
 Sobota po Środzie Popielcowej (Łk 5, 27-32) 

 27  Potem  wyszedł  i  zobaczył  celnika,  imieniem  Lewi,  siedzącego  w  komorze  celnej.  Rzekł 
 do niego: «Pójdź za Mną!»  28  On zostawił wszystko,  wstał i chodził za Nim. 
 29  Potem  Lewi  wyprawił  dla  Niego  wielkie  przyjęcie  u  siebie  w  domu;  a  była  spora  liczba 
 celników  oraz  innych,  którzy  zasiadali  z  nimi  do  stołu.  30  Na  to  szemrali  faryzeusze  i  uczeni 
 ich  w  Piśmie  i  mówili  do  Jego  uczniów:  «Dlaczego  jecie  i  pijecie  z  celnikami  i  grzesznikami?» 
 31  Lecz  Jezus  im  odpowiedział:  «Nie  potrzebują  lekarza  zdrowi,  ale  ci,  którzy  się  źle  mają. 
 32  Nie przyszedłem wezwać do nawrócenia sprawiedliwych,  lecz grzeszników». 

 "Jezus im odpowiedział: To nie zdrowi potrzebują lekarza, lecz 
 chorzy" (Łk 5, 31). 

 Czuję  w  sobie  nieustanną  Moc  Boskiego  FIAT  ,  która  tak  ogarnia  mnie 
 swoim  panowaniem,  że  nie  pozostawia  mojej  umierającej  woli  czasu  na 
 dokonanie  nawet  najmniejszego  aktu.  Szczyci  się  tym,  że  nie  pozwala 
 mojej  woli  całkowicie  umrzeć,  bo  gdyby  tak  uczyniła,  utraciłaby  swój 
 honor,  zaszczyt  działania  nad  wolą  ludzką,  która,  -choć  żywa- 
 dobrowolnie  poddaje  się  pod  panowanie  witalnego  Aktu  Boskiego  Fiat 
 nad sobą. 
 Moja  wola  jest  zadowolona  z  tego,  że  żyje  umierając,  aby  oddać  życie  i 
 absolutne  panowanie  Najwyższej  Woli,  która  zwycięsko,  w  swoich 
 Boskich  prawach,  rozszerza  swoje  granice  i  triumfuje  nad  umierającą 
 wolą stworzenia. 
 Chociaż  umiera,  uśmiecha  się,  czuje  się  szczęśliwa  i  zaszczycona,  że 
 Wola Boża utrzymuje w jej duszy swoje pole działania. 
 Kiedy  poczułam,  że  jestem  pod  panowaniem  Boskiego  FIAT,  mój  słodki 
 Jezus poruszył się we mnie i powiedział do mnie: 

 "Córeczko  mojej  Boskiej  Woli,  wiedz,  że  prymat  nad  każdym  aktem 
 stworzenia  jest  absolutnym  prawem  Mojego  Boskiego  FIAT  .  Ktokolwiek 
 odmawia  Mu  tego  przywileju  pierwszeństwa,  pozbawia  Go  Jego  Boskich 
 praw,  które  należą  Mu  się  ze  względu  na  sprawiedliwość,  ponieważ  On 
 jest Twórcą ludzkiej woli. 
 Kto  opisze  ci,  moja  córko,  jak  wielkie  zło  może  uczynić  stworzenie,  gdy 
 dojdzie  do  momentu,  w  którym  wycofa  się  z  Woli  swego  Stwórcy? 
 Zobacz,  że  wystarczył  jeden  akt  wycofania  się  pierwszego  człowieka  z 
 Naszej  Boskiej  Woli,  aby  zmienić  los(przeznaczenie)  rasy  ludzkiej,  i  nie 
 tylko  to,  ale  także  sam  los  Naszej  Boskiej  Woli.  Gdyby  Adam  nie 
 zgrzeszył,  Słowo  Przedwieczne,  tzn.  Wola  samego  Ojca  Niebieskiego, 
 przyszłaby  na  ziemię  w  chwale,  triumfie  i  panowaniu,  w  widocznym  dla 
 wszystkich  towarzystwie  zastępów  Anielskich.  Blaskiem  swej  chwały  i 



