
XVII Niedziela w Okresu Zwykłego(Łk 11, 1-13)

1 Gdy Jezus przebywał w jakimś miejscu na modlitwie i skończył ją, rzekł jeden z uczniów do Niego:
«Panie, naucz nas się modlić, jak i Jan nauczył swoich uczniów». A On rzekł do nich: «Kiedy się
modlicie, mówcie: Ojcze, niech się święci Twoje imię;niech przyjdzie Twoje królestwo!3 Naszego
chleba powszedniego dawaj nam na każdy dzień 4 i przebacz nam nasze grzechy, bo i my
przebaczamy każdemu, kto nam zawini; i nie dopuść, byśmy ulegli pokusie».5 Dalej mówił do nich:
«Ktoś z was, mając przyjaciela, pójdzie do niego o północy i powie mu: "Przyjacielu, użycz mi trzy
chleby, 6 bo mój przyjaciel przyszedł do mnie z drogi, a nie mam, co mu podać". 7 Lecz tamten
odpowie z wewnątrz: "Nie naprzykrzaj mi się! Drzwi są już zamknięte i moje dzieci leżą ze mną w
łóżku. Nie mogę wstać i dać tobie". 8 Mówię wam: Chociażby nie wstał i nie dał z tego powodu, że
jest jego przyjacielem, to z powodu jego natręctwa wstanie i da mu, ile potrzebuje.
9 I Ja wam powiadam: Proście, a będzie wam dane; szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a otworzą
wam. 10 Każdy bowiem, kto prosi, otrzymuje; kto szuka, znajduje; a kołaczącemu otworzą. 11 Jeżeli
którego z was, ojców, syn poprosi o chleb, czy poda mu kamień? Albo o rybę, czy zamiast ryby poda
mu węża? 12 Lub też gdy prosi o jajko, czy poda mu skorpiona? 13 Jeśli więc wy, choć źli jesteście,
umiecie dawać dobre dary swoim dzieciom, o ileż bardziej Ojciec z nieba da Ducha Świętego tym,
którzy Go proszą».

“Niech przyjdzie Twoje królestwo!” (Łk 11,2)

Kiedy byłam w zwykłym stanie, przyszedł mój umiłowany Jezus i powiedział do mnie:
"Moja córko, Trzecie Fiat, Moje "Bądź wola Twoja na ziemi, tak jak jest w Niebie" będzie jak
tęcza, która pojawiła się na niebie po potopie, jak łuk pokoju, który dał ludziom pewność, że
potop ustąpił.
Tak samo będzie z TRZECIM FIAT: Kiedy będzie to znane, a kochające i bezinteresowne
dusze wejdą w Moje Fiat i będą tam żyć, będą jak tęcze, które jak łuki pokoju pogodzą
niebo z ziemią i przepędzą powódź tak wielu grzechów, które zalewają ziemię.
Trzecie Fiat będzie życiem tych łuków pokoju, aby Moje Fiat Voluntas Tua znalazło w nich
swoje wypełnienie; i tak jak Drugie Fiat przywołało Mnie na ziemię, abym żył wśród ludzi, tak
Trzecie Fiat przywoła Moją Wolę w duszach, i tam będzie królować - jak w Niebie tak, i na
Ziemi."
Potem dodał, bo byłam zasmucona Jego nieobecnością.
"Moja córko, powstań, wejdź do Mojej Woli. Wybrałem cię spośród tysiąca tysięcy, aby Moja
Wola znalazła w tobie doskonałe wypełnienie i abyś była tym łukiem pokoju o siedmiu
kolorach, który przyciągnie innych, aby prowadzili swoje życie zgodnie z Moją Wolą.
Zostawmy więc teraz ziemię na boku; dotąd trzymałem ciebie przy sobie, aby zadośćuczynić
Mojej Sprawiedliwości i zapobiec zesłaniu na Ziemię większych kar; teraz dajmy wolną rękę
nurtowi ludzkiej niegodziwości.
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A teraz ty, zjednoczona ze Mną, w Mojej Woli, uczynisz, swoim celem przygotowanie Ery
Mojej Woli. Im bardziej Ja pozwolę ci robić postępy na drodze Mojej Woli, tym bardziej
będzie się formował łuk pokoju, który będzie łącznikiem między Wolą Boską a ludzką.

