
 I NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU - C - 
 (Łk 4,1-13) 

 Pełen  Ducha  Świętego,  powrócił  Jezus  znad  Jordanu  i  przebywał  w  Duchu 
 [Świętym]  na  pustyni  2  czterdzieści  dni,  gdzie  był  kuszony  przez  diabła.  Nic  w  owe 
 dni  nie  jadł,  a  po  ich  upływie  odczuł  głód.  3  Rzekł  Mu  wtedy  diabeł:  «Jeśli  jesteś 
 Synem  Bożym,  powiedz  temu  kamieniowi,  żeby  się  stał  chlebem».  4  Odpowiedział 
 mu Jezus: «Napisane jest: Nie samym chlebem żyje człowiek»  2  . 
 5  Wówczas  wyprowadził  Go  w  górę,  pokazał  Mu  w  jednej  chwili  wszystkie  królestwa 
 świata  6  i  rzekł  diabeł  do  Niego:  «Tobie  dam  potęgę  i  wspaniałość  tego  wszystkiego, 
 bo  mnie  są  poddane  i  mogę  je  odstąpić,  komu  chcę.  7  Jeśli  więc  upadniesz  i  oddasz 
 mi  pokłon,  wszystko  będzie  Twoje».  8  Lecz  Jezus  mu  odrzekł:  «Napisane  jest:  Panu, 
 Bogu swemu, będziesz oddawał pokłon i Jemu samemu służyć będziesz»  3  . 
 9  Zaprowadził  Go  też  do  Jerozolimy,  postawił  na  narożniku  świątyni  i  rzekł  do  Niego: 
 «Jeśli  jesteś  Synem  Bożym,  rzuć  się  stąd  w  dół!  10  Jest  bowiem  napisane:  Aniołom 
 swoim  rozkaże  o  Tobie,  żeby  Cię  strzegli,  11  i  na  rękach  nosić  Cię  będą,  byś 
 przypadkiem  nie  uraził  swej  nogi  o  kamień»  4  .  12  Lecz  Jezus  mu  odparł: 
 «Powiedziano: Nie będziesz wystawiał na próbę Pana, Boga swego»  5  . 
 13  Gdy diabeł dokończył całego kuszenia, odstąpił  od Niego aż do czasu 

 "Pełen Ducha Świętego, powrócił Jezus znad Jordanu i przebywał 
 w Duchu [Świętym] na pustyni". (Łk 4, 1) 

 (...)Potem  podążałam  za  Świętą  Wolą  w  akcie,  jak  mój  słodki  Jezus 
 rozstał  się  z  Najwyższą  Królową,  aby  udać  się  na  pustynię.  Podczas  gdy 
 współczułam  im  obojgu,  pomyślałam  sobie:  "Jak  moja  Wzniosła  Królowa 
 mogła  rozstać  się  ze  swoim  drogim  Synem  na  te  czterdzieści  dni?  Ona, 
 która  tak  bardzo  Go  kochała,  jak  mogła  pozostać  bez  Niego?  Ja,  która 
 nie  mam  Jej  miłości,  tak  bardzo  cierpię  z  powodu  kilku  dni,  które  muszę 
 bez Niego przeżyć, jakie musiało to być dla mojej Matki?". 
 Kiedy  tak  rozmyślałam,  mój  uwielbiony  Jezus  poruszył  się  we  mnie  i 
 powiedział  do  mnie:  "Moja  córko,  oboje  cierpieliśmy  rozstanie  ale  Nasz 
 ból  był  przeżywany  na  sposób  Boski,  a  nie  ludzki,  dlatego  nie  oddzielił 
 nas od błogości ani od niezachwianego pokoju. 
 Szczęśliwy  odszedłem  na  pustynię,  szczęśliwą  pozostała  Moja  wzniosła 
 Niebiańska  Matka,  gdyż  ból  doznany  na  sposób  Boski  nie  jest  w  stanie, 
 w  najmniejszym  stopniu  przyćmić  boskiej  błogości,  która  obejmuje 
 morza  radości  i  bezgraniczny  pokój.  Ból  znoszony  na  sposób  Boży  jest 
 jak  mała  kropla  wody  w  ogromnym  morzu,  którego  fale  mają  moc 
 przemienić go w błogość. 
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 Ból  doznany  na  sposób  ludzki  ma  tę  właściwość,  że  burzy  prawdziwą 
 błogość  i  zakłóca  spokój.  Ból  doznany  na  sposób  boski  nigdy  tego  nie 
 czyni;  tym  bardziej,  że  Moja  królewska  Matka  posiadała  Słońce  Mojej 
 Woli  z  Łaski,  a  Ja  posiadałem  Je  z  natury.  W  ten  sposób  słońce 
 pozostało  w  Niej  i  pozostało  we  Mnie,  ale  promienie  nie  rozdzieliły  się, 
 gdyż  światło  nie  może  być  rozdzielone.  Dlatego  w  tym  właśnie  świetle 
 Ona  trwała  we  Mnie,  naśladując  Moje  Akty,  a  Ja  trwałem  w  Niej,  jako  Jej 
 centrum życia. 
 Tym sposobem rozdzielenie, choć rzeczywiste, było tylko pozorne. 
 W  rzeczywistości  byliśmy  zjednoczeni  i  nierozdzielni,  ponieważ  światło 
 Woli Bożej łączyło Nasze Akty, jak gdyby były jednym. 