 piękna  powinien  był  zafascynować  i  przyciągnąć  wszystkich  do  siebie. 
 Przyszedłby  ukoronowany  jako  Król  i  z  berłem  dowodzenia,  aby  być 
 Królem  i  Głową  rodziny  ludzkiej,  tak  aby  mogli  oni  dostąpić  wielkiego 
 zaszczytu  i  powiedzieć:  "Mamy  Króla,  który  jest  człowiekiem  i  Bogiem". 
 Zaiste,  twój  Jezus  nie  powinien  zstępować  z  nieba,  aby  znaleźć  chorą 
 ludzkość. 
 Gdyby  bowiem(człowiek)  nie  odstąpił  od  Mojej  Boskiej  Woli,  nie  byłoby 
 żadnej  choroby  duszy  ani  ciała,  gdyż  to  [tylko]  ludzka  wola  utopiła 
 niejako to biedne stworzenie w cierpieniu. 
 FIAT  był  nietykalny  dla  bólu  i  taki  też  powinien  był  być  człowiek. 
 Powinienem  więc  znaleźć  człowieka  szczęśliwym,  świętym  i  w  obfitości 
 dóbr, w które go uposażył. 
 Ale  ponieważ  chciał  pełnić  swoją  wolę,  odmienił  nasz  los.  A  ponieważ 
 zostało  postanowione,  że  mam  zstąpić  na  ziemię  -  a  kiedy  Boskość  coś 
 postanowi,  nic  nie  może  jej  odwieść  -  zmieniłem  tylko  sposób  i  wygląd, 
 ale  zstąpiłem  -  i  to  w  najpokorniejszym  przebraniu:  ubogi,  bez  żadnego 
 chwalebnego  uposażenia,  cierpiący  i  płaczący,  obciążony  wszystkimi 
 ludzkimi nieszczęściami i cierpieniami. 
 Wola  ludzka  sprawiła,  że  zastałem  człowieka  nieszczęśliwym,  ślepym, 
 głuchym  i  niemym,  pełnym  wszelkich  nieszczęść.  Aby  go  uzdrowić, 
 musiałem  wziąć  na  siebie  całe  to  nieszczęście,  a  żeby  ich  nie 
 przestraszyć,  musiałem  pokazać  się  jako  jeden  z  nich,  stać  się  ich 
 bratem  i  podawać  im  niezbędne  lekarstwa  i  środki.  Tak  więc  wola  ludzka 
 ma  moc  uczynienia  człowieka  szczęśliwym  lub  nieszczęśliwym,  świętym 
 lub grzesznikiem, zdrowym lub chorym. 
 Widzisz  więc,  że  jeśli  dusza  postanowi  zawsze,  zawsze  pełnić  Moją 
 Boską  Wolę  i  żyć  w  niej,  to  zmieni  swoje  przeznaczenie.  Moja  Boska 
 Wola  “rzuci”  się  na  duszę,  uczyni  ją  swoją  zdobyczą  i  dając  jej 
 pocałunek  stworzenia,  zmieni  oblicze  i  naturę.  Przyciskając  ją  do  swojej 
 piersi,  powie  do  niej:  "Odłóżmy  wszystko  na  bok".  Pierwszy  czas 
 stworzenia  powrócił  dla  ciebie  i  dla  Mnie.  Między  tobą  a  Mną  wszystko 
 będzie  dobrze,  zamieszkasz  w  naszym  domu  jako  nasza  córka,  w 
 obfitości  dóbr  twego  Stwórcy".  Słuchaj,  moja  mała  nowonarodzona  w 
 Mojej  Boskiej  Woli,  gdyby  człowiek  nie  zgrzeszył  i  nie  oddalił  się  od 
 Mojej Boskiej Woli, Ja przyszedłbym na ziemię, ale czy wiesz, jak? 
 Pełen  majestatu  taki,  jak  powstałem  z  martwych,  chociaż  miałem  Moje 
 Człowieczeństwo  zjednoczone  ze  Słowem  Przedwiecznym,  -  które  było 
 podobne  do  ludzkiego  -  to  jednak  jakże  inne  było  Moje  Zmartwychwstałe 
 człowieczeństwo:  uwielbione,  przyobleczone  światłem  i  nie  podlegające 
 ani  cierpieniu,  ani  śmierci!  Przed  śmiercią  jednak  Moje  Człowieczeństwo 



