
 Czwartek, II tydzień Okresu Wielkanocnego 

 Ten bowiem, kogo Bóg posłał, mówi słowa Boże: a z niezmierzonej 
 obfitości udziela [mu] Ducha  (J 3,31-36). 

 Moja  mała  inteligencja  nie  robi  nic  innego,  jak  tylko  przemierza  bezkresne  morze 
 Boskiego  Fiat.  Kiedy  pozwala  wznieść  się  falom  światła,  szemrze  w  swoim 
 niebiańskim  i  boskim  języku,  ujawniając  swoje  tajemnice  i  komunikując  się 
 tajemnymi słowami z moją małą duszą. 
 Często  mój  słodki  Jezus  wyłania  się  z  tych  fal  światła,  podbiega  do  mnie,  obejmuje 
 mnie  i  kładzie  swoją  rękę,  jakby  podporę,  na  swoim  Sercu  -  tak  wielki  jest  ogień  Jego 
 miłości,  który  czuję  -  i  mówi  o  swojej  Najświętszej  Woli.  Kiedy  byłam  w  tym  stanie, 
 mój  ukochany  Jezus  powiedział  do  mnie:  "Córko  Mojej  Woli,  chciałabyś  znać  miłość, 
 jaką  odczuwam,  kiedy  decyduję  się  mówić  do  ciebie  o  Moim  Boskim  Fiat!  Ilekroć 
 mówiłem  ci  o  Moim  Fiat,  niebiosa  kłaniały  się  z  wielkim  uznaniem  i  czcią.  Z  czci  dla 
 Moich  słów,  które  miałem  wypowiedzieć,  pokłonili  się,  wyszli  ku  Mnie  z 
 Niebiańskiego  Domu  i  z  pełnym  zaangażowaniem  słuchali  Mnie  z  uwagą.  A  kiedy 
 mówiłem,  dostrzegali,  jak  tworzy  się  w  nich  nowe  boskie  życie,  nowe  radości  i  nowe 
 piękno. 
 Gdy  bowiem  następuje  głoszenie  kolejnych  prawd  o  Moim  Boskim  Fiat,  całe  Niebo 
 odczuwa  Jego  moc,  a  mieszkańcy  Nieba  współzawodniczą,  by  słuchać  i  przyjmować 
 nowe  efekty  tej  wiedzy.  Dlatego  za  każdym  razem,  gdy  mówiłem  do  ciebie  o  Mojej 
 Najświętszej  Woli,  było  to  święto  dla  całego  nieba,  gdyż  odczuwało  ono  podwojenie 
 swej  błogości.  Tylko  Niebo  może  pomieścić  wszystkie  cudowne  skutki  i  czyste 
 radości,  jakie  zawiera  choćby  tylko  jedna  prawda  o  Moim  Fiat.  Tylko  w  ten  sposób 
 mogłem  przemawiać  do  ciebie  od  Nim  -  z  pokłonem  Nieba  -  aby  przyjąć  ich  akty 
 hołdu i hołd należny Mojej Boskiej Woli. 
 Moja  miłość  i  tęsknota  za  tym,  by  mogła  być  znaną,  są  tak  wielkie,  że  gdyby  było  to 
 konieczne,  przyjąłbym  jeszcze  raz  ciało,  aby  Moja  Wola  mogła  być  znana  i  królować 
 na ziemi. 
 Nie  jest  to  jednak  konieczne,  bo  skoro  raz  stałem  się  człowiekiem,  Moje  Wcielenie 
 jest  zawsze  w  akcie  i  może  wywołać  te  same  skutki,  jak  gdybym  ponownie 
 przyjął ciało. 
 Tylko  dla  upiększenia(ozdoby)  Mojego  Fiat  wybrałem  cię,  oczyściłem  cię  z 
 wszelkiego  nasienia  zepsucia  i  zamknąłem  się  w  twojej  duszy.  I  to  nie  tylko  w 
 sposób  duchowy,  ale  także  naturalny,  aby  posłużyć  się  tobą  jako  zasłoną,  która  Mnie 
 okrywa,  tak  jak  Ja  posłużyłem  się  Moim  Człowieczeństwem,  jako  zasłoną  aby  ukryć 
 Moją Boskość. 