 Potem  udałem  się  na  pustynię,  aby  przywołać  tę  Moją  Wolę,  którą 
 stworzenia  wypędziły  ze  swego  wnętrza  na  czterdzieści  wieków. 
 Chciałem  pozostać  sam  przez  czterdzieści  dni,  aby  wynagrodzić 
 czterdzieści  wieków  ludzkiej  woli,  podczas  których  Moja  Wola  nie 
 posiadała  swego  królestwa  pośród  rodziny  ludzkiej  i  Moją  własną  Boską 
 Wolą chciałem przywołać Ją na nowo, aby królowała pośród nich. 
 Wracając  z  pustyni,  złożyłem  Ją  w  Mojej  Matce  wraz  z  tymi  wszystkimi 
 Aktami  Woli  Bożej,  które  stworzenia  odrzuciły  i  jak  na  pustyni  trzymały, 
 aby  Ona  była  wierną  Skarbnicą  i  Odnowicielką  Królestwa  Mojej  Woli,  jak 
 również  Tą,  która  to  Królestwo  powinna  upraszać.  Tylko  Najwyższa  Pani 
 mogła  posiadać  tak  wielki  skarb,  ponieważ  posiadała  w  sobie  tę  samą 
 Boską  Wolę,  w  której  mogła  objąć  Wolę  porzuconą  przez  stworzenie. 
 Jakże  moglibyśmy  się  przejmować  bólem  czterdziestodniowej  rozłąki, 
 skoro  chodziło  o  przywrócenie  Naszej  Boskiej  Woli  i  przywrócenie  Jej 
 panowania  wśród  ludzi?  W  naszym  bólu  byliśmy  więcej  niż  szczęśliwi, 
 ponieważ  chcieliśmy  zapewnić  bezpieczeństwo  Królestwu  Najwyższego 
 FIAT. 
 Niebiańska  Królowa  z  utęsknieniem  czekała  na  mój  powrót,  aby  przyjąć 
 depozyt  nowego  Słońca  i  odpłacić  swoją  miłością  za  wszystkie  Jego 
 czyny,  które  ludzka  niewdzięczność  odrzuciła.  Postąpiła  jak  prawdziwa 
 Matka  wobec  Mojej  Boskiej  Woli,  a  jednocześnie  wobec  stworzeń, 
 upraszając  dla  wszystkich  życie,  błogość  i  radość  posiadania  Królestwa 
 Wiecznego FIAT. 

 Moja  córko,  liczba  czterdziestu  dni  w  moim  ziemskim  życiu  jest 
 symboliczna i znacząca. 
 Przez  czterdzieści  dni  po  narodzinach  chciałem  pozostać  w  grocie 
 betlejemskiej,  symbolu  Mojej  Boskiej  Woli,  która,  choć  była  wśród 
 stworzeń, pozostawała jakby ukryta i poza miastem ich dusz. 
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 Aby  wynagrodzić  za  czterdzieści  wieków  ludzkiej  woli,  chciałem 
 pozostać  poza  miastem  przez  czterdzieści  dni  w  ubogim  schronieniu, 
 płacząc,  wzdychając  i  modląc  się,  aby  wezwać  z  powrotem  Moją  Boską 
 Wolę do miasta ich dusz i dać jej panowanie. 
 Po  czterdziestu  dniach  wyszedłem,  aby  pokazać  się  w  świątyni  i  objawić 
 się  świętemu  starcowi  Symeonowi.  Był  on  pierwszym  miastem,  które 
 wezwałem  do  poznania  Mojego  Królestwa,  a  jego  radość  była  tak  wielka, 
 że  [wkrótce  potem]  zamknął  oczy  na  tej  ziemi,  aby  otworzyć  je  w 
 wieczność. 
 Czterdzieści  dni  przebywałem  na  pustyni,  a  potem  zaraz  rozpocząłem 
 Moje  życie  publiczne,  aby  przekazać  stworzeniom  lekarstwa  i  środki 
 wejścia do Królestwa Mojej Woli. 
 Czterdzieści  dni  chciałem  pozostać  na  ziemi  po  Moim 
 Zmartwychwstaniu,  aby  potwierdzić  Królestwo  Boskiego  FIAT  i  jego 
 panowanie, które powinno było trwać czterdzieści wieków. 
 Tak  więc  pierwszym  Aktem  we  wszystkim,  co  uczyniłem  tu  na  ziemi,  było 
 przywrócenie  tego  Królestwa;  wszystko  inne  było  w  porządku 
 drugorzędnym,  ale  pierwszym  pierścieniem  łączącym  Mnie  ze 
 stworzeniami było Królestwo Mojej Woli. 
 Dlatego,  gdy  chodzi  o  To  Jedyne(Królestwo  Mojej  Woli),  niczego  nie 
 powstrzymuję,  ani  światła,  ani  ofiary,  ani  objawień,  ani  błogosławieństw: 
 sprawiam,  że  całe  morza  wychodzą  ode  Mnie,  aby  dać  Go  poznać,  aby 
 królowało i aby było kochane." 