 było  poddane  wszelkim  -  choć  dobrowolnym  -  cierpieniom,  ach,  byłem 
 nawet Mężem boleści. 
 A  ponieważ  człowiek  miał  jeszcze  oczy  zaślepione  przez  ludzką  wolę,  a 
 więc  był  jeszcze  chory,  tylko  nieliczni  widzieli  Mnie  jako 
 Zmartwychwstałego  -  co  służyło  potwierdzeniu  Mojego 
 Zmartwychwstania.  Potem  wstąpiłem  do  nieba,  aby  dać  człowiekowi 
 czas  potrzebny  do  wyzdrowienia  dzięki  środkom  uzdrawiajacym  i 
 medykamentom  oraz  do  poznania  Mojej  Boskiej  Woli,  aby  nie  żył  według 
 własnej woli, lecz według Mojej. 
 W  ten  sposób  będę  mógł  ukazać  się  pełen  majestatu  i  chwały  pośród 
 dzieci  Mojego  Królestwa.  Dlatego  Moje  Zmartwychwstanie  jest 
 potwierdzeniem "FIAT VOLUNTAS TUA jak w niebie, tak i na ziemi". 
 Po  tak  długim  bólu  znoszonym  przez  Moją  Bożą  Wolę  przez  tak  wiele 
 wieków,  kiedy  nie  miała  Swojego  Królestwa  i  absolutnego  panowania  na 
 ziemi,  jest  to  sprawiedliwe,  aby  Moje  Człowieczeństwo  miało  Swoje 
 Boskie Prawa zabezpieczone. 
 Ponadto,  aby  potwierdzić,  jak  bardzo  wola  ludzka  zmieniła  swój  los  i  los 
 Mojej  Woli,  powinnaś  wiedzieć,  że  w  całej  historii  świata  tylko  dwie 
 osoby  żyły  zgodnie  z  Wolą  Bożą,  nie  czyniąc  nigdy  nic  własnej: 
 Najwyższa Królowa i Ja Sam. 
 Dystans,  różnica  między  Nami  a  innymi  stworzeniami  jest  nieskończona, 
 tak,  że  nawet  Nasze  ciała  nie  pozostały  na  ziemi.  Służyły  one  jako  pałac 
 dla  Boskiego  FIAT,  a  Ten  czuł  się  nierozerwalnie  związany  z  naszymi 
 ciałami  i  dlatego  zażądał  naszych  ciał  i  przeniósł  je  swoją  rządzącą 
 mocą,  jednocześnie  z  naszymi  duszami,  do  swojej  Niebiańskiej 
 Ojczyzny. 
 Po  co  to  wszystko?  Cała  przyczyna  leży  w  tym,  że  Nasza  ludzka  Wola 
 nigdy  nie  miała  aktu  życia,  lecz  całe  panowanie  i  pole  działania  należało 
 wyłącznie  do  Mojej  Boskiej  Woli.  Jej  moc  jest  nieskończona,  Jej  miłość 
 jest niezrównana"... 

 Księga Nieba, Tom 25; 31 marca 1929 r. 
 Absolutne  prawa  Woli  Bożej.  Wola  człowieka  zmieniła  los  człowieka  i  los 
 Boga.  Gdyby  człowiek  nie  zgrzeszył,  Jezus  przybyłby  na  ziemię  z  berłem 
 władzy w chwale. Człowiek miał być nosicielem swego Stwórcy. 

 Samstag nach Aschermittwoch (Lk 5,27-32) 
 27In  jener  Zeit  sah  Jesus  einen  Zöllner  namens  Levi  am  Zoll  sitzen  und  sagte  zu  ihm:  Folge 
 mir nach! 28Da stand Levi auf, verließ alles und folgte ihm. 



