
 Czwartek VI tydzień Okresu Wielkanocnego 
 (poza Polską, Wniebowstąpienie Pańskie) 

 ... " A kiedy ich błogosławił, rozstał się z nimi i został uniesiony do 
 nieba." (Łk 24, 51). 

 (...)  Następnie  rozważałam  Wniebowstąpienie  naszego  Pana,  kiedy  to  chwalebnie  i 
 triumfalnie  wstąpił  do  nieba,  a  Jego  Człowieczeństwo  nie  było  już  poniżone  i  poddane 
 cierpieniom.  Nie  niosło  już  insygniów  upadłego  Adama,  lecz  było  nienaruszalne  dla 
 wszelkiego  cierpienia,  nosiło  znamiona  nowego,  niewinnego  Adama  i  wszystkie 
 najwspanialsze przywileje stworzenia, przyobleczone w światło i nieśmiertelne. 
 Kiedy  tak  rozmyślałam,  mój  najsłodszy  Jezus  poruszył  się  we  mnie  i  powiedział  mi:  "Córko 
 moja,  Moje  Człowieczeństwo  naprawiło  w  sobie  i  przez  Siebie  wszelkie  zło  upadłej 
 ludzkości, tak że nawet umarło, aby mogło zmartwychwstać ze śmierci, której było poddane. 
 To  jest  powód,  dla  którego  nie  pozostawiłem  Królestwa  Mojej  Bożej  Woli  na  ziemi,  ponieważ 
 brakowało  chwalebnego  i  nieśmiertelnego  człowieczeństwa  niewinnego  Adama,  [które  było 
 konieczne],  aby  móc  je  przywołać  i  otrzymać  wielki  Dar  Mojego  Fiat.  Tak  więc  Moje 
 Człowieczeństwo  musiało  najpierw  odnowić  upadłe  człowieczeństwo  i  przekazać  mu 
 wszystkie  środki,  aby  je  wskrzesić,  a  następnie  umrzeć  i  zmartwychwstać  z  przymiotami 
 niewinnego  Adama.  Tylko  wtedy  mogłem  dać  człowiekowi  to,  co  utracił.  Nie  tylko  to,  ale 
 chciałem  też  wstąpić  do  nieba  z  Moim  człowieczeństwem  tak  pięknym  i  przyobleczonym  w 
 światło,  jak  wyszło  z  Naszych  Stwórczych  Rąk,  aby  móc  powiedzieć  do  Ojca  w  niebie: 
 "Ojcze  mój,  spójrz  na  Mnie,  jak  odnowione  jest  Moje  Człowieczeństwo  i  jak  pewne  jest  w  nim 
 Królestwo  Naszej  Woli".  Ja  jestem  Głową  wszystkich,  a  ten,  kto  Cię  prosi,  ma  wszelkie 
 prawo  prosić  i  dawać  to,  co  posiadam".  Córko  moja,  aby  ponownie  wybłagać  Królestwo 
 Naszej  Woli  wśród  narodów,  potrzebne  było  niewinne  człowieczeństwo,  obdarzone 
 wszystkimi  atrybutami,  jakie  wyszło  z  Naszych  Stwórczych  Rąk.  Do  tego  czasu  brakowało 
 go i wykupiłem go moją śmiercią. 
 Wstąpiłem  do  nieba,  aby  wypełnić,  oprócz  Mojego  pierwszego  zadania,  także  Moje  drugie 
 zadanie,  a  mianowicie,  aby  ubłagać  i  obdarzyć  ziemię  Królestwem  Mojej  Boskiej  Woli.  Już 
 od około dwóch tysięcy lat to Moje Człowieczeństwo modli się o to. 
 A  Nasz  Boski  Majestat,  czując  w  sobie  odnowioną,  ale  jeszcze  silniejszą  miłość  niż  Miłość 
 Stworzenia,  którą  czuliśmy  przy  stworzeniu  człowieka,  oraz  oczarowany  i  zafascynowany 
 pięknem  Mojego  Człowieczeństwa,  przelał  się  na  nowo  na  zewnątrz.  Dlatego  Nasz  Boski 
 Majestat  otwiera  niebiosa  i  rozlewa  na  dusze  światło  licznych  prawd  o  Moim  Fiat,  jak  deszcz 
 w ulewach. 
 Ten  deszcz  ma  ożywiać  i  uzdrawiać  ludzką  wolę,  abyśmy  w  tym  procesie 
 przemiany(transformacji)  mogli  zapuścić  w  sercach  korzeń  Mojej  Woli  i  ustanowić  Jej 
 Królestwo  na  ziemi.  Aby  Moje  królestwo  mogło  przyjść  na  ziemię,  musiałem  je  najpierw 
 ogłosić,  musiałem  przedstawić  im  Nasze  pragnienie  nadejścia  Naszego  Królestwa  i  Jego 
 panowania. 
 A  jako  starszy  brat  rodziny  ludzkiej  Jestem  w  trakcie  dokonywania  wszelkich  praktycznych 
 przygotowań przed Bogiem w Niebie za to, że dał ludzkości tak wielki Dar. 
 Dlatego  musiałem  wstąpić  do  nieba  w  Moim  uwielbionym  Człowieczeństwie,  aby  w  ten 
 sposób uzyskać dla Moich braci i dzieci przywrócenie Królestwa Mojego Fiat na ziemi.” 
 (z "Księgi Nieba"; do użytku prywatnego - tom 26; 12 maja 1929) 
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 … „Verließ er sie und wurde zum Himmel emporgehoben“ 
 (Lk 24,51) 