 (Księga Nieba, tom 22, 8 września 1927 r.) 

 --------------------- 

 (...)  Potem  kontynuowałam  swoją  rundę  w  Boskim  FIAT.  Podążałam 
 za  moim  Jezusem,  gdy  wyruszył  na  pustynię  i  myślałam  sobie:  Ale 
 dlaczego  Jezus  udał  się  na  pustynię?  Nie  było  tu  dusz  do  nawrócenia, 
 lecz  głęboka  samotność,  podczas  gdy  On  szukał  dusz.  Ale  kiedy  tak 
 myślałam,  mój  dobry  Jezus  poruszył  się  we  mnie  i  powiedział  do  mnie: 
 "Moja  córko,  towarzystwo  łamie  cierpienie  i  pomniejsza  je,  a 
 odosobnienie  skupia  je,  podwaja  i  potęguje.  Chciałem  iść  na  pustynię 
 odosobnienia,  aby  odczuć  w  Moim  człowieczeństwie  całą  surowość 
 izolacji,  jakiej  Moja  Wola  Boża  doznawała  przez  tyle  wieków  ze  strony 
 stworzeń. 
 Moje  człowieczeństwo  musiało  wznieść  się  w  porządku  Boskim  i  zstąpić 
 w porządku ludzkim, aby objąć cierpienia jednego i drugiego. 
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 A  ponieważ  przejąłem  całą  część  cierpień,  która  oddzielała  człowieka  od 
 Boga,  miałem  sprawić,  że  człowiek  znów  przylgnie  do  Boga,  aby  objąć  i 
 pocałować swego Stwórcę. 
 Ale  celem  Mojego  wyjścia  na  pustynię  było  nie  tylko  to.  Musisz  wiedzieć, 
 że  Nasz  czcigodny  Majestat,  formując  Stworzenie,  zarządził,  że  każde 
 miejsce  powinno  być  zaludnione  przez  mieszkańców.  Ziemia  miała  być 
 niezwykle  żyzna  i  bogata  w  rośliny,  aby  wszyscy  cieszyli  się  obfitością. 
 Kiedy  człowiek  zgrzeszył,  naraził  się  na  niełaskę  Bożej  sprawiedliwości, 
 a  ziemia  w  wielu  miejscach  została  spustoszona,  jałowa  i 
 niezamieszkana  -  obraz  pozbawionych  dzieci  rodzin,  w  których  nie  ma 
 śmiechu,  świętowania,  harmonii.  I  tak  nie  ma  nikogo,  kto  mógłby 
 przerwać  monotonię  dwojga  nowożeńców.  Koszmar  izolacji  ciąży  im  na 
 sercu  i  powoduje  ich  smutek.  Ale  tam,  gdzie  są  dzieci,  zawsze  jest  coś 
 do  zrobienia,  coś  do  powiedzenia  i  okazja  do  świętowania.  Tak  właśnie 
 przedstawiała się rodzina ludzka. 
 Spójrz  na  niebo  pełne  gwiazd.  Ziemia  powinna  być  echem  nieba:  pełna 
 mieszkańców.  Powinna  wytworzyć  tak  wiele,  aby  wszyscy  byli  bogaci  i 
 szczęśliwi.  Dlatego,  gdy  człowiek  wycofał  się  z  Mojej  Woli,  jego  los  się 
 zmienił. 
 Dlatego  chciałem  pójść  na  pustynię,  aby  przywołać  błogosławieństwa 
 Mojego  Ojca  Niebieskiego.  Chciałam  przywołać  Moją  Wolę,  aby 
 zapanowała  i  odnowiła  ziemię,  aby  wszędzie  ją  zaludniła  i  użyźniła,  by 
 ziemia  rodziła  coraz  piękniejsze  ziarna,  aby  je  stokrotnie  pomnożyć,  by 
 była  jeszcze  bardziej  płodna  i  olśniewająco  piękna.  Ileż  wielkich  rzeczy 
 dokona  Królestwo  Mojego  Boskiego  FIAT!  Tak  wiele,  że  wszystkie 
 elementy  są  w  oczekiwaniu:  Słońce,  wiatr,  morze,  ziemia  i  całe 
 stworzenie  czekają,  aby  z  ich  łona  wypłynęły  wszystkie  dobra  i  efekty, 
 które  zawierają.  Ponieważ  bowiem  ta  Wola  Boża,  która  nimi  kieruje,  nie 
 panuje  pośród  stworzeń,  one  nie  pozwalają  by  wyszły  na  jaw  wszystkie 
 dobra,  które  zawierają.  Dają  tylko  te,  które  docierają  do  nich  z  tytułu 
 jałmużny i służby. Tak więc ziemia nie wydała wszystkich nasion. 
 A  słońce  nie  znajdując  wszystkich  nasion,  nie  przynosi  wszystkich 
 efektów  i  dóbr,  które  posiada,  i  tak  samo  jest  z  całą  resztą.  Dlatego 
 wszyscy  oczekują  królestwa  FIAT,  aby  pokazać  im,  jak  bardzo  są  bogaci  i 
 jak  wiele  wspaniałych  rzeczy  umieścił  w  nich  ich  Stwórca,  z  miłości  do 
 tych, którzy mają być dziećmi Jego Woli." 