 Aby  mieć  cię  do  swojej  dyspozycji,  oddzieliłem  cię  od  wszystkiego  i  zamknąłem  w 
 łożu  na  tyle  lat,  aby  dać  ci  wzniosłe  nauki  Mojego  Wiecznego  Fiat  i  sprawić,  abyś 
 łykami  piła  Jego  wiedzę  i  Jego  Życie.  Wymagało  to  (wystarczająco)dużo  czasu, 
 abym  mógł  opowiedzieć  ci  jego  długą  historię  i  sprawić,  abyś  ją  zrozumiała.  Mogę 
 powiedzieć,  że  uczyniłem  więcej,  niż  uczyniłem  w  Stworzeniu  i  Odkupieniu, 
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 ponieważ  Moja  Wola  obejmuje  oba  te  dzieła  i  jest  ich  początkiem  i  centrum.  Ona  też 
 będzie  końcem  i  koroną  Stworzenia,  i  Odkupienia,  tak,  że  Nasze  dzieła  byłyby  bez 
 korony  i  niepełne,  gdyby  Moja  Wola  nie  była  znana  i  nie  miała  swego  panowania  na 
 ziemi.  Dlatego  tak  bardzo  zależy  mi  na  tym,  aby  uczynić  Ją  znaną.  Nasze  własne 
 dzieła,  stworzone  z  tak  wielką  miłością  i  wspaniałością,  znajdują  się  pod 
 koszmarnym  naporem  niewyrażalnych  westchnień  i  jakby  głębokiego  upokorzenia, 
 ponieważ  życie,  istotna  substancja,  którą  w  sobie  kryją,  nie  jest  jeszcze  znana. 
 Znane  są  powłoki,  zewnętrzne  elementy  stworzenia  i  odkupienia,  ale  życie  ,  które 
 kryją,  jest  nieznane.  Jak  więc  mogą  dać  życie,  które  ukrywają  i  dobra,  które 
 posiadają?  Dlatego  Nasze  dzieła  pragną  i  domagają  się  swoich  słusznych  roszczeń, 
 a  mianowicie,  aby  Moja  Wola  Boża  była  znana.  Ach  tak,  tylko  Ona  sam  będzie 
 chwałą, nieśmiertelną koroną i doskonałością Naszych Dzieł! 
 Otóż,  musisz  wiedzieć,  że  jestem  ukryty  w  tobie,  z  bolesnym  sercem,  tak  jak  byłem 
 w  moich  ostatnich  latach  na  ziemi,  kiedy  Moje  Człowieczeństwo  żyło  tu  na  ziemi,  a 
 Ja,  Słowo  Ojca,  byłem  w  Niej  ukryty;  Jestem  Słowem  Ojca,  Po  tylu  ofiarach,  po  tylu 
 słowach  i  przykładach,  które  im  dałem,  nie  widziałem  na  ziemi  i  wśród  narodów  - 
 nawet  pośród  tych,  które  mnie  otaczały  -  żadnych  efektów  Mojego  przyjścia  na 
 ziemię. 
 Owoce  i  korzyści  Mojego  przyjścia  były  tak  mizerne,  że  Serce  Moje  było  udręczone, 
 gdyż czułem, że odrzucili wiele dóbr, które chciałem im dać. 
 Mój  smutek  wzrastał,  gdy  widziałem,  że  dokonawszy  dzieła  Odkupienia  w  Moim 
 Człowieczeństwie,  mam  teraz  powrócić  do  Nieba.  Jakże  to  bolesne,  gdy  chce  się 
 czynić  dobro,  nawet  za  cenę  własnego  życia,  a  nie  ma  nikogo,  komu  można  by  to 
 dobro ofiarować! 
 Otóż,  tak  właśnie  mam  się  w  tobie;  patrzę  na  Moje  ofiary  i  twoje,  patrzę  na  porządek, 
 który  zachowałem,  na  liczne  lekcje,  których  ci  udzieliłem,  wystarczające,  aby  Moja 
 Boska  Wola  stała  się  znana  i  aby  ustanowić  Jej  Królestwo.  Jeśli  nie  przestaję  mówić, 
 to  dlatego,  że  jego  historia  jest  wieczna;  to,  co  jest  wieczne,  posiada  wieczne, 
 nieustanne słowa, a w niebie będą mówić o Moim Fiat na wieki. 
 Patrzę  na  tych,  którzy  ciebie  otaczają,  którzy  znają  to,  co  dotyczy  Mojej  Woli,  a  mimo 
 to  nie  są  prawdziwie  zainteresowani  rozgłaszaniem  tak  wielkiego  dobra.  Patrzę  na 
 twoje  własne  człowieczeństwo,  które  służy  Mi  jako  katedra,  z  której  udzielam  lekcji. 