 29Und  er  gab  für  Jesus  in  seinem  Haus  ein  großes  Festmahl.  Viele  Zöllner  und  andere 
 Gäste  waren  mit  ihnen  bei  Tisch.  30Da  sagten  die  Pharisäer  und  ihre  Schriftgelehrten  voll 
 Unwillen  zu  seinen  Jüngern:  Wie  könnt  ihr  zusammen  mit  Zöllnern  und  Sündern  essen  und 
 trinken? 
 31Jesus  antwortete  ihnen:  Nicht  die  Gesunden  brauchen  den  Arzt,  sondern  die  Kranken. 
 32Ich bin gekommen, um die Sünder zur Umkehr zu rufen, nicht die Gerechten. 

 „Jesus  antwortete  ihnen:  Nicht  die  Gesunden  brauchen  den  Arzt,  sondern  die  Kranken“  (Lk 
 5,31) 

 Ich  fühle  in  mir  die  fortwährende  Macht  des  Göttlichen  FIAT,  das  mich  mit  solcher  Herrschaft 
 umhüllt,  dass  Es  meinem  sterbenden  Willen  keine  Zeit  lässt,  auch  nur  den  geringsten  Akt  zu 
 tun.  Es  rühmt  sich,  meinen  Willen  nicht  gänzlich  sterben  zu  lassen,  denn  wenn  Es  dies  täte, 
 würde  Es  seine  Ehre  einbüßen,  über  einem  menschlichen  Willen  zu  wirken,  der  –  obgleich 
 lebendig – freiwillig sich dem vitalen Akt des Göttlichen FIAT über sich selbst ergibt. 
 Mein  Wille  ist  zufrieden,  sterbend  zu  leben,  um  dem  Höchsten  Willen  Leben  und  absolute 
 Herrschaft  zu  überlassen,  der,  siegreich  in  seinen  Göttlichen  Rechten,  seine  Grenzen 
 erweitert und über den sterbenden Willen des Geschöpfes triumphiert. 
 Obgleich  es  stirbt,  lächelt  es  und  fühlt  sich  glücklich  und  geehrt,  dass  ein  Göttlicher  Wille  in 
 seiner  Seele  sein  Wirkungsfeld  innehat.  Als  ich  mich  nun  unter  der  Herrschaft  des  Göttlichen 
 FIAT fühlte, bewegte sich mein süßer Jesus in meinem Inneren und sagte zu mir: 
 “Kleine  Tochter  meines  Göttlichen  Wollens,  wisse,  dass  das  Vorrecht  über  jeden 
 geschöpflichen  Akt  das  absolute  Recht  meines  Göttlichen  FIAT  ist.  Wer  Ihm  das  Vorrecht 
 verweigert,  nimmt  Ihm  seine  Göttlichen  Rechte,  die  Ihm  aus  Gerechtigkeit  geschuldet 
 werden, da Es der Schöpfer des menschlichen Willens ist. 
 Wer  beschreibt  dir,  meine  Tochter,  wie  viel  Böses  ein  Geschöpf  tun  kann,  wenn  es  so  weit 
 kommt,  sich  dem  Willen  seines  Schöpfers  zu  entziehen?  Du  siehst,  es  reichte  ein  Akt  des 
 Rückzugs  des  ersten  Menschen  aus  unserem  Göttlichen  Willen,  um  das  Schicksal  der 
 Menschengeschlechter  zu  verändern,  und  nicht  nur  das,  sondern  das  Los  unseres 
 Göttlichen Willens selbst. 
 Hätte  Adam  nicht  gesündigt,  dann  hätte  das  Ewige  Wort,  d.h.  der  Wille  des  Himmlischen 
 Vaters  selbst,  glorreich,  triumphierend  und  herrschend  auf  die  Erde  kommen  sollen,  sichtbar 
 von seinem Engelheer begleitet, das alle sehen hätten sollen. 
 Mit  dem  Glanz  seiner  Glorie  und  seiner  Schönheit  hätte  Er  alle  faszinieren  und  an  sich 
 ziehen  sollen.  Er  wäre  als  König  gekrönt  und  mit  dem  Zepter  der  Befehlsgewalt  gekommen, 
 um  König  und  Haupt  der  Menschheitsfamilie  zu  sein,  sodass  diese  die  große  Ehre  gehabt 
 hätten, sagen zu können: ‘Wir haben einen König, der Mensch und Gott ist’. 
 In  der  Tat,  dein  Jesus  sollte  nicht  vom  Himmel  herabsteigen,  um  eine  kranke  Menschheit 
 vorzufinden.  Denn  hätte  er  sich  nicht  aus  meinem  Göttlichen  Willen  zurückgezogen,  so  hätte 
 es  weder  Krankheiten  der  Seele  noch  des  Leibes  gegeben,  da  es  [nur]  der  menschliche 
 Wille war, der das arme Geschöpf gleichsam in Leiden ertränkte. 
 Das  FIAT  war  unantastbar  für  jeglichen  Schmerz  und  so  sollte  auch  der  Mensch  sein.  So 
 sollte  Ich  den  Menschen  glücklich,  heilig  und  in  der  Fülle  der  Güter  antreffen,  mit  der  Ich  ihn 
 erschaffen hatte. Da er aber seinen eigenen Willen tun wollte, verwandelte er unser Los. 
 Und  da  es  festgesetzt  worden  war,  dass  Ich  auf  die  Erde  herabsteigen  sollte  –  und  wenn  die 
 Gottheit  etwas  beschließt,  kann  Sie  nichts  davon  abbringen  –  so  änderte  Ich  nur  die  Art  und 
 die  Erscheinung,  aber  Ich  stieg  herab  –  doch  unter  demütigster  Verkleidung:  arm,  ohne 