 25 czerwca 1928, Księga Nieba -tom 2 4 
 ------------------- 
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 "Przebywał w Duchu [Świętym] na pustyni czterdzieści dni, gdzie 
 był kuszony przez diabła." (Łk 4, 2). 

 (...)  Rozważałam  więc  dalej  to  wszystko,  co  mój  słodki  Jezus  uczynił  na 
 ziemi,  a  On  dodał:  "Córko  moja,  kiedy  przyszedłem  na  ziemię, 
 rozpatrywałem  wszystkie  przeszłe,  teraźniejsze  i  przyszłe  wieki,  aby  w 
 Moim  Człowieczeństwie  zjednoczyć  to  wszystko,  co  dobrego  i 
 szlachetnego  mogły  uczynić  wszystkie  pokolenia,  aby  przyłożyć  na  to 
 pieczęć i potwierdzenie dobra. 
 Nie  zniszczyłem  niczego  z  tego,  co  było  dobre,  lecz  chciałem  wszystko 
 zamknąć  w  sobie,  aby  przekazać  temu  Boskie  Życie.  Dodałem  do  tego 
 brakujące  dobro,  które  zrealizowałem,  aby  dopełnić  wszystkie  dobra 
 stworzeń  ludzkich  i  ruszyłem  do  ludzi  na  skrzydłach  wieków,  aby 
 każdemu z nich dać Moje pełne Dzieło. 
 Zebrałem  też  wszelkie  zło,  aby  je  pochłonąć,  a  gwałtownością  bólów  i 
 cierpień,  które  chciałem  znieść,  rozpaliłem  w  Moim  Człowieczeństwie 
 ogień,  aby  spalić  w  nim  wszelkie  zło.  W  ten  sposób  chciałem  odczuć 
 każdy  ból  [tego  zła],  aby  odrodziło  się  wszelkie  dobro 
 przeciwstawne(temu)  złu  i  aby  narody  ludzkie  odrodziły  się  do  nowego 
 życia. 
 I  tak  jak  Ja  -  aby  zapewnić  wszystkim  odkupionym  wszelkie  możliwe  i 
 wyobrażalne  środki  zbawcze,  a  następnie  przygotować  ich  na  przyjęcie 
 wielkiego  dobrodziejstwa  panowania  Mojej  Woli  -  uczyniłem  wszystko, 
 wycierpiałem  wszystko  i  wszystko  strawiłem,  tak  i  ty  powinnas  czynić: 
 aby  przygotować  Moje  Królestwo  dla  stworzeń,  obejmiesz  wszystko,  co 
 święte  i  dobre,  a  na  drodze  cierpienia  pochłoniesz  wszelkie  zło,  aby 
 odrodzić  wśród  ludzi  życie  Mojej  Boskiej  Woli.  Ty  będziesz  Moim  Echem, 
 w  którym  muszę  stworzyć  depozyt,  z  którego  wyłoni  się  Królestwo 
 Mojego FIAT. 
 Podążaj  za  Mną  krok  po  kroku,  a  poczujesz  życie,  bicie  serca,  błogość 
 tego  Królestwa,  które  Mam  w  sobie  i  które  Ja  chcę  ukazać,  aby 
 królowało wśród ludzi. 
 Ja  tak  bardzo  kocham  to  Królestwo,  że  choć  pozwoliłem  piekielnemu 
 wrogowi  wejść  do  Raju,  nie  pozwolę  mu  postawić  stopy  w  Raju 
 Królestwa FIAT. 
 Dlatego  pozwoliłem  mu  zbliżyć  się  do  Mnie  na  pustyni,  aby  go  osłabić  i 
 przepędzić, aby nie odważył się tu wejść. 
 Czy  sama  nie  czujesz,  jak  twoja  obecność  przeraża  wroga  i  jak  on 
 ucieka, aby cię nie zobaczyć? 
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 Siła  Mojego  zwycięstwa  rzuca  go  na  ziemię,  a  on,  zdezorientowany, 
 ucieka. Wszystko jest gotowe. Pozostaje tylko rozsławić MÓJ FIAT". 

