
 Środa, VI tydzień Okresu Wielkanocnego (J 16,12-15) 

 "Jeszcze wiele rzeczy mam wam do powiedzenia, ale teraz nie 
 możecie ich znieść". (J 16, 12) 

 "(...)  Teraz,  córko  Mojej  Woli,  wiedz,  że  Ja  jestem  porządkiem  i  dlatego  wszystkie  Moje 
 dzieła  są  uporządkowane.  Spójrz,  jak  uporządkowane  jest  Stworzenie.  Człowiek  był  celem 
 stworzenia,  a  przecież  nie  stworzyłem  człowieka,  jako  pierwszym,  bo  inaczej  nie 
 utrzymałbym porządku. 
 Gdzie  należało  umieścić  tego  człowieka,  na  czym  powinien  się  oprzeć?  Bez  słońca,  które  by 
 go  oświetlało,  bez  pawilonu  niebiańskiego,  który  służyłby  mu  za  pomieszczenie  i  bez  roślin, 
 które  by  go  żywiły,  wszystko  było  nieuporządkowane.  Mój  Fiat  na  nowo  uporządkował  i 
 stworzył  wszystkie  rzeczy,  a  po  ustanowieniu  najpiękniejszej  siedziby  stworzył  człowieka. 
 Czy  nie  widać  w  tym  porządku  twojego  Jezusa?  Otóż,  również  co  do  ciebie  miałem 
 zachować  ten  porządek.  Rzeczywiście,  Naszym  pierwszym  celem  było  ujawnienie  tobie 
 Naszej  Boskiej  Woli,  aby  Ona  mogła  w  tobie  królować,  jak  król  w  swoim  pałacu.  Co  więcej, 
 po  tym,  jak  udzieliła  ci  swoich  Boskich  instrukcji,  miałaś  być  rzecznikiem  głoszącym  Jej 
 Królestwo  innym.  Niemniej  jednak,  tak  jak  w  Stworzeniu,  trzeba  było  przygotować  niebo 
 twojej  duszy,  które  było  usiane,  jak  gwiazdami  moimi  licznymi  słowami  o  pięknych 
 przymiotach Mojej Woli. 
 Musiałem  zstąpić  na  niski  poziom  waszej  ludzkiej  woli,  aby  ją  opróżnić,  oczyścić,  upiększyć  i 
 uporządkować  we  wszystkim  na  nowo.  Mógłbym  powiedzieć,  że  dokonałem  w  tobie  wiele 
 rodzajów  Stworzenia.  Musiałam  sprawić,  by  zniknęła  w  tobie  stara,  nieuporządkowana 
 ziemia ludzkiej woli, aby w  głębi twojego wnętrza  przywołać porządek Boskiego Fiat  . 
 Sprawiając,  że  znika  stara  ziemia,  z  której  składało  się  całe  twoje  jestestwo,  miał  On 
 wskrzeszać swoją twórczą mocą niebiosa, słońca i morza zdumiewających prawd. 
 Sama  wiesz,  jak  to  wszystko  dojrzało  przez  Krzyż,  który  oddzielił  cię  od  wszystkiego  i 
 sprawił,  że  żyłaś  na  ziemi  tak,  jakby  nie  była  ona  już  dla  ciebie  ziemią,  lecz  niebem  -  przez 
 to, że zawsze byłaś zanurzona we Mnie lub w słońcu Mojego Boskiego Fiat. 
 Tak  więc  cała  Moja  praca  nad  tobą  nie  była  niczym  innym,  jak  tylko  koniecznym 
 [przygotowawczym]  porządkiem,  abym  mógł  dać  ci  wielki  Dar  Mojej  Boskiej  Woli,  tak  jak 
 otrzymał go pierwszy człowiek na początku swego stworzenia. 
 Dlatego  tak  wiele  przygotowań  było  koniecznych,  ponieważ  miały  one  służyć  człowiekowi, 
 który  miał  posiąść  wielki  Dar  Naszej  Woli,  jako  swoje  uprzywilejowane  dziedzictwo  -  symbol 
 wielkich przygotowań, jakie zdziałałem w twojej duszy. 
 Dlatego czcij Moje dekrety(zarządzenia) i dziękuj Mi, będąc Mi wierną. 
 Innym  przykładem  na  to,  że  dzieła  drugorzędne  są  konieczne  do  osiągnięcia  celu,  jakim  jest 
 budowanie dzieł pierwszorzędnych, jest Moje Odkupienie. 