 …  Dann  meditierte  ich  über  die  Himmelfahrt  Unseres  Herrn,  als  Er  herrlich  und  triumphierend  in  den 
 Himmel  stieg,  mit  seiner  Menschheit,  die  nicht  mehr  gedemütigt  und  den  Leiden  unterworfen  war.  Sie 
 trug  nicht  mehr  die  Abzeichen  des  gefallenen  Adam,  sondern  war  unantastbar  für  jegliches  Leid,  mit 
 den  Zeichen  des  neuen,  unschuldigen  Adam  und  all  den  schönsten  Vorrechten  der  Schöpfung,  mit 
 Licht bekleidet und unsterblich. 
 Als  ich  dies  erwog,  bewegte  sich  mein  süßester  Jesus  in  meinem  Inneren  und  sagte  mir:  “Meine 
 Tochter,  meine  Menschheit  machte  in  Sich  selbst  und  über  Sich  selbst  alle  Übel  der  abgefallenen 
 Menschheit  wieder  gut,  sodass  sie  sogar  starb,  damit  sie  wieder  vom  Tod  auferstehen  könne,  dem  sie 
 unterworfen war. 
 Das  ist  der  Grund,  warum  Ich  das  Reich  meines  Göttlichen  Willens  nicht  auf  der  Erde  zurückließ,  weil 
 nämlich  die  glorreiche  und  unsterbliche  Menschheit  des  unschuldigen  Adams  fehlte,  [die  nötig  wäre,] 
 um Es erflehen und das große Geschenk meines Fiat empfangen zu können. 
 So  musste  meine  Menschheit  zuerst  die  gefallene  Menschheit  wiederherstellen  und  ihr  alle  Heilmittel 
 reichen,  um  sie  wieder  aufzurichten,  um  dann  zu  sterben  und  mit  den  Eigenschaften  des 
 unschuldigen  Adam  wieder  aufzuerstehen.  Dann  erst  könnte  Ich  dem  Menschen  das  geben,  was  er 
 verloren hat. 
 Nicht  nur  das,  sondern  Ich  wollte  auch  mit  meiner  Menschheit  in  den  Himmel  auffahren,  so  schön  und 
 mit  Licht  bekleidet,  wie  sie  aus  unseren  Schöpferhänden  hervorgegangen  ist,  um  zum  Vater  im 
 Himmel  sagen  zu  können:  ‘Mein  Vater,  sieh  Mich  an,  wie  meine  Menschheit  wiederhergestellt  ist  und 
 wie gewiss das Reich unseres Willens in ihr ist. 
 Ich  bin  das  Haupt  aller,  und  Der,  der  Dich  bittet,  hat  alle  Rechte,  zu  bitten  und  zu  geben,  was  Ich 
 besitze.’  Meine  Tochter,  um  das  Reich  unseres  Willens  unter  den  Völkern  wieder  zu  erflehen,  bedurfte 
 es  einer  unschuldigen  Menschheit,  ausgestattet  mit  allen  Eigenschaften,  wie  sie  aus  unseren 
 Schöpferhänden hervorging. Bis dahin fehlte sie, und Ich erkaufte sie mit meinem Tod. 
 Ich  fuhr  in  den  Himmel  auf,  um  zusätzlich  zu  meiner  ersten  Aufgabe  noch  meine  zweite  Aufgabe  zu 
 erfüllen,  nämlich  das  Reich  meines  Göttlichen  Willens  auf  Erden  zu  erflehen  und  zu  schenken.  Seit 
 etwa zweitausend Jahren betet diese meine Menschheit nun darum. 
 Und  unsere  Göttliche  Majestät,  die  eine  erneute,  aber  noch  stärkere  Liebe  in  Sich  fühlte  als  die  Liebe 
 der  Schöpfung,  die  Wir  bei  der  Erschaffung  des  Menschen  wahrnahmen,  und  bezaubert  und  fasziniert 
 von  der  Schönheit  meiner  Menschheit,  hat  sich  von  neuem  nach  außen  ergossen.  Daher  tut  unsere 
 Göttliche  Majestät  die  Himmel  auf  und  ergießt  das  Licht  der  vielen  Wahrheiten  über  mein  Fiat  wie 
 Regen in Strömen auf die Seelen. 
 Dieser  Regen  soll  den  menschlichen  Willen  beleben  und  heilen,  damit  Wir  in  diesem 
 Transformationsprozess  die  Wurzel  meines  Willens  in  die  Herzen  pflanzen  und  sein  Reich  auf  Erden 
 errichten  können.  Damit  nun  mein  Reich  auf  die  Erde  kommen  kann,  musste  Ich  es  zuerst  bekannt 
 machen,  Ich  musste  ihnen  unser  Verlangen  nach  der  Ankunft  unseres  Reiches  und  seiner  Herrschaft 
 kundtun. 
 Und  als  ein  älterer  Bruder  der  Menschheitsfamilie  bin  Ich  dabei,  vor  der  Gottheit  im  Himmel  alle 
 praktischen Vorkehrungen dafür zu treffen, der Menschheit ein so großes Geschenk zu machen. 
 Deshalb  musste  Ich  also  in  meiner  verherrlichten  Menschheit  in  den  Himmel  auffahren,  damit  Ich 
 dadurch  für  meine  Brüder  und  Kinder  die  Wiederherstellung  des  Reiches  meines  Fiat  auf  Erden 
 erwerben  konnte.“  (aus  „Das  Buch  des  Himmels“;  Für  den  privaten  Gebrauch  –  Band  26;  12.  Mai 
 1929) 
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