 Księga Nieba - tom 23; 9 luty 1928 

 1. SONNTAG DER FASTENZEIT – C – (Lk 4,1-13) 
 1In  jener  Zeit  verließ  Jesus,  erfüllt  vom  Heiligen  Geist,  die  Jordangegend.  Darauf  führte  ihn 
 der  Geist  vierzig  Tage  lang  in  der  Wüste  umher,  2und  dabei  wurde  Jesus  vom  Teufel  in 
 Versuchung  geführt  .  Die  ganze  Zeit  über  aß  er  nichts;  als  aber  die  vierzig  Tage  vorüber 
 waren, hatte er Hunger. 
 3  Da  sagte  der  Teufel  zu  ihm:  Wenn  du  Gottes  Sohn  bist,  so  befiehl  diesem  Stein,  zu  Brot  zu 
 werden  .  4Jesus  antwortete  ihm:  In  der  Schrift  heißt  es  :  Der  Mensch  lebt  nicht  nur  von 
 Brot  . 
 5Da  führte  ihn  der  Teufel  auf  einen  Berg  hinauf  und  zeigte  ihm  in  einem  einzigen  Augenblick 
 alle  Reiche  der  Erde.  6  Und  er  sagte  zu  ihm:  All  die  Macht  und  Herrlichkeit  dieser  Reiche  will 
 ich dir geben; denn sie sind mir überlassen  , und ich  gebe sie, wem ich will. 
 7Wenn  du  dich  vor  mir  niederwirfst  und  mich  anbetest  ,  wird  dir  alles  gehören.  8Jesus 
 antwortete  ihm:  In  der  Schrift  steht:  Vor  dem  Herrn,  deinem  Gott,  sollst  du  dich 
 niederwerfen und ihm allein dienen. 
 9  Darauf  führte  ihn  der  Teufel  nach  Jerusalem  ,  stellte  ihn  oben  auf  den  Tempel  und  sagte  zu 
 ihm:  Wenn  du  Gottes  Sohn  bist,  so  stürz  dich  von  hier  hinab  ;  10denn  es  heißt  in  der  Schrift: 
 Seinen  Engeln  befiehlt  er,  dich  zu  behüten;  11und:  Sie  werden  dich  auf  ihren  Händen  tragen, 
 damit  dein  Fuß  nicht  an  einen  Stein  stößt  .  12Da  antwortete  ihm  Jesus:  Die  Schrift  sagt:  Du 
 sollst den Herrn, deinen Gott, nicht auf die Probe stellen. 
 13Nach diesen Versuchungen ließ der Teufel für eine gewisse Zeit von ihm ab. 

 „In  jener  Zeit  verließ  Jesus,  erfüllt  vom  Heiligen  Geist,  die  Jordangegend.  Darauf 
 führte ihn der Geist vierzig Tage lang in der Wüste umher“ (Lk 4,1) 

 …  Danach  folgte  ich  dem  Heiligen  Willen  in  dem  Akt,  als  sich  mein  süßer  Jesus  von  der 
 Höchsten  Königin  trennte,  um  in  die  Wüste  zu  gehen,  und  während  ich  beide  bemitleidete, 
 dachte  ich  mir:  „Wie  konnte  sich  meine  Erhabene  Königin  gut  vierzig  Tage  lang  von  ihrem 
 lieben  Sohn  trennen?  Sie,  die  Ihn  so  sehr  liebte,  wie  konnte  Sie  ohne  Ihn  bleiben?  Ich,  die 
 ich  nicht  ihre  Liebe  habe,  leide  so  sehr  wegen  einiger  Tage,  die  ich  Ihn  entbehren  muss,  wie 
 musste das für meine Mutter sein?“ 
 Als  ich  nun  darüber  nachdachte,  bewegte  sich  mein  angebeteter  Jesus  in  meinem  Inneren 
 und  sagte  zu  mir:  „Meine  Tochter,  Wir  beide  litten  unter  der  Trennung,  doch  unser  Schmerz 
 wurde  auf  göttliche,  nicht  auf  menschliche  Weise  gelitten,  daher  trennte  er  Uns  weder  von 
 der Seligkeit noch vom unerschütterlichen Frieden. 
 Glücklich  ging  Ich  in  die  Wüste  fort,  glücklich  blieb  die  Erhabenheit  meiner  Himmlischen 
 Mutter,  denn  der  auf  göttliche  Weise  erlittene  Schmerz  ist  nicht  fähig,  die  göttliche  Seligkeit 
 im  Geringsten  zu  überschatten,  welche  Meere  der  Freude  und  des  grenzenlosen  Friedens 
 einschließt. 
 Die  auf  göttliche  Art  gelittenen  Schmerzen  sind  wie  kleine  Wassertröpfchen  im 
 unermesslichen  Meer,  dessen  Wellen  die  Kraft  haben,  sie  in  Seligkeit  umzuwandeln  .  Der  auf 
 menschliche  Weise  gelittene  Schmerz  hat  die  Eigenschaft,  die  wahre  Seligkeit  zu 
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 erschüttern  und  den  Frieden  zu  stören,  der  auf  göttliche  Art  erlittene,  nie;  umso  mehr,  als 
 meine  königliche  Mutter  die  Sonne  meines  Willens  aus  Gnade  besaß,  und  Ich  besaß  sie  von 
 Natur aus. 
 So  blieb  die  Sonne  in  Ihr  und  blieb  in  Mir,  aber  die  Strahlen  trennten  sich  nicht,  denn  das 
 Licht  kann  nicht  aufgespalten  werden.  Daher  blieb  Sie  in  eben  diesem  Licht  in  Mir  und  folgte 
 meinen Akten, und Ich blieb in Ihr, als ihr Lebensmittelpunkt. 
 So  war  die  Trennung,  während  sie  wirklich  real  war,  [doch  nur]  scheinbar.  Der  Substanz 
 nach  waren  Wir  miteinander  vereint  und  unzertrennlich,  denn  das  Licht  des  Göttlichen 
 Willens vereinigte unsere Akte, als wären sie ein einziger. 
 Dann  ging  Ich  in  die  Wüste,  um  eben  jenen  meinen  Willen  zurückzurufen,  den  die 
 Geschöpfe  vierzig  Jahrhunderte  lang  aus  ihrer  Mitte  verbannt  hatten  .  Ich  wollte  vierzig  Tage 
 alleine  bleiben,  um  die  vierzig  Jahrhunderte  des  menschlichen  Willens  wiedergutzumachen, 
 in  denen  der  Meinige  nicht  sein  Reich  inmitten  der  Menschheitsfamilie  besessen  hatte,  und 
 mit  meinem  eigenen  Göttlichen  Willen  wollte  Ich  Ihn  von  neuem  zur  Herrschaft  in  ihre  Mitte 
 zurückrufen. 
 Bei  der  Rückkehr  aus  der  Wüste  hinterlegte  Ich  Ihn  in  meiner  Mutter,  mit  all  jenen  Akten  des 
 Göttlichen  Willens,  welche  die  Geschöpfe  zurückgewiesen  und  Ihn  wie  in  der  Wüste 
 gehalten  hatten,  damit  sie  die  treue  Schatzwalterin  und  Wiederherstellerin  des  Reiches 
 meines Willens sei, sowie jene, die dieses Reich erflehen soll. 
 Nur  die  Höchste  Herrin  konnte  diesen  so  großen  Schatz  besitzen,  da  Sie  in  sich  den 
 gleichen  Göttlichen  Willen  besaß,  in  dem  sie  denselben  vom  Geschöpf  verlassenen  Willen 
 fassen konnte. 
 Wie  konnten  Wir  Uns  mit  unserem  Schmerz  der  vierzigtägigen  Trennung  befassen,  wenn  es 
 darum  ging,  unseren  Göttlichen  Willen  wiederherzustellen  und  zur  Herrschaft  unter  den 
 Menschen  zurückzurufen?  In  unserem  Schmerz  waren  Wir  mehr  als  glücklich,  denn  Wir 
 wollten das Reich des Höchsten FIAT in Sicherheit bringen. 
 Die  Himmlische  Königin  erwartete  mit  Sehnsucht  meine  Rückkehr,  um  das  Pfand  der  neuen 
 Sonne  zu  empfangen  und  mit  ihrer  Liebe  alle  seine  Akte  zu  vergelten  ,  welche  die 
 menschliche  Undankbarkeit  zurückgewiesen  hatte.  Sie  handelte  als  wahre  Mutter  an 
 meinem  Göttlichen  Willen  und  zugleich  an  den  Geschöpfen,  indem  Sie  allen  das  Leben,  die 
 Seligkeit, die Freude erflehte, das Reich des Ewigen FIAT zu besitzen. 

