któż z was, chcąc zbudować wieżę, nie usiądzie wpierw i nie oblicza wydatków, czy ma na
wykończenie? 29 Inaczej, gdyby założył fundament, a nie zdołałby wykończyć, wszyscy, patrząc na
to, zaczęliby drwić z niego: 30 "Ten człowiek zaczął budować, a nie zdołał wykończyć".
31 Albo który król, mając wyruszyć, aby stoczyć bitwę z drugim królem, nie usiądzie wpierw i nie
rozważy, czy w dziesięć tysięcy ludzi może stawić czoło temu, który z dwudziestoma tysiącami
nadciąga przeciw niemu? 32 Jeśli nie, wyprawia poselstwo, gdy tamten jest jeszcze daleko, i prosi o
warunki pokoju.
33 Tak więc nikt z was, kto nie wyrzeka się wszystkiego, co posiada, nie może być moim uczniem.
34 6 Dobra jest sól; lecz jeśli nawet sól smak swój utraci, to czymże ją zaprawić? 35 Nie nadaje się ani
do ziemi, ani do nawozu; precz się ją wyrzuca. Kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha!»

«Jeśli kto przychodzi do Mnie, a nie ma w nienawiści swego ojca i matki,

żony i dzieci, braci i sióstr, nadto i siebie samego, nie może być moim

uczniem. (Łk 14, 26)

Tom 2, 26 kwietnia 1899
Jezus uwalnia spowiednika Luizy z trudności w mówieniu. Kto się ogołaca ze wszystkiego,
ten otrzymuje wszystko.

Kiedy dzisiaj ukazał się mój ukochany Jezus, wydawało mi się, że posyłał mi tak wiele
błysków światła, że przenikały mnie całkowicie. Wtedy w jednej chwili znalazłam się poza
sobą, a razem z nami był spowiednik. Natychmiast poprosiłam mojego ukochanego Jezusa,
aby ucałował spowiednika i poszedł trochę w jego ramiona (Jezus był Dzieciątkiem). Aby
mnie natychmiast zadowolić, pocałował spowiednika w twarz, ale nie chciał się ode mnie
oderwać. Ja byłam całkowicie zasmucona i powiedziałam do Niego: Skarbie, nie chciałam,
abyś pocałował go w twarz, ale w usta, tak aby dotknięte twoimi czystymi ustami zostały
uświęcone i wzmocnione w tej jego słabości. W ten sposób będzie mógł swobodniej głosić
święte słowo i uświęcać innych. Och, proszę Cię, proszę!
I tak Jezus ponownie pocałował go w usta, a potem powiedział: “Dusze oderwane od
wszystkiego nie tylko zewnętrznie, lecz także wewnętrznie (nie tylko intencją, lecz także w
praktyce) są Mi tak miłe, że w takim stopniu, w jakim się ogołacają, w takim też moje światło
je zalewa i stają się jak kryształy, w których światło słoneczne nie znajduje przeszkód, żeby
wniknąć do ich wnętrza, inaczej niż w przypadku budynków, czy innych rzeczy
materialnych.
Ach - powiedział następnie - sądzą, że się ogołacają, natomiast przyodziewają się nie tylko
w rzeczy duchowe, lecz także w cielesne, gdyż moja Opatrzność szczególnie troszczy się o
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te oderwane od wszystkiego dusze. Moja Opatrzność okrywa je wszędzie. Bywa tak, że nie
mają nic, a jednak posiadają wszystko.
Potem odeszliśmy od spowiednika i spotkaliśmy wielu pobożnych ludzi, którzy wszystkie
swoje cele skupiali na pracy dla własnych interesów. Jezus przeszedł między nimi i
powiedział: Biada, biada tym, którzy działają w celu nabycia pieniędzy. Już otrzymali w życiu
swoją zapłatę.