 Kiedy  przyszedłem  na  ziemię  i  przyjąłem  ciało  człowieka,  taki(właśnie)  był  Mój  cel:  podnieść 
 na nowo rodzaj ludzki i dać Mojej Boskiej Woli prawo do panowania w tym człowieczeństwie  . 
 Gdyż  pozwalając  Jej  królować  w  Moim  Człowieczeństwie,  przywrócono  prawa  obu  stronom, 
 ludzkiej i Boskiej. 
 A  jednak  można  powiedzieć,  że  nic  o  tym  nie  powiedziałem,  ledwie  kilka  słów,  i  dałem  im  do 
 zrozumienia,  że  przyszedłem  na  świat  wyłącznie  po  to,  aby  wypełnić  wolę  Ojca  w  niebie  i 
 uczynić zrozumiałym jej wielkie znaczenie. 
 Przy  innej  okazji  powiedziałem:  "Kto  pełni  wolę  Ojca  mego,  ten  jest  Mi  bratem,  siostrą  i 
 matką  i  do  Mnie  należy".  O  wszystkim  innym  milczałam,  a  celem  było  właśnie  ustanowienie 
 Królestwa  Mojej  Boskiej  Woli  wśród  ludzi.  Było  to  bowiem  właściwe  nie  tylko  dla 
 zapewnienia zbawienia stworzeń. 
 Miałem  raczej  również  zabezpieczyć  Moją  Boską  Wolę,  oddając  jej  prawa  nad  wszelkim 
 ciałem,  tak  jak  oddałem  ją  nad  Moim;  w  przeciwnym  razie  w  dziele  odkupienia  panowałby 
 nieład.  Jak  mógłbym  zapewnić  ludziom  zbawienie,  a  jednocześnie  nie  respektować  Boskich 
 praw naszego Fiat? To nie może być prawda. 
 Ale  chociaż  pierwszym  celem  było  zrównoważenie  wszystkich  pozycji  Mojej  Boskiej  Woli,  Ja, 
 jako  Niebiański  Lekarz,  nadal  podawałem  im  lekarstwa  i  środki  zaradcze.  Mówiłem  im  o 
 przebaczeniu  i  oderwaniu,  udzielałem  sakramentów  i  cierpiałem  straszliwe  bóle  aż  do 
 śmierci. 
 W  ten  sposób  przygotowałem,  że  tak  powiem,  nowe  stworzenie,  aby  stworzenia  mogły 
 przyjąć  moją  Boską  Wolę  jako  Króla  i  Władcę  pośród  swego  ludu.  Tak  postępowałem  z 
 wami:  najpierw,  w  ramach  przygotowania,  mówiłem  wam  o  krzyżach,  cnotach  i  miłości,  aby 
 przygotować  was  do  słuchania  nauki  o  Moim  Fiacie,  abyście  mogli  Go  poznać,  a  przez  to 
 pokochać. 
 Wtedy,  dostrzegając  w  sobie  wielki  skarb  Jego  Życia,  zapragniesz  dawać  Jego  Życie 
 wszystkim, aby Moja Wola była znana i kochana oraz aby zapanowała nad tobą." 