Z niego Moja Wola na ziemi będzie miała swoje życie i będzie to początek wypełnienia mojej
modlitwy i modlitwy całego Kościoła: "Przyjdź Królestwo Twoje i bądź Wola Twoja na ziemi,
tak jak jest w niebie."
(z "Księgi Nieba"; Do użytku prywatnego - tom 12; 2 marca 1921)
--------------
Wydaje mi się, że nie mogę nie kontynuować mojego krążenia w Najwyższej Woli. Czuję, że
Ona jest moim prawdziwym domem, a wtedy jestem szczęśliwa, gdy w Niej krążę, bo
znajduję wszystko, co należy do mojego słodkiego Jezusa, a na mocy Jego Woli wszystko,
co jest Jego, jest także moje.
Mam więc wiele do dania mojemu ukochanemu Dobru, tak, mam tak wiele do dania Mu, że
nigdy nie dochodzę do kresu dawania Mu wszystkiego. Pozostaje mi więc pragnienie
powrotu i wznowienia mojej wędrówki, aby oddać Mu wszystko, co należy do Jego
uwielbionej Woli.
Kiedy zrobiłam obchód i rozważałam wielkie błogosławieństwa, jakie Najwyższa Wola
przynosi duszom, prosiłam Jezusa, aby szybko uczynił Ją znaną wszystkim, aby mogli
uczestniczyć w tak wielkim dobru. Aby to uzyskać, powiedziałem do Niego - docierając do
każdej stworzonej rzeczy: "Przychodzę do słońca, aby dotrzymać towarzystwa Twojej Woli
panującej i rządzącej w nim, w całej okazałości swego majestatu.
Podczas gdy ja dotrzymuję Ci towarzystwa w słońcu, proszę Cię, aby Twój wieczny FIAT był
znany, i jak króluje triumfalnie w słońcu, tak niech króluje triumfalnie pośród ludzi. Spójrz, że
słońce również Cię błaga, całe jego światło przemienia się w modlitwę. I jak rozprzestrzenia
się po ziemi i otacza swoim światłem rośliny i kwiaty, góry i równiny, morza i rzeki, tak prosi
cię, aby twój FIAT był jednym na ziemi i był w harmonii ze wszystkimi stworzeniami.
Tak więc to nie tylko ja sama, która Ciebie proszę ale to moc Twojej własnej Woli panującej
w Słońcu prosi Cię: prosi Światło, modlą się jego niezliczone działania, dobra, kolory, które
zawiera. Wszyscy modlą się, aby Twój FIAT królował nad wszystkimi. Czy możesz oprzeć
się tak wielkiej masie światła modlącej się siłą Twojej własnej Woli? Podczas gdy ja, mała
jaką jestem, dotrzymuję Ci towarzystwa w tym słońcu, czczę, uwielbiam i wysławiam Twoją
uwielbioną Wolę, z tą wielkością i chwałą, z jaką Twoja własna Wola wysławia się w Swoich
Dziełach. Czyż tylko w ludziach Twoja Wola nie odnajdzie doskonałej chwały Swych Dzieł?
Dlatego niech przyjdzie twój FIAT, niech przyjdzie". Ale gdy to robię, dostrzegam, jak całe
światło słońca modli się o przyjście wiecznego FIAT.
Lepiej powiedzianym byłoby, to Jego własna uwielbiona Wola modli się, wypełniając światło.
A ja pozwalam Mu się modlić i przechodzę do innych stworzonych rzeczy, aby złożyć moją
małą wizytę.
Dotrzymuję trochę towarzystwa godnej uwielbienia Woli w każdym z Jej Aktów, których
dokonuje w każdej stworzonej rzeczy. Dlatego idę przez niebo, gwiazdy, morze, aby niebo
mogło prosić, gwiazdy mogły prosić, morze ze swoim szmerem mogło prosić, aby Najwyższy
FIAT był znany i triumfalnie królował nad wszystkimi ludzkimi stworzeniami, tak jak On
króluje w nich. Po przemierzeniu wszystkich stworzonych rzeczy, aby dotrzymać
towarzystwa Boskiemu FIAT i prosząc w każdej stworzonej rzeczy o Jego panowanie na
ziemi, tak pięknie jest widzieć i słyszeć całe stworzenie modlące się o przyjście Jego
Królestwa do człowieka!
Zanurzam się potem w tym wszystkim, czego mój Jezus dokonał w Odkupieniu. Zanurzam
się w Jego łzach, w Jego dziecięcych westchnieniach, w Jego dziełach, krokach i słowach, w
Jego cierpieniach, w Jego ranach, w Jego krwi, aż do śmierci. To po to aby Jego łzy mogły
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błagać FIAT, aby Jego westchnienia i wszystkie Jego dzieła mogły błagać razem w chórze.
Jego FIAT niech będzie znany, a Jego własna śmierć ożywi Życie Jego Boskiej Woli w
stworzeniach. Teraz, gdy robiłam to i inne rzeczy, które tu pomijam, bo byłoby to zbyt długie,
gdybym chciała wszystko powiedzieć, mój słodki Jezus przycisnął mnie do siebie i
powiedział do mnie:
"Mała córko Mojej Woli, wiedz, że Moja Wola pozostawia Sobie panowanie w całym
stworzeniu, aby dać stworzeniom możliwość złożenia Jej tylu wizyt, ile stworzyłem rzeczy.
Chciałem towarzystwa duszy w niemej mowie całego wszechświata. Jakże trudna jest
samotność tej Woli, tak świętej, która chce uświęcać, a nie znajduje nikogo, z kim mogłaby
dzielić tę Świętość. Jest tak bogata, chce dawać, a nie znajduje nikogo, komu mogłaby dać
swoje skarby, tak piękna, a nie znajduje nikogo, kogo mogłaby ozdobić, tak szczęśliwa, a nie
znajduje nikogo, kogo mogłaby uszczęśliwić.
Umieć dawać, chcieć dawać, a nie mieć komu dawać, to zawsze ból i męka
niewypowiedziana, a największym bólem jest pozostać samemu.
Tak więc Boska Wola jest szczęśliwa, gdy widzi, że stworzenia wchodzą na pole Stworzenia,
aby dotrzymać Mu towarzystwa i widzi, że cel, dla którego pozostawił Siebie, królując w
każdej stworzonej rzeczy, jest spełniony. Ale to, co czyni Go najszczęśliwszym i najbardziej
uwielbionym, to to, że kiedy dotrzesz do każdej rzeczy stworzonej, prosisz Boga, aby Jego
FIAT był znany i panował nad wszystkim. I abyś poruszyła Moją własną Wolę w słońcu, na
niebie, w morzu, we wszystkim, aby modlili się o nadejście Królestwa Mojej Woli.
Bo skoro w tobie jest Mój FIAT, to można powiedzieć, że to sama Moja Wola prosi i porusza
wszystkie Moje Dzieła, aż do Moich łez i westchnień, aby przyszło Królestwo Mojej Woli.
Nie możesz pojąć, jaką przyjemność Mi przygotowujesz, jak bardzo bierzesz Moje Serce, a
nawet Moją Wolę [dla siebie], kiedy słyszę wszystkie Nasze Dzieła proszące o Nasz FIAT.
Widzisz więc Moją radość, gdyż widzę, jak nic nie żądasz dla siebie, ani chwały, ani
miłości, ani łaski.
A ty widząc, że twoja małość nie może uzyskać tak wielkiego królestwa, krążysz we
wszystkich Moich Dziełach, wszędzie tam, gdzie jest Akt Mojej Woli, który spełnia swoje
zadanie, i każesz mu powiedzieć do Mojego Fiat: Niech przyjdzie Twoje Królestwo! O spraw,
aby było znane, kochane i wzięte w posiadanie przez rodzaj ludzki!".
Wola Boża, która modli się razem z Naszymi Dziełami, razem ze swoją małą córeczką, to
największy cud, to Moc , która odpowiada Naszej, która prosi - i niemożliwe jest, abyśmy Jej
nie wysłuchali. JAKŻE ŚWIĘTE, JAKŻE CZYSTE, SZLACHETNE I CAŁKOWICIE

