
XXVII  Niedziela Zwykła- C- (Łk 17,5-10)

5 Apostołowie prosili Pana: «Przymnóż nam wiary!» 6 Pan rzekł: «Gdybyście mieli wiarę jak
ziarnko gorczycy, powiedzielibyście tej morwie: "Wyrwij się z korzeniem i przesadź się w
morze!", a byłaby wam posłuszna.7 Kto z was, mając sługę, który orze lub pasie, powie mu,
gdy on wróci z pola: "Pójdź i siądź do stołu?" 8 Czy nie powie mu raczej: "Przygotuj mi
wieczerzę, przepasz się i usługuj mi, aż zjem i napiję się, a potem ty będziesz jadł i pił?" 9
Czy dziękuje słudze za to, że wykonał to, co mu polecono? 10 Tak mówcie i wy, gdy
uczynicie wszystko, co wam polecono: "Słudzy nieużyteczni jesteśmy; wykonaliśmy to, co
powinniśmy wykonać"».

«Przymnóż nam wiary!» (Łk 17:5)

Jezus przemawia do spowiednika: musi ćwiczyć się w wierze (którą jest sam Jezus), a
wtedy otrzyma trzy rozkosze duchowe

Dziś rano Jezus nadal ukazuje się od czasu do czasu, dzieląc się ze mną co nieco swoimi
cierpieniami. Czasami widziałam także ukazującego 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.
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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;
----------------
Kiedy byłam w moim zwykłym stanie, mój cudowny Jezus pozwolił się na chwilę zobaczyć i
powiedział do mnie - nie wiem dlaczego - "Moja córko, cały fundament wiary katolickiej
polega na byciu ugruntowanym w Miłości, która łączy serca i sprawia, że żyją one we
Mnie."
Wtedy rzucił się w moje ramiona i życzył sobie, abym go orzeźwiła. Po tym, jak zrobiłam tyle,
ile mogłem, On zrobił mi to samo i zniknął.
(z "Księgi Nieba"; Do użytku prywatnego - tom 4; 27 stycznia 1901)
-----------------
Po przejściu przez najcięższe dni łez, opuszczenia i milczenia, moje biedne serce nie może
już nic więcej. Tortura bycia poza moim centrum - Bogiem - jest tak wielka, że jestem
nieustannie miażdżona pośród gęstych fal szalejącej burzy i znajduję się w stanie wielkiej
przemocy, tak że cierpię śmierć w każdej chwili, a co najgorsze, nie mogę umrzeć.
Kiedy byłam w tym położeniu, On pozwolił się zobaczyć przez chwilę i powiedział do mnie:
"Moja córko, kiedy dusza we wszystkim wypełnia wolę drugiego człowieka, mówi się, że ma
zaufanie do tej osoby, a więc żyje z woli kogoś innego, a nie ze swojej własnej.
Dlatego, Ja mówię, gdy dusza czyni Moją Wolę we wszystkim,  że ma wiarę.
Tak więc Boża Wola i wiara są gałęziami, które wyrastają z tego samego pnia; a ponieważ
wiara jest prosta, wiara i Boża Wola wytwarzają trzecią gałąź - prostoty.
I w ten sposób dusza we wszystkim nabywa cechy gołębicy.
Czy nie chcesz być moją gołębicą?"...
(z "Księgi Nieba"; Wstępny tekst niemiecki, przetłumaczony z włoskiego przez Grupę
Studyjną św. Hannibala di Francia - DI Irmengard Haslinger - Do użytku prywatnego - tom 4;
22 listopada 1901)
-------------------
Dziś rano czułam się bardzo przygnębiona, jak gdyby Pan chciał mnie znowu pozbawić
swojej obecności, a tym samym odebrać mi cierpienia; czułam też trochę nieufność.
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 zarodki, 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"; Wstępny tekst niemiecki przetłumaczony z włoskiego przez Grupę
Studyjną św. Hannibala di Francia - DI Irmengard Haslinger - Do użytku prywatnego - tom 4;
2 marca 1902).

--------------------
«Gdybyście mieli wiarę jak ziarnko gorczycy!"(Łk 17,6)