 Ty  sama  nie  możesz  zaprzeczyć,  że  odczuwasz  Mnie  zmysłowo  poruszającego  się, 
 mówiącego  i  cierpiącego  w  tym  [twoim  człowieczeństwie],  i  że  naprawdę  jestem  w 
 tobie, aby ustanowić Moje Królestwo i uczynić je znanym. 
 Kiedy  patrzę  na  ciebie,  widzę,  że  twoje  człowieczeństwo  również  nie  pozostanie  na 
 ziemi  zbyt  długo.  I  Moje  Serce  odczuwa  bolesną  udrękę,  że  to  wielkie  dobro,  które 
 Moja  Boska  Wola  chce  wprowadzić,  nie  jest  jeszcze  nawet  znane,  a  jego  prawdy  są 
 jakby pogrzebane. 
 Co  więcej,  choć  chcą  dawać  życie,  szczęście  i  światło,  są  uwięzione  [w  tajemnicy] 
 między  Mną  a  tobą  i  na  papierze(uwięzione),  na  którym  kazałem  ci  pisać  [Moje 
 prawdy]  z  tak  czułą  miłością.  Dlatego,  moja  córko,  miej  litość  nad  Moim  bólem  i 
 wielbij  Moje  rozporządzenia,  według  których  pozostawiam  cię  jeszcze  na  ziemi. 
 Wiem, że jest to dla Ciebie bardzo ciężkie i bardzo Ci współczuję. 
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 Litując  się  nad  sobą  nawzajem,  czyńmy  to,  co  jest  dla  nas  możliwe,  aby  objawić 
 Moją Bożą Wolę"... 
 (z "Księgi Nieba"; do użytku prywatnego - tom 26; 28 maja 1929) 

 Donnerstag der 2. Osterwoche 
 (Joh 3,31-36) 
 „Denn  der,  den  Gott  gesandt  hat,  verkündet  die  Worte  Gottes;  denn  er  gibt  den  Geist  unbegrenzt“ 
 (Joh 3,34) 
 Meine  kleine  Intelligenz  tut  nichts  anderes  als  das  endlose  Meer  des  Göttlichen  Fiat  zu  durchqueren. 
 Wenn  Es  seine  Lichtwellen  aufsteigen  lässt,  murmelt  Es  in  seiner  himmlischen  und  göttlichen 
 Sprache,  macht  seine  Geheimnisse  bekannt  und  teilt  sich  mit  geheimen  Worten  meiner  kleinen  Seele 
 mit. 
 Oft  tritt  mein  süßer  Jesus  aus  diesen  Lichtwellen  hervor,  eilt  zu  mir,  umarmt  mich  und  legt  seine  Hand 
 gleichsam  als  Stütze  auf  sein  Herz  –  so  groß  ist  sein  Liebesfeuer,  das  Er  empfindet  –  und  spricht  über 
 seinen Heiligsten Willen. Als ich in diesem Zustand war, sagte mein geliebter Jesus zu mir: 
 “Tochter  meines  Willens,  würdest  du  doch  meine  Liebe  kennen,  die  Ich  empfinde,  wenn  Ich 
 beschließe,  zu  dir  über  mein  Göttliches  Fiat  zu  sprechen!  Wann  immer  Ich  dir  von  meinem  Fiat 
 erzählte, neigten sich die Himmel aus großer Wertschätzung und Verehrung. 
 Aus  Ehrerbietung  gegen  meine  Worte,  die  Ich  aussprechen  sollte,  beugten  sie  sich  herab,  kamen  Mir 
 aus  der  Himmlischen  Heimat  entgegen  und  waren  ganz  darauf  bedacht,  Mir  aufmerksam  zuzuhören. 
 Und  während  Ich  sprach,  nahmen  sie  wahr,  wie  in  ihnen  selbst  neues  göttliches  Leben,  neue  Freuden 
 und neue Schönheiten erschaffen wurden. 