 jegliche  glorreiche  Ausstattung,  leidend  und  weinend  und  beladen  mit  allen  menschlichen 
 Armseligkeiten und Leiden. 
 Der  menschliche  Wille  bewirkte,  dass  Ich  den  Menschen  unglücklich,  blind,  taub  und  stumm 
 und  voll  von  allen  Armseligkeiten  vorfand.  Um  ihn  zu  heilen,  musste  Ich  all  dieses  Elend  auf 
 Mich  nehmen,  und  um  ihnen  keine  Angst  einzujagen,  musste  Ich  Mich  als  einer  von  ihnen 
 zeigen, ihr Bruder werden und ihnen die nötigen Medikamente und Heilmittel verabreichen. 
 So  hat  der  menschliche  Wille  die  Macht,  den  Menschen  glücklich  oder  unglücklich,  einen 
 Heiligen oder einen Sünder, einen Gesunden oder einen Kranken aus ihm zu machen. 
 Du  siehst  also,  wenn  sich  die  Seele  entschließt,  immer,  immer  meinen  Göttlichen  Willen  zu 
 tun  und  in  Ihm  zu  leben,  wird  sie  ihr  Schicksal  ändern.  Mein  Göttlicher  Wille  wird  sich  über 
 die  Seele  stürzen,  sie  zu  seiner  Beute  machen,  und  indem  Er  ihr  den  Kuss  der  Erschaffung 
 gibt, wird Er Aussehen und Art verändern. 
 Sie  an  seine  Brust  drückend,  wird  Er  zu  ihr  sagen:  ‘Lass  uns  alles  beiseitestellen.  Die  erste 
 Zeit  der  Schöpfung  ist  für  dich  und  für  Mich  zurückgekehrt.  Alles  wird  Glückseligkeit  sein 
 zwischen  dir  und  Mir,  du  wirst  in  unserem  Haus  als  unsere  Tochter  wohnen,  in  der  Überfülle 
 der Güter deines Schöpfers.‘ 
 Höre,  meine  kleine  Neugeborene  meines  Göttlichen  Willens,  hätte  der  Mensch  nicht 
 gesündigt  und  sich  nicht  aus  meinem  Göttlichen  Willen  zurückgezogen,  so  wäre  Ich  auf  die 
 Erde gekommen, aber weißt du, wie? 
 Voller  Majestät,  wie  Ich  von  den  Toten  auferstand,  dass  Ich  zwar  meine  mit  dem  Ewigen 
 Wort  vereinte  Menschheit  hatte,  die  der  eines  Menschen  ähnlich  war  –  aber  wie  verschieden 
 war  doch  meine  auferstandene  Menschheit:  verherrlicht,  mit  Licht  bekleidet  und  weder  dem 
 Leiden  noch  dem  Tod  unterworfen!  Vor  dem  Tod  war  meine  Menschheit  jedoch  allen  –  wenn 
 auch freiwilligen – Leiden unterworfen, ja Ich war sogar der Mann der Schmerzen. 
 Und  da  der  Mensch  seine  Augen  immer  noch  durch  den  menschlichen  Willen  geblendet 