 (Księga Nieba; do użytku prywatnego - tom 27; 20 listopada 1929) 

 Mittwoch der 6. Osterwoche (Joh 16,12-15) 
 „Noch vieles habe ich euch zu sagen, aber ihr könnt es jetzt nicht tragen“ (Joh 16,12) 

 „…  Nun,  Tochter  meines  Willens,  wisse,  dass  Ich  Ordnung  bin  und  meine  Werke  daher  alle 
 geordnet  sind.  Schau,  wie  geordnet  die  Schöpfung  ist.  Der  Mensch  war  der  Zweck  der  Schöpfung, 
 und doch erschuf Ich den Menschen nicht zuerst, sonst hätte Ich die Ordnung nicht eingehalten. 
 Wo  hätte  Ich  diesen  Menschen  hinsetzen  sollen,  worauf  hätte  er  sich  stützen  sollen?  Ohne  Sonne, 
 die  ihn  erleuchtet,  ohne  den  Himmel  Pavillon,  der  ihm  als  Raum  dienen  sollte  und  ohne  Pflanzen  zur 
 Nahrung  war  alles  ungeordnet.  Mein  Fiat  ordnete  neu  und  schuf  alles,  und  nachdem  Es  die  schönste 
 Wohnstätte  errichtet  hatte,  schuf  Es  den  Menschen.  Sieht  man  darin  nicht  die  Ordnung  deines  Jesus? 
 Nun, auch bei dir sollte Ich die Ordnung einhalten. 
 Es  war  zwar  unser  erster  Zweck,  dir  unseren  Göttlichen  Willen  bekannt  zu  machen,  damit  Er  in  dir  wie 
 ein  König  in  seinem  eigenen  Palast  herrsche.  Zudem  solltest  du,  nachdem  Er  dir  seine  göttlichen 
 Unterweisungen  gab,  das  Sprachrohr  sein,  um  anderen  sein  Reich  zu  verkünden.  Dennoch  war  –  wie 
 in  der  Schöpfung  –  die  Vorbereitung  des  Himmels  deiner  Seele  nötig,  der  wie  mit  Sternen  mit  meinen 
 vielen Worten über die schönen Eigenschaften meines Willens übersät war. 
 Ich  musste  auf  die  niedrige  Ebene  deines  menschlichen  Willens  herabsteigen,  um  ihn  leer  zu 
 machen,  zu  läutern,  zu  verschönern  und  in  allem  neu  zu  ordnen.  Man  kann  sagen,  dass  Ich  viele 
 Arten  von  Schöpfungen  in  dir  vollbrachte:  Ich  musste  die  alte  ungeordnete  Erde  deines  menschlichen 
 Willens  verschwinden  lassen,  um  die  Ordnung  des  Göttlichen  Fiat  tief  in  deinem  Inneren 
 zurückzurufen. 
 Indem  Es  die  alte  Erde  deines  ganzen  Wesens  verschwinden  ließ,  sollte  Es  mit  seiner  Schöpferkraft 
 Himmel,  Sonnen  und  Meere  erstaunlicher  Wahrheiten  wiedererstehen  lassen.  Du  selbst  weißt,  wie  all 
 dies  durch  das  Kreuz  heranreifte,  indem  Ich  dich  von  allem  absonderte  und  dich  so  auf  Erden  leben 



 ließ,  als  wäre  sie  keine  Erde  mehr  für  dich,  sondern  Himmel  –  indem  Ich  dich  stets  in  Mir  oder  in  der 
 Sonne meines Göttlichen Fiat versenkt hielt. 
 So  war  all  mein  Wirken  an  dir  nichts  anderes  als  die  nötige  [vorbereitende]  Ordnung,  damit  Ich  dir  die 
 große  Gabe  meines  Göttlichen  Willens  geben  konnte,  wie  sie  der  erste  Mensch  am  Anfang  seiner 
 Erschaffung  erhalten  hatte.  Daher  waren  so  viele  Vorbereitungen  nötig,  da  sie  diesem  Menschen 
 dienen  sollten,  der  das  große  Geschenk  unseres  Willens  als  sein  bevorzugtes  Erbe  besitzen  sollte  – 
 Symbol der großen Vorbereitungen, die Ich in deiner Seele wirkte. 
 Bete  deshalb  meine  Verfügungen  an  und  danke  Mir,  indem  du  Mir  treu  bist.  Ein  anderes  Beispiel 
 dafür,  wie  zweitrangige  Werke  nötig  sind,  um  den  Zweck  zu  erreichen,  die  erstrangigen  Werke  eines 
 Zieles, das Wir Uns vorgenommen hatten, heranzubilden, ist meine Erlösung. 