Po pocałunku Jezusa spowiednik został całkowicie uwolniony od jąkania.
Uwaga: Tytuły rozdziałów dodane tutaj nie są autorstwa Luizy, ale są krótkim
podsumowaniem każdego rozdziału.
Tłumaczenie z języka włoskiego, pod kierownictwem duchowym ojca Pabla Martina
Sanguiao
---------------
... "Moja córko, życie w Mojej Woli pociąga za sobą utratę wszelkich praw do własnej woli:
Wszystkie prawa należą do Woli Bożej i dopóki dusza nie utraci swoich własnych praw, nie
może być mowy o prawdziwym życiu w Mojej Woli, lecz co najwyżej o jej oddaniu i
upodobnieniu się do Mojej Woli; życie w Mojej Woli nie oznacza bowiem, że dusza działa
jedynie według Mojej Woli, lecz że całe wnętrze duszy nie daje miejsca ani uczuciu,
ani myśli, ani pragnieniu, ani nawet jednemu oddechowi, w którym Moja Wola nie
miałaby swojego miejsca.
Moja Wola nie tolerowałaby też żadnego ludzkiego podobieństwa, którego życie nie byłoby
Nią samą. Brzydziłaby się, gdyby pozwoliła duszy żyć w Mojej Woli z jej własnymi
skłonnościami, myślami i innymi rzeczami, które ludzka wola mogłaby mieć bez Boskiej.
Czy myślisz, że duszy łatwo jest dobrowolnie zrezygnować z własnych praw?
O, jakie to trudne! Są nawet dusze, które, gdy dojdą do punktu, w którym tracą wszystkie
prawa do swojej Woli, wycofują się i zadowalają się miernym życiem, gdyż utrata praw jest
największą ofiarą, jaką dusza może ponieść, a jednak to właśnie ona sprawia, że Moja
dobroć otwiera przed nią bramy Mojej Woli, pozwala jej żyć w Niej i daje jej w zamian Moje
Boskie Prawa.
Bądź więc uważną i nigdy nie opuszczaj granic Mojej Woli".
(z "Księgi Nieba"; Dr Irmengard Haslinger - Do użytku prywatnego - Tom 17; 22 września
1924 r.
---------------

“Kto nie nosi swego krzyża, a idzie za Mną, ten nie może być moim

uczniem.” (Łk 14,27)

... "Moja ukochana, krzyż pozwala odróżnić potępionych od wybranych. Tak jak w dniu sądu
dobrzy będą się radować, gdy zobaczą krzyż, tak już teraz można stwierdzić, czy ktoś ma
być zbawiony czy stracony. Jeśli krzyż ukazuje się duszy, a ona go przyjmuje, znosi z
poddaniem i cierpliwością, całuje i dziękuje ręce, która go jej posyła - to jest to znak, że jest
zbawiona. Jeśli przeciwnie, pokazuje się jej krzyż, a ona się gniewa, gardzi nim, a nawet
obraża Mnie - można powiedzieć, że jest to znak, iż dusza zmierza do piekła. To właśnie
uczynią potępieni w dniu Sądu Ostatecznego: na widok Krzyża będą rozpaczać i przeklinać.
Krzyż mówi wszystko; krzyż jest księgą, która przemawia do ciebie bez oszustwa i w jasnych
słowach, i pozwala ci odróżnić świętego od grzesznika, doskonałego od niedoskonałego,
płonącego od letniego.
Krzyż daje duszy takie światło, że pozwala nie tylko już teraz odróżnić dobro od zła, ale
także rozpoznać tych, którzy w niebie posiądą większą lub mniejszą chwałę - tych, którzy
zajmą wyższe lub niższe miejsce.
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Wszystkie inne cnoty pozostają pokorne i pełne czci wobec wartości krzyża, a
uszlachetniając się nim, uzyskują większą chwałę i większe światło."
(z "Księgi Nieba"; Irmengard Haslinger - Do użytku prywatnego - tom 1; (7))
---------------
Byłam w moim zwykłym stanie, myśląc, dlaczego tylko krzyż pozwala nam poznać, czy
naprawdę kochamy Pana, skoro jest tyle innych rzeczy - jak cnoty, modlitwa, sakramenty -
które mogłyby nam pokazać, czy kochamy Pana.
Gdy o tym myślałam, przyszedł błogosławiony Jezus i powiedział do mnie: "Córko moja, to
prawda, że tylko sam krzyż świadczy o tym, czy ktoś naprawdę kocha Pana, ale [tylko] krzyż
znoszony z cierpliwością i uległością, bo tam, gdzie w znoszeniu krzyża panuje cierpliwość i
uległość, tam jest Życie Boże. Dlatego, skoro natura ma taką niechęć do cierpienia,
cierpliwość nie może być czymś naturalnym, ale musi być czymś Boskim, a dusza nie kocha
już Pana tylko swoją miłością, ale zjednoczona z Miłością Boskiego Życia.
Jak więc ma jeszcze wątpić, czy kocha, czy nie, skoro kocha Go nawet Jego własną
miłością?
Natomiast co do innych rzeczy, nawet co do samych sakramentów, to może być też dusza,
która kocha, która zawiera w sobie to Boskie Życie, ale te rzeczy nie mogą dać tej pewności
jaką daje krzyż. Może być tak, że miłość jest obecna lub że brakuje jej z braku
dyspozycyjności.
Ktoś może bardzo dobrze się wyspowiadać, ale jeśli brakuje dyspozycji, nie można mieć
pewności, że kocha i że przyjął do siebie to Boskie Życie; inny przystępuje do Komunii i
otrzymuje to Życie Boże ale tylko wtedy, gdy ma prawdziwą dyspozycję, można być
pewnym, że to Życie pozostaje w nim.
Istotnie, zauważa się, że pewne dusze przystępują do komunii i spowiedzi, ale przy
nadarzającej się sposobności nie widzi się w nich cierpliwości Życia Bożego; a jeśli
cierpliwości brak, to i miłości brak, bo miłość rozpoznaje się tylko w ofierze, a tu
wątpliwości są właściwe; krzyż, cierpliwość, poddanie się natomiast są owocami,
które wydaje tylko łaska i miłość."
(z "Księgi Nieba"; Irmengard Haslinger - Do użytku prywatnego - tom 8; 16 lutego 1908)