 hatte,  und  er  somit  immer  noch  krank  war,  waren  es  nur  wenige,  die  Mich  als 
 Auferstandenen sahen – was zur Bekräftigung meiner Auferstehung diente. 
 Dann  stieg  Ich  zum  Himmel  empor,  um  dem  Menschen  die  [nötige]  Zeit  zu  gewähren,  damit 
 er  kraft  der  Heilmittel  und  Medikamente  gesunde  und  sich  disponiere,  meinen  Göttlichen 
 Willen kennenzulernen, um nicht von seinem eigenen, sondern von Meinem zu leben. 
 So  werde  Ich  Mich  voller  Majestät  und  Glorie  inmitten  der  Kinder  meines  Reiches  zeigen 
 können.  Darum  ist  meine  Auferstehung  die  Bestätigung  des  „FIAT  VOLUNTAS  TUA  wie  im 
 Himmel  so  auf  Erden“.  Nach  einem  so  langen  Schmerz,  den  mein  Göttlicher  Wille  über  so 
 viele  Jahrhunderte  erduldete,  wo  Er  nicht  sein  Reich  und  seine  absolute  Herrschaft  auf 
 Erden  hatte,  war  es  gerecht,  dass  meine  Menschheit  seine  Göttlichen  Rechte  in  Sicherheit 
 brachte. 
 Und  es  war  gerecht,  dass  sie  meinen  und  seinen  primären  Zweck  verwirklichte,  nämlich  sein 
 Reich  unter  den  Menschen  zu  errichten.  Um  überdies  noch  mehr  zu  untermauern,  wie  sehr 
 der  menschliche  Wille  sein  eigenes  Los  und  das  meines  Willens  in  seiner  Hinsicht 
 verwandelt  hat,  sollst  du  wissen,  dass  in  der  ganzen  Weltgeschichte  nur  zwei  Personen  vom 
 Göttlichen  Willen  gelebt  haben,  ohne  je  ihren  eigenen  zu  tun:  die  Höchste  Königin  und  Ich 
 Selbst. 
 Der  Abstand,  der  Unterschied  zwischen  Uns  und  den  anderen  Geschöpfen  ist  unendlich, 
 sodass  nicht  einmal  unsere  Körper  auf  der  Erde  blieben.  Sie  hatten  dem  Göttlichen  FIAT  als 
 Palast  gedient,  und  Dieses  fühlte  sich  unzertrennlich  von  unseren  Körpern  und 
 beanspruchte  daher  unsere  Körper  und  entführte  sie  mit  seiner  herrschenden  Kraft,  zugleich 
 mit unseren Seelen, in sein Himmlisches Vaterland. 



 Und  warum  all  das?  Der  ganze  Grund  dafür  liegt  darin,  dass  unser  menschlicher  Wille  nie 
 einen  Akt  des  Lebens  hatte,  sondern  die  ganze  Herrschaft  und  das  Handlungsfeld  allein 
 meinem  Göttlichen  Willen  gehörten.  Seine  Macht  ist  unendlich,  seine  Liebe  ist 
 unübertrefflich.“…  (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 25; 31. März 1929) 