 Geht  es  nämlich  um  die  Verkündigung  weiterer  Wahrheiten  über  mein  Göttliches  Fiat,  fühlt  der  ganze 
 Himmel  Dessen  Macht,  und  die  Himmelsbewohner  wetteifern  darin,  zuzuhören  und  die  neuen 
 Wirkungen  dieser  Kenntnisse  zu  empfangen.  So  war  es  also  jedes  Mal,  wenn  Ich  zu  dir  über  meinen 
 Heiligsten  Willen  sprach,  ein  Fest  für  den  ganzen  Himmel,  da  sie  ihre  Glückseligkeit  verdoppelt 
 fühlten. 
 Nur  der  Himmel  konnte  alle  wunderbaren  Wirkungen  und  reinen  Freuden  fassen,  die  auch  nur  eine 
 einzige  Wahrheit  über  mein  Fiat  enthält.  Bloß  auf  diese  Weise  konnte  Ich  von  Ihm  zu  dir  sprechen  – 
 wobei  sich  der  Himmel  neigte  –  um  ihre  Akte  der  Ehrerbietung  und  die  Huldigung 
 entgegenzunehmen, die meinem Göttlichen Willen gebühren. 
 Meine  Liebe  und  Sehnsucht,  Ihn  bekannt  zu  machen,  sind  so  groß,  dass  Ich,  wenn  nötig,  noch  einmal 
 Fleisch  annehmen  würde,  damit  mein  Wille  bekannt  werde  und  auf  Erden  herrsche.  Doch  das  ist  nicht 
 nötig,  denn  da  Ich  einmal  Mensch  geworden  bin,  ist  meine  Menschwerdung  stets  im  Akt,  und  kann 
 dieselben Wirkungen hervorbringen, als würde Ich abermals Fleisch annehmen. 
 Es  war  nur  zur  Zierde  meines  Fiat,  dass  Ich  dich  erwählte,  dich  von  jedem  Samen  der  Verderbnis 
 reinigte  und  Mich  selbst  in  deiner  Seele  einschloss.  Und  zwar  nicht  nur  auf  spirituelle,  sondern  auch 
 auf  natürliche  Weise,  um  mich  deiner  wie  eines  Schleiers  zu  bedienen,  der  Mich  verhüllte,  fast  so,  wie 
 Ich Mich meiner Menschheit als Schleier bediente, um meine Gottheit zu verbergen. 
 Damit  Ich  dich  zu  meiner  Verfügung  habe,  habe  Ich  dich  von  allem  abgesondert  und  so  viele  Jahre 
 lang  in  ein  Bett  eingeschlossen,  um  dir  die  erhabenen  Lehren  über  mein  Ewiges  Fiat  zu  erteilen  und 
 dich  schluckweise  seine  Kenntnisse  und  sein  Leben  trinken  zu  lassen.  Es  brauchte  genug  Zeit,  dass 
 Ich dir seine lange Geschichte erzählte und sie dich verstehen ließ. 
 Ich  kann  sagen,  dass  Ich  mehr  tat  als  bei  der  Schöpfung  und  Erlösung,  denn  mein  Wille  schließt 
 beide  ein  und  ist  ihr  Anfang  und  ihre  Mitte.  Und  Er  wird  auch  das  Ende  und  die  Krone  der  Schöpfung 
 und  Erlösung  sein,  sodass  unsere  Werke  ohne  Krone  und  unvollständig  wären,  wenn  mein  Wille  nicht 
 bekannt wäre und nicht seine Herrschaft auf Erden hätte. 
 Darum  also  liegt  Mir  so  viel  daran,  Ihn  bekannt  zu  machen.  Unsere  eigenen,  mit  so  viel  Liebe  und 
 Pracht  geschaffenen  Werke,  stehen  unter  dem  Alpdruck  unaussprechlicher  Seufzer  und  gleichsam 
 einer  tiefen  Demütigung,  da  das  Leben,  die  wesentliche  Substanz,  die  sie  [in  sich]  verbergen,  noch 
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 nicht  bekannt  ist.  Die  Hüllen,  das  Äußere  der  Schöpfung  und  Erlösung  sind  bekannt,  aber  das  Leben, 
 das sie bergen, ist unbekannt. 
 Wie  können  sie  also  das  Leben  geben,  das  sie  verbergen,  und  die  Güter,  die  sie  besitzen?  Deshalb 
 ersehnen  und  verlangen  unsere  Werke  ihre  rechtmäßigen  Ansprüche,  dass  nämlich  mein  Göttlicher 
 Wille  bekannt  sei.  Ach  ja,  Er  allein  wird  die  Glorie,  die  unvergängliche  Krone  und  Vollendung  unserer 
 Werke sein! 