 Meine  Tochter,  die  Zahl  der  vierzig  Tage  in  meinem  irdischen  Leben  ist 
 symbolisch  und  bedeutsam.  Vierzig  Tage  nach  der  Geburt  wollte  Ich  in  der  Grotte  von 
 Betlehem  bleiben,  Symbol  für  meinen  Göttlichen  Willen,  Der,  obwohl  Er  sich  unter  den 
 Geschöpfen befand, wie verborgen und außerhalb der Stadt ihrer Seelen war. 
 Um  die  vierzig  Jahrhunderte  des  menschlichen  Willens  wiedergutzumachen,  wollte  Ich 
 vierzig  Tage  lang  außerhalb  der  Stadt  in  einem  niedrigen  Unterstand  bleiben,  weinend, 
 seufzend  und  betend,  um  meinen  Göttlichen  Willen  in  die  Stadt  ihrer  Seelen  zurückzurufen 
 und Ihm seine Herrschaft zu übergeben. 
 Nach  vierzig  Tagen  trat  Ich  hervor,  um  Mich  im  Tempel  zu  zeigen  und  Mich  dem  heiligen 
 Greis  Simeon  zu  enthüllen.  Er  war  die  erste  Stadt,  die  Ich  zur  Kenntnis  meines 
 Reiches  berief,  und  seine  Freude  war  so  groß,  dass  Er  [kurz  darauf]  die  Augen  für  diese 
 Erde schloss, um sie für die Ewigkeit zu öffnen. 
 Vierzig  Tage  blieb  Ich  in  der  Wüste  und  trat  dann  sogleich  in  mein  öffentliches  Leben 
 hinaus,  um  den  Geschöpfen  die  Heilmittel  und  Mittel  für  den  Eintritt  in  das  Reich  meines 
 Willens zu reichen. 
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 Vierzig  Tage  wollte  Ich  nach  meiner  Auferstehung  auf  der  Erde  bleiben  ,  um  das  Reich  des 
 Göttlichen  FIAT  und  seine  vierzig  Jahrhunderte  dauernde  Herrschaft,  die  Es  dauern  hätte 
 sollen, zu bestätigen. 
 So  war  der  erste  Akt  bei  allem,  was  Ich  hier  unten  tat,  die  Wiederherstellung  dieses  Reiches; 
 alles  andere  trat  in  die  sekundäre  Ordnung  ein,  aber  der  erste  Verbindungsring  zwischen  Mir 
 und den Geschöpfen war das Reich meines Willens. 
 Wenn  es  sich  daher  um  Diesen  handelt,  halte  Ich  nichts  zurück,  weder  Licht,  noch  Opfer, 
 noch  Offenbarungen,  noch  Seligkeit:  ganze  Meere  lasse  Ich  aus  Mir  hervorgehen,  um  Ihn 
 bekannt  zu  machen,  Ihn  regieren  zu  lassen,  und  damit  Er  geliebt  werde.“  (aus  „Das 
 Buch des Himmels“; Für den privaten Gebrauch – Band 22; 8. September 1927) 
 —————– 
 …  Dann  setzte  ich  meinen  Rundgang  im  Göttlichen  FIAT  fort  und  folgte  meinem  Jesus,  als 
 Er  sich  auf  den  Weg  in  die  Wüste  machte.  Da  überlegte  ich:  „Warum  ging  Jesus  in  die 
 Wüste?  Hier  gab  es  keine  Seelen  zu  bekehren,  sondern  es  herrschte  tiefe  Einsamkeit, 
 während  Er  doch  gerade  Seelen  suchte.“  Als  ich  dies  meditierte,  bewegte  sich  mein  süßer 
 Jesus in meinem Inneren und sagte zu mir: 
 „Meine  Tochter,  die  Gesellschaft  unterbricht  das  Leiden  und  verringert  es,  die  Einsamkeit 
 aber  konzentriert  und  verdoppelt  es  und  lässt  es  härter  werden.  Ich  wollte  ganz  allein  in  die 
 Wüste  gehen,  um  in  meiner  Menschheit  die  volle  Härte  der  Einsamkeit  zu  empfinden,  die 
 mein Göttlicher Wille so viele Jahrhunderte lang seitens der Menschen erlitten hatte. 
 Meine  Menschheit  musste  in  der  Göttlichen  Ordnung  aufsteigen  und  in  die  menschliche 
 Ordnung  herabsteigen,  um  die  Leiden  von  beiden  einzuschließen.  Indem  Ich  Selbst  den 
 ganzen  leidvollen  Teil  übernahm,  der  den  Menschen  und  Gott  trennte,  sollte  Ich  die 
 Menschen wieder  zur Umarmung und zum Kuss ihres Schöpfers  zurückführen. 