Dziś rano czułam się dość przygnębiona i rozgoryczona z powodu utraty mojego cudownego
Jezusa. Gdy byłam w tym stanie, Jezus dał usłyszeć swój niezwykle słodki głos i powiedział
do mnie:
"Moja córko, wszystko ma swoje źródło w wierze. Kto jest mocny w wierze, ten jest mocny w
cierpieniu. Wiara pozwala znaleźć Boga w każdym miejscu, pozwala widzieć Go w każdym
działaniu, dotyka Go w każdym ruchu, a każda nowa możliwość, która się pojawia, jest
nowym Bożym objawieniem, które otrzymujemy.
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Dlatego trwaj mocno w wierze, bo jeśli będziesz w niej mocno trwać we wszystkich
warunkach i okolicznościach, to wiara doda ci sił i sprawi, że będziesz zawsze
zjednoczona z Bogiem."
(z "Księgi Nieba"; do użytku prywatnego - tom 6; 20 marca 1904)
---------------------
... Tak czułam się całkowicie zanurzona w Najwyższym Fiat, że poczułam się, jak gąbka
nasączona Jego Światłem. Wszystkie rzeczy stworzone zdawały się przynosić mi pocałunek
Woli Bożej, a w tym pocałunku czułam Usta mojego Stwórcy, który Je na mnie złożył.
Wydawało mi się, że FIAT przyniósł ze sobą jednocześnie Trzy Osoby Boskie.
Podczas, gdy mój duch wznosił się w świetle FIAT, mój słodki Jezus wyszedł ze mnie i
powiedział do mnie:
... "Moja córko, kiedy Moja Wola będzie miała swoje Królestwo na ziemi i dusze będą żyły w
Nim, wiara nie będzie już miała cieni i zagadek, ale wszystko będzie jasnością i pewnością.
Światło Mojej Woli przyniesie w samych rzeczach stworzonych wyraźne widzenie ich
Stwórcy , a dusze będą mogły uchwycić Go swoimi rękami we wszystkim, co
stworzyłem z miłości do nich.
Obecnie wola ludzka jest cieniem dla wiary, namiętności są jak chmury, które przesłaniają jej
jasne światło, a z wiarą dzieje się tak, jak ze słońcem: choć słońce świeci, gęste chmury,
które tworzą się w niższych warstwach powietrza, przesłaniają jego światło i wydaje się ono
tak ciemne, jakby była noc.
Ten, kto nigdy nie widział słońca, może myśleć, że go nie ma. Ale kiedy gwałtowny wiatr
rozprasza chmury i ludzie mogą uchwycić, że tak powiem jego promienne światło - kto by się
jeszcze odważył twierdzić, że słońce nie istnieje!
Wiara znajduje się w takich okolicznościach, ponieważ Moja Wola nie rządzi. Ludzie są
prawie, jak ślepcy, którzy muszą wierzyć innym, że istnieje Bóg.
Ale gdy mój Boski FIAT będzie panował, Jego światło sprawi, że uchwycą rękoma istnienie
ich Stwórcy, a więc nie będzie już konieczne, aby inni im to mówili. Nie będzie więc więcej
cieni i chmur".
Mówiąc to, Jezus pozwolił, by z Jego Serca popłynęła fala radości i światła, które jeszcze
bardziej ożywi stworzenia, dodając ze stanowczą miłością:
"Jakże tęsknię za Królestwem Mojej Woli! Położy kres złu stworzeń i Naszemu smutkowi.
Niebo i ziemia uśmiechną się do siebie, Nasze święta i ich święta znów będą posiadały
porządek początków stworzenia.
Na wszystko nałożymy zasłonę, aby nigdy więcej nie zakłócano  uroczystości."
(z "Księgi Nieba"; Wstępny tekst niemiecki, przetłumaczony z włoskiego przez Grupę
Studyjną św. Hannibala di Francia - DI Irmengard Haslinger - Do użytku prywatnego - tom
24; 29 czerwca 1928)