23. Sonntag im Jahreskreis – C – (Lk 14,25-33)
„Wenn jemand zu mir kommt und nicht Vater und Mutter, Frau und Kinder, Brüder und
Schwestern, ja sogar sein Leben gering achtet, dann kann er nicht mein Jünger sein“ (Lk
14,26)
Als sich heute mein geliebter Jesus sehen ließ, schien Er mir viele Lichtblitze zu senden, die mich
ganz durchdrangen, als ich mich in einem Augenblick außerhalb meiner selbst zusammen mit Ihm
befand, und der Beichtvater war auch da. Sofort bat ich meinen geliebten Jesus, meinen Beichtvater
zu küssen, und sich für eine Weile in seine Arme zu begeben (Jesus war ein Kind). Um mich
zufriedenzustellen, küsste Er sofort den Beichtvater im Gesicht, aber ohne sich von mir lösen zu
wollen.
Ich war ganz betrübt und sprach zu Ihm: „Mein kleiner Schatz, meine Absicht war, Du mögest seinen
Mund küssen, nicht sein Gesicht, so dass er, von deinen reinsten Lippen berührt, geheiligt und von
seinem Gebrechen gestärkt würde. Auf diese Art wird er dein heiliges Wort freier verkünden und
andere heiligen können. O bitte, stelle mich zufrieden.“
So gab Jesus ihm einen weiteren Kuss auf den Mund und sagte dann: „Ich finde so großen Gefallen
an den Seelen, die nicht nur im Gefühl, sondern auch wirksam von allem losgelöst sind, so dass im
Maß, wie sie sich entäußern, mein Licht sie erfüllen kann, und sie wie Kristalle werden, in denen das
Sonnenlicht kein Hindernis findet, ins Innere einzudringen, anders als bei Gebäuden oder anderen
materiellen Dingen.“
„Ach“, sagte Er dann, „sie meinen sich loszuschälen, doch in Wirklichkeit werden sie aber nicht nur
mit spirituellen Dingen bekleidet, sondern auch mit leiblichen, denn meine Vorsehung sorgt ganz
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besonders und im Speziellen für diese losgeschälten Seelen. Meine Vorsehung bedeckt sie überall;
es ist so, dass sie nichts haben und doch alles besitzen.“
Danach zogen Wir uns vom Beichtvater zurück und trafen viele geistliche Personen, die alle ihre Ziele
daran gesetzt zu haben schienen, für ihr eigenes Interesse zu arbeiten. Mitten durch sie hindurch
gehend, sagte Jesus: „Wehe – wehe jenen, die mit der Absicht wirken, Geld zu verdienen!
Ihr habt im Leben bereits euren Lohn empfangen.“ (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; 26. April 1899)
——————
… „Meine Tochter, das Leben in meinem Willen bringt den Verlust eines jeglichen Rechtes auf den
eigenen Willen mit sich: alle Rechte gehören dem Göttlichen Willen, und solange die Seele ihre
eigenen Rechte nicht verliert, kann nicht von einem wahren Leben in meinem Willen die Rede sein,
sondern höchstens davon, dass sie ergeben und meinem Willen gleichförmig ist; das Leben in
meinem Willen heißt nämlich nicht, dass die Seele bloß gemäß meinem Willen handelt, sondern dass
das ganze Innere der Seele weder einem Gefühl, noch einem Gedanken, noch einem Wunsch, nicht
einmal einem einzigen Atemzug Raum gibt, wo mein Wille nicht seinen Platz hätte.
Mein Wille würde auch keine menschliche Anhänglichkeit dulden, dessen Leben nicht Er selbst wäre.
Ihn würde davor ekeln, die Seele mit ihren eigenen Neigungen, Gedanken und anderem, was ein
menschlicher Wille ohne den Göttlichen haben könnte, in meinem Willen leben zu lassen. Glaubst du,
dass es leicht ist, dass eine Seele freiwillig auf ihre eigenen Rechte verzichtet? O, wie schwierig ist
das!
Es gibt sogar Seelen, die, wenn sie soweit gelangen, alle Rechte über ihren Willen zu verlieren, sich
zurückziehen und sich mit einem mittelmäßigen Leben begnügen, denn der Verlust der eigenen
Rechte ist das größte Opfer, das eine Seele bringen kann, und doch ist es jenes, das meine Güte
dazu bringt, ihr die Pforten meines Willens zu öffnen, sie in Ihm leben zu lassen und ihr dafür meine
göttli-chen Rechte zu geben.
Sei deshalb aufmerksam, und verlasse nie die Grenzen meines Willens.“ (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; 22. September