 Doch  mein  Gang  in  die  Wüste  bezweckte  nicht  nur  dies.  Du  musst  wissen,  dass 
 unsere  anbetungswürdige  Majestät  bei  der  Gestaltung  der  Schöpfung  beschloss,  dass  jeder 
 Ort  von  Einwohnern  bevölkert  werden  und  die  Erde  äußerst  fruchtbar  und  reich  an 
 Vegetation sein sollte, sodass alle im Überfluss haben mögen. 
 Als  der  Mensch  sündigte,  zog  er  sich  die  Ungnade  der  Göttlichen  Gerechtigkeit  zu,  und  die 
 Erde  blieb  wüstenhaft,  unfruchtbar  und  an  vielen  Orten  unbewohnt:  ein  Bild  jener 
 unfruchtbaren  Familien,  wo  kein  Lachen  herrscht,  kein  Fest,  keine  Harmonie,  weil  sie  ohne 
 Nachkommen sind. 
 So  gibt  es  niemanden,  der  die  Monotonie  der  zwei  Eheleute  unterbricht,  und  drückende 
 Einsamkeit  lastet  auf  ihrem  Herzen  und  macht  sie  traurig.  Wo  es  aber  Nachkommen  gibt,  da 
 ist immer etwas zu tun und zu sagen, sowie Gelegenheit zum Feiern. 
 So  war  die  Menschheitsfamilie.  Betrachte  den  sternen  übersäten  Himmel.  Die  Erde  sollte 
 das  Echo  des  Himmels  sein,  voller  Bewohner,  und  so  viel  hervorbringen,  um  alle  reich  und 
 alle glücklich zu machen. 
 Als  sich  daher  der  Mensch  aus  meinem  Willen  zurückzog,  änderte  sich  sein  Los.  Ich  wollte 
 in  die  Wüste  gehen,  um  die  Segnungen  meines  Himmlischen  Vaters  zurückzurufen;  indem 
 ich  meinen  Willen  zur  Herrschaft  zurückrief  ,  wollte  Ich  die  Erde  wiederherstellen,  sie  überall 
 bevölkern  und  fruchtbar  machen,  sodass  die  Erde  andere,  noch  schönere  Samen, 
 hervorbringt  und  diese  verhundertfacht,  damit  sie  noch  fruchtbarer  und  strahlend  schön 
 werde. 
 Wie  viel  Großes  wird  das  Reich  meines  Göttlichen  FIAT  bewirken!  Alle  Elemente  sind  daher 
 in  großer  Erwartung,  die  Sonne,  der  Wind,  das  Meer,  die  Erde  und  die  ganze  Schöpfung:  sie 
 möchten  aus  ihrem  Schoß  alle  Güter  und  Wirkungen  hervortreten  lassen,  die  sie  enthalten, 
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 denn  solange  dieser  Göttliche  Wille,  der  sie  beherrscht,  nicht  unter  den  Völkern  regiert, 
 bringt die Schöpfung nicht alle in ihr enthaltenen Schätze hervor. 
 Sie  gibt  den  Menschen  nur  jene  Gaben,  die  sie  nötig  haben  –  unter  dem  Titel  von  Almosen 
 und  als  Dienern.  So  hat  die  Erde  nicht  alle  Samen  hervorgebracht.  Und  die  Sonne  bringt,  da 
 sie  nicht  alle  Samen  vorfindet,  nicht  alle  Wirkungen  und  Wohltaten  hervor,  die  sie  besitzt, 
 und so ist es mit allem Übrigen. 
 Darum  erwarten  alle  das  Reich  des  FIAT,  um  den  Söhnen  und  Töchtern  des  Göttlichen 
 Willens  zu  zeigen,  wie  reich  sie  sind,  und  wie  viele  wunderbare  Dinge  ihr  Schöpfer  in  die 
 erschaffenen  Dinge  hineingelegt  hat  –  aus  Liebe  zu  denen,  welche  die  Kinder  seines  Willens 
 sein sollen.“ 
 (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; 25. Juni 1928) 