27. Sonntag im Jahreskreis – (Lk 17,5-10)
5In jener Zeit baten die Apostel den Herrn: Stärke unseren Glauben! 6Der Herr erwiderte:
Wenn euer Glaube auch nur so groß wäre wie ein Senfkorn, würdet ihr zu dem
Maulbeerbaum hier sagen: Heb dich samt deinen Wurzeln aus dem Boden, und verpflanz
dich ins Meer!, und er würde euch gehorchen.
7Wenn einer von euch einen Sklaven hat, der pflügt oder das Vieh hütet, wird er etwa zu
ihm, wenn er vom Feld kommt, sagen: Nimm gleich Platz zum Essen? 8Wird er nicht
vielmehr zu ihm sagen: Mach mir etwas zu essen, gürte dich, und bediene mich; wenn ich
gegessen und getrunken habe, kannst auch du essen und trinken.
9Bedankt er sich etwa bei dem Sklaven, weil er getan hat, was ihm befohlen wurde? 10So
soll es auch bei euch sein: Wenn ihr alles getan habt, was euch befohlen wurde, sollt ihr
sagen: Wir sind unnütze Sklaven; wir haben nur unsere Schuldigkeit getan.
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„Stärke unseren Glauben!“ (Lk 17,5)
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)
———————-
Als ich in meinem gewohnten Zustand war, ließ sich mein anbetungswürdiger Jesus eine
kleine Weile sehen und Er sagte – ich weiß nicht warum – zu mir: „Meine Tochter, die ganze
Grundlegung des Katholischen Glaubens liegt im Gegründet-Sein in der Liebe, welche die
Herzen vereint und sie in Mir leben lässt.“
Dann warf Er sich in meine Arme und wünschte, dass ich Ihn erfrische. Nachdem ich so viel
tat, als ich konnte, tat Er das gleiche an mir und verschwand. (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; 27. Januar
1901)
———————-
Nachdem ich bitterste Tage der Tränen, der Entbehrung und des Schweigens durchgemacht
habe, kann mein armes Herz nicht mehr. Die Marter, außerhalb meiner Mitte, Gott, zu sein,
ist so groß, dass ich ständig zermalmt werde inmitten dichter Wogen eines wütenden
Sturmes, und in einem Zustand großer Gewalt bin, sodass ich in jedem Augenblick den Tod
erleide, und was noch schlimmer ist, ich kann nicht sterben.
Als ich mich in dieser Lage befand, ließ Er sich für eine kleine Weile sehen und sagte mir:
„Meine Tochter, wenn die Seele in allen Dingen den Willen eines anderen tut, sagt man,
dass sie Vertrauen in diese Person hat, deshalb lebt sie von dem Willen jemandes anderen,
und nicht von ihrem eigenen.
So sage Ich, wenn die Seele meinen Willen in allem tut, dass sie Glauben hat. So sind also
der Göttliche Wille und der Glaube Zweige, die vom selben Stamm hervorgebracht werden;
und da der Glaube einfach ist, bringen der Glaube und der Göttliche Wille einen dritten
Zweig hervor, jenen der Einfachheit.
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Und so erwirbt die Seele die Eigenschaften einer Taube in allem zurück. Willst du nicht
meine Taube sein?“… (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; 22. November 1901)
———————-
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)
„Wenn euer Glaube auch nur so groß wäre wie ein Senfkorn…“ (Lk 17,6)
Diesen Morgen fühlte ich mich wegen des Verlustes meines anbetungswürdigen Jesus ganz
mutlos und in Bitterkeit. Während ich in diesem Zustand war, ließ Jesus seine überaus
liebliche Stimme hören und sagte zu mir:
„Meine Tochter, alles hat seinen Ursprung im Glauben. Wer stark im Glauben ist, ist stark im
Leiden. Der Glaube lässt Gott an jedem Ort finden, er lässt Ihn in jeder Handlung sichtbar
werden, berührt Ihn in jeder Bewegung; und jede neue Gelegenheit, die sich zeigt, ist eine
neue Göttliche Offenbarung, die man empfängt.
Bleibe daher stark im Glauben, denn wenn du in ihm, unter allen Zuständen und Umständen
feststehst, wird dir der Glaube die Kraft verleihen und dich stets mit Gott vereint halten.“ (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 6; 20. März 1904)
———————-
… So fühlte ich mich ganz ins Höchste FIAT versenkt, dass ich mich wie ein mit seinem Licht
getränkter Schwamm fühlte. Alle geschaffenen Dinge schienen mir den Kuss des Göttlichen
Willens zu bringen, und in diesem Kuss empfand ich die Lippen meines Schöpfers, Der sie
mir aufdrückte.
Mir schien, dass das FIAT die Drei Göttlichen Personen zugleich mit sich brachte. Während
nun mein Geist im Licht des FIAT aufging, trat mein süßer Jesus aus meinem Inneren
heraus und sagte zu mir:
„Meine Tochter, wenn mein Wille sein Reich auf Erden hat und die Seelen in Ihm leben
werden, wird der Glaube keinen Schatten und keine Rätsel mehr haben, sondern alles wird
Klarheit und Sicherheit sein.
Das Licht meines Willens wird in den geschaffenen Dingen selbst die klare Vision ihres
Schöpfers bringen, und die Seelen werden Ihn in allem, was Ich aus Liebe zu ihnen gemacht
habe, mit Händen greifen können.
Gegenwärtig ist der menschliche Wille ein Schatten für den Glauben, die Leidenschaften
sind wie Wolken, welche sein klares Licht verdunkeln, und dem Glauben geschieht es wie
der Sonne: obwohl die Sonne scheint, verdunkeln die dichten Wolken, die sich in den
unteren Luftschichten bilden, ihr Licht, und es scheint so finster, als wäre es Nacht.
Wer die Sonne nie gesehen hat, der könnte meinen, dass sie nicht da sei. Doch wenn ein
heftiger Wind die Wolken zerstreut, und die Menschen ihr strahlendes Licht sozusagen
greifen können – wer würde da noch zu behaupten wagen, die Sonne existiere nicht!
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In diesen Umständen befindet sich der Glaube, da mein Wille nicht regiert. Die Menschen
sind fast wie Blinde, die den anderen Glauben schenken müssen, dass es einen Gott gibt.
Wenn aber mein Göttliches FIAT regiert, wird sein Licht sie die Existenz ihres Schöpfers mit
Händen greifen lassen, und so wird es nicht mehr notwendig sein, dass die anderen es
ihnen sagen. So wird es keine Schatten und Wolken mehr geben.”
Als Er das sagte, ließ Jesus eine Welle von Freude und Licht aus seinem Herzen
hervorströmen, die den Geschöpfen noch mehr Leben schenken wird und fügte mit
nachdrücklicher Liebe hinzu:
„Wie ersehne Ich das Reich meines Willens! Es wird den Übeln der Geschöpfe und unserem
Kummer ein Ende setzen. Himmel und Erde werden einander zulächeln, unsere und ihre
Feste werden wieder die Ordnung des Ursprungs der Schöpfung besitzen.
Wir werden einen Schleier über alles legen, damit die Feste nie mehr unterbrochen 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 24; 29. Juni 1928)
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