 Als  Ich  auf  die  Erde  kam  und  menschliches  Fleisch  annahm,  war  genau  dies  mein  Ziel:  die 
 Menschheit  wieder  zu  erheben  und  meinem  Göttlichen  Willen  das  Recht  auf  die  Regentschaft  in 
 dieser Menschheit zu übertragen. 
 Indem  Er  nämlich  in  meiner  Menschheit  herrschen  konnte,  wurden  die  Rechte  auf  beiden  Seiten,  der 
 menschlichen  und  göttlichen,  wieder  in  Kraft  gesetzt.  Und  doch  kann  man  sagen,  dass  Ich  nichts 
 darüber  verlauten  ließ,  kaum  einige  Worte,  und  ihnen  zu  verstehen  gab,  dass  Ich  allein  dafür  in  die 
 Welt  gekommen  war,  um  den  Willen  des  Vaters  im  Himmel  zu  tun  und  dessen  große  Bedeutung 
 begreiflich zu machen. 
 Bei  einer  anderen  Gelegenheit  sagte  Ich:  ‘Wer  den  Willen  meines  Vaters  tut  –  der  ist  Mir  Bruder, 
 Schwester  und  Mutter  und  gehört  zu  Mir.’  Über  alles  andere  schwieg  Ich,  während  doch  der  Zweck 
 genau  jener  war,  das  Reich  meines  Göttlichen  Willens  unter  den  Menschen  zu  errichten.  Es  war 
 nämlich angemessen, nicht nur das Heil der Geschöpfe sicherzustellen. 
 Vielmehr  sollte  Ich  auch  meinen  Göttlichen  Willen  in  Sicherheit  bringen,  indem  Ich  Ihm  seine  Rechte 
 über  alles  Fleisch  zurückgab,  wie  Ich  es  Ihm  über  das  Meine  verliehen  hatte;  sonst  hätte  es  im 
 Erlösungswerk  eine  Unordnung  gegeben.  Wie  könnte  Ich  das  Heil  der  Menschen  sicherstellen  und 
 dabei die göttlichen Rechte unseres Fiat außer Acht lassen? Das konnte nicht sein. 
 Doch  obwohl  das  erste  Ziel  der  Ausgleich  aller  [„buchhalterischen“]  Posten  meines  Göttlichen  Willens 
 war,  hielt  Ich  Mich  als  Himmlischer  Arzt  daran,  ihnen  Medizin  und  Heilmittel  zu  verabreichen.  Ich 
 sprach  zu  ihnen  über  Vergebung  und  Losschälung,  setzte  Sakramente  ein  und  litt  schreckliche 
 Schmerzen bis hin zum Tod. 
 Ich  bereitete  dadurch  sozusagen  die  neue  Schöpfung,  damit  die  Geschöpfe  meinen  Göttlichen  Willen 
 als  König  und  Herrscher  mitten  unter  seinem  Volk  aufnehmen  konnten.  So  verfuhr  Ich  mit  dir:  als 
 erstes  sprach  Ich  als  Vorbereitung  zu  dir  über  Kreuze,  Tugenden  und  Liebe,  um  dich  für  die  Anhörung 
 der Lehren über mein Fiat zu disponieren, damit du Es kennenlernen und dadurch lieben solltest. 
 Wenn  du  dann  in  dir  selbst  den  großen  Schatz  seines  Lebens  wahrnimmst,  würdest  du  danach 
 verlangen,  sein  Leben  allen  zu  schenken,  damit  mein  Wille  bekannt  und  geliebt  werde  und  zur 
 Herrschaft gelange.“ 
 (aus „Das Buch des Himmels“; Für den privaten Gebrauch – Band 27; 20. November 1929) 