1924)
„Wer nicht sein Kreuz trägt und mir nachfolgt, der kann nicht mein Jünger sein“ (Lk 14,27)
… „Meine Geliebte, das Kreuz erlaubt es, die Verdammten von den Auserwählten zu unterscheiden.
Wie am Tag des Gerichtes die Guten aufjubeln werden, wenn sie das Kreuz sehen, so kann man
schon jetzt erkennen, ob jemand gerettet werden oder verloren gehen soll. Wenn sich das Kreuz der
Seele zeigt und sie es umarmt, mit Ergebung und Geduld trägt und die Hand küsst und ihr dankt, die
ihr es schickt – so ist dies das Zeichen, dass sie gerettet ist.
Wenn, im Gegenteil, ihr das Kreuz gezeigt wird und sie ärgerlich wird, es verachtet und Mich sogar
beleidigt – kann man sagen, dass es ein Zeichen ist, dass die Seele der Hölle zustrebt. So werden es
die Verdammten am Tag des Gerichtes tun: beim Anblick des Kreuzes werden sie sich grämen und
fluchen.
Das Kreuz erzählt alles; das Kreuz ist ein Buch, das ohne Täuschung und in klaren Worten zu dir
spricht und dir erlaubt, den Heiligen vom Sünder zu unterscheiden, den Vollkommenen vom
Unvollkommenen, den Brennenden vom Lauen.
Das Kreuz vermittelt der Seele ein solches Licht, dass es bereits jetzt nicht nur gestattet, die Guten
von den Bösen zu unterscheiden, sondern auch jene erkennen lässt, die mehr oder weniger Glorie im
Himmel besitzen werden – jene, die einen höheren oder einen niedrigeren Platz einnehmen werden.
Alle anderen Tugenden bleiben demütig und ehrfurchtsvoll vor dem Wert des Kreuzes, und indem sie
sich mit ihm veredeln, erhalten sie größere Glorie und mehr Licht.“ (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 1; (7))
————–
Ich war in meinem gewohnten Zustand und dachte darüber nach, warum uns nur das Kreuz erkennen
lässt, ob wir wirklich den Herrn lieben, während es doch so viele andere Dinge gibt – wie die
Tugenden, das Gebet, die Sakramente – die uns zeigen könnten, ob wir den Herrn lieben.
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Als ich darüber nachdachte, kam der gebenedeite Jesus und sagte zu mir: „Meine Tochter, es ist
wirklich so, das Kreuz allein lässt erkennen, ob man den Herrn wahrhaft liebt, jedoch [nur] das mit
Geduld und Ergebung getragene Kreuz, denn wo Geduld und Ergebung im Kreuztragen herrschen,
dort ist Göttliches Leben.
Da die Natur einen solchen Widerwillen gegen das Leiden hat, kann daher die Geduld nichts
Natürliches, sondern muss etwas Göttliches sein, und die Seele liebt den Herrn nicht mehr bloß mit
ihrer Liebe, sondern vereint mit der Liebe des Göttlichen Lebens. Wie sollte sie also noch daran
zweifeln, ob sie liebt oder nicht, wenn sie Ihn sogar mit seiner eigenen Liebe liebt?
Bei den anderen Dingen hingegen, auch bei den Sakramenten selbst, kann es auch eine Seele sein,
die liebt, die jenes Göttliche Leben in sich enthält, aber diese Dinge können nicht jene Sicherheit wie
das Kreuz verleihen. Es kann sein, dass die Liebe vorhanden ist oder dass sie aus Mangel an
Disposition fehlt.
Es könnte jemand sehr wohl eine Beichte ablegen, aber wenn die Dispositionen fehlen, kann man
nicht sicher behaupten, dass er liebt und jenes Göttliche Leben in sich aufgenommen hat; ein anderer
kommuniziert und empfängt das Göttliche Leben in sich, aber nur wenn er die wahre Disposition
hatte, kann man sicher sein, dass jenes Leben in ihm bleibt.
Tatsächlich bemerkt man, dass gewisse Seelen kommunizieren und beichten, aber bei
entsprechender Gelegenheit sieht man die Geduld des Göttlichen Lebens nicht in ihnen; und wenn
die Geduld fehlt, dann fehlt auch die Liebe, da man die Liebe nur am Opfer erkennt, und hiermit sind
Zweifel angebracht; das Kreuz, die Geduld, die Ergebung sind hingegen Früchte, die nur von der
Gnade und der Liebe hervorgebracht werden.“ (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 8; 16. Februar 1908)
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