 „Und dabei wurde Jesus vom Teufel in Versuchung geführt“ (Lk 4,2) 

 …  Ich  dachte  also  weiter  über  alles  nach,  was  mein  süßer  Jesus  auf  Erden  getan  hatte,  und 
 Er  fügte  hinzu:  „Meine  Tochter,  als  Ich  auf  die  Erde  kam,  betrachtete  Ich  alle  vergangenen, 
 gegenwärtigen  und  zukünftigen  Jahrhunderte,  um  in  meiner  Menschheit  all  das  zu  vereinen, 
 was  von  allen  Generationen  an  Gutem  und  Edlen  getan  werden  konnte,  um  das  Siegel  und 
 die Bestätigung des Guten darauf zu legen. 
 Ich  zerstörte  nichts  von  dem,  was  gut  war,  sondern  wollte  vielmehr  alles  in  Mich 
 einschließen,  um  ihm  Göttliches  Leben  mitzuteilen  .  Ich  fügte  noch  das  Gute  hinzu  ,  das  fehlte 
 und  das  Ich  verrichtete,  um  alle  Güter  der  menschlichen  Geschöpfe  zu  vervollständigen,  und 
 begab  Mich  auf  den  Flügeln  der  Jahrhunderte  zu  den  Menschen,  um  jedem  von  ihnen  mein 
 vollständiges Wirken zu schenken. 
 Auch  sammelte  Ich  alle  Übel  ein,  um  sie  zu  verzehren,  und  entfachte  mit  der  Gewalt 
 der  Schmerzen  und  Leiden,  die  Ich  erdulden  wollte,  den  Feuerbrand  in  meiner  eigenen 
 Menschheit,  um  alle  Übel  darin  zu  verbrennen  .  Dabei  wollte  Ich  jeden  Schmerz  [dieser 
 Übel]  empfinden,  damit  alles,  den  Übeln  entgegengesetzte  Gute  wieder  auflebe  und  die 
 Menschengeschlechter zu neuem Leben wiedergeboren würden. 
 Und  wie  Ich  –  um  alle  möglichen  und  vorstellbaren  Heilmittel  für  alle  Erlösten  zu  schaffen, 
 und  sie  dann  vorzubereiten,  die  große  Wohltat  der  Herrschaft  meines  Willens  in  ihrer  Mitte 
 willkommen  zu  heißen  –  alles  tat,  alles  litt,  und  alles  aufzehrte,  so  sollst  auch  du  tun:  um 
 mein  Reich  für  die  Geschöpfe  vorzubereiten,  sollst  du  alles  einschließen,  was  heilig  und  gut 
 ist,  und  auf  dem  Weg  des  Leidens  alle  Übel  aufzehren,  um  das  Leben  meines  Göttlichen 
 Willens  unter  den  Menschen  wiedergeboren  werden  zu  lassen.  Du  sollst  mein  Widerhall 
 sein,  in  welchem  Ich  das  Depot  anlegen  muss,  aus  dem  das  Reich  meines  FIAT 
 hervorgehen soll. 
 Folge  Mir  Schritt  um  Schritt,  und  du  wirst  das  Leben,  den  Herzschlag,  die  Seligkeit 
 dieses  Reiches  fühlen,  das  Ich  in  Mir  enthalte  und  das  Ich  erscheinen  lassen  will, 
 damit es unter den Menschen herrsche. 

 Ich  liebe  dieses  Reich  so  sehr  ,  dass  Ich  –  während  Ich  dem  höllischen  Feind  erlaubt 
 habe,  in  das  Paradies  einzudringen  –  nicht  zulassen  werde,  dass  er  seinen  Fuß  in  das 
 Paradies des Reiches des FIAT setze. 
 Daher  ließ  Ich  zu,  dass  er  sich  Mir  in  der  Wüste  näherte,  um  ihn  zu  schwächen  und  zu 
 verjagen, damit er nicht wage, hier einzutreten. 
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 Fühlst  du  nicht  selbst,  wie  deine  Gegenwart  den  Feind  in  Schrecken  setzt  und  wie  er  flieht, 
 um dich nicht zu sehen? 
 Es  ist  die  Kraft  meines  Sieges,  die  ihn  hinabstürzt,  und  da  er  sich  verwirrt  fühlt, 
 ergreift  er  die  Flucht.  Alles  ist  bereit.  Es  bleibt  nur  mehr,  mein  FIAT  bekannt  zu  machen.“ 
 (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 23; 9. Februar 1928) 
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