 Nun,  du  musst  wissen,  dass  Ich  Mich  verborgen  in  dir  befinde,  mit  einem  schmerzvollen  Herzen, 
 genauso  wie  Ich  es  in  meinen  letzten  Erdenjahren  war,  als  meine  Menschheit  hier  auf  Erden  lebte, 
 und  Ich,  das  Wort  des  Vaters,  in  Ihr  verborgen  war.  Nach  so  vielen  Opfern,  so  vielen  Worten  und 
 Beispielen,  die  Ich  ihnen  gegeben  hatte,  sah  Ich  auf  der  Erde  und  unter  den  Völkern  –  auch  jenen,  die 
 Mich umgaben – , keine Auswirkungen meines Kommens auf die Erde. 
 Die  Früchte  und  Wohltaten  meines  Kommens  waren  so  karg,  dass  mein  Herz  gemartert  wurde,  da  Ich 
 fühlte, dass sie die vielen Güter zurückwiesen, die Ich ihnen geben wollte. 
 Mein  Kummer  steigerte  sich,  als  Ich  sah,  dass  Ich  –  nachdem  Ich  in  meiner  Menschheit  das 
 Erlösungswerk  vollendet  hatte  –  nun  dabei  war,  wieder  zum  Himmel  zurückzukehren.  Wie  tut  es  weh, 
 das  Gute  tun  zu  wollen,  selbst  um  den  Preis  des  eigenen  Lebens,  und  niemanden  zu  finden,  dem 
 man diese Güter geben kann! 
 Nun,  so  geht  es  Mir  in  dir;  Ich  schaue  auf  meine  und  deine  Opfer,  sehe  auf  die  Ordnung,  die  Ich 
 eingehalten  habe,  auf  die  vielen  Lektionen,  die  Ich  dir  gegeben  habe,  und  die  ausreichen,  um  meinen 
 Göttlichen  Willen  bekannt  zu  machen  und  sein  Reich  zu  errichten.  Wenn  Ich  nicht  zu  reden  aufhöre, 
 so  deshalb,  weil  seine  Geschichte  ewig  ist;  was  ewig  ist,  besitzt  ewige,  unaufhörliche  Worte,  und  im 
 Himmel wird man in Ewigkeit über mein Fiat sprechen. 
 Ich  sehe  auf  jene  in  deiner  Umgebung,  die  das  kennen,  was  meinen  Willen  betrifft  –  jedoch  kein 
 wahres  Interesse  daran  haben,  ein  so  großes  Gut  bekannt  zu  machen.  Ich  schaue  auf  deine  eigene 
 Menschheit,  die  Mir  als  Lehrstuhl  dient,  von  dem  aus  Ich  Lektionen  erteile.  Du  selbst  kannst  nicht 
 leugnen,  dass  du  Mich  in  dieser  [deiner  Menschheit]  sinnlich  wahrnehmbar  bewegen,  reden  und 
 leiden fühlst, und dass Ich wirklich in dir bin, um mein Reich zu errichten und Es bekannt zu machen. 
 Wenn  Ich  dich  anschaue,  sehe  Ich,  dass  auch  deine  Menschheit  nicht  mehr  so  lange  auf  Erden 
 bleiben  soll.  Und  mein  Herz  fühlt  die  schmerzvolle  Bedrängnis,  dass  das  große  Gut,  das  mein 
 Göttlicher  Wille  bewirken  möchte,  noch  nicht  einmal  bekannt  ist  und  seine  Wahrheiten  gleichsam 
 begraben sind. 
 Zudem  sind  sie  –  während  sie  doch  Leben,  Glück  und  Licht  spenden  wollen,  [in  der  Verborgenheit] 
 zwischen  Mir  und  dir  und  im  Papier  gefangen,  wo  Ich  dich  mit  so  zärtlicher  Liebe  [meine  Wahrheiten 
 nieder]schreiben  ließ.  Habe  daher,  meine  Tochter,  Mitleid  mit  meinem  Schmerz  und  bete  meine 
 Verfügungen  an,  dass  Ich  dich  noch  immer  auf  der  Erde  belasse.  Ich  weiß,  dass  dies  sehr  hart  für 
 dich ist, und du tust Mir leid. 
 Während  Wir  Mitleid  miteinander  haben,  lass  Uns  tun,  was  an  Uns  liegt,  um  meinen  Göttlichen  Willen 
 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 26; 28. Mai 1929) 
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