BOSKIE, BEZ CIENIA CZEGOKOLWIEK LUDZKIEGO, JEST KRÓLESTWO

NASZEJ WOLI!

Jego podstawą, fundamentem i głębią będzie sam Nasz FIAT, który rozprzestrzeni się wśród
tych Dzieci Rodziny Niebiańskiej, pośród nich i ponad nimi, czyniąc ich krok mocnym, a
Królestwo Mojej Woli niewzruszonym dla nich."
(z "Księgi Nieba"; Do użytku prywatnego - tom 20; 17 października 1926)
------------------

I Ja wam powiadam: Proście, a będzie wam dane; szukajcie, a

znajdziecie; kołaczcie, a otworzą wam. (Łk 11,9)

Czułam się strasznie pod koszmarnym ciężarem opuszczenia z powodu Jego nieobecności.
Byłam przygnębiona, marniałam i czułam się tak źle, że nie mogłam już dalej. Po tym, jak
mój uwielbiony Jezus dobrze mnie wycisnął pod tak bolesną winną prasą, zlitował się nad
moim ogromnym utrapieniem, wziął mnie mocno w swoje ramiona i powiedział do mnie:
"Biedna córko, jaka ty jesteś nieszczęśliwa! Odwagi, nie chcę, żebyś popadła w taką
skrajność; za bardzo się smucisz, kiedy powinnaś się pocieszać. Twoje wnętrze nieustannie
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oręduje przed Boskim Majestatem i jest nieustannym aktem. Twoje nieustanne błaganie o
Moje Królestwo Boskiego FIAT niesie ze sobą pewność zwycięstwa przed Obliczem Boga.
W ten sposób albo już Je podbiłaś, albo jesteś w trakcie zdobycia. Nieustanne czynienie i
mówienie nabiera natury zwycięskiej Mocy wobec Boga. Bóg “niejako traci” siłę oporu, a
dusza zyskuje moc zwycięską. Następuje wymiana: Bóg jest rozbrojony, a dusza zostaje
wyposażona w boską broń, lecz nie dane jest Najwyższej Istocie, by stawić opór. Czy to
ciągłe błaganie o Królestwo Mojej Wiecznej Woli wydaje ci się mało znaczące? Twoje
wykonywane krążenia w całym Stworzeniu, jak i we wszystkich Aktach, których dokonałem
w Odkupieniu, w morzach Aktów miłości i cierpienia Najwyższej Królowej Nieba, aby mogło
nadejść moje Królestwo? Nie prosisz o nic dla siebie, krążysz wciąż na nowo i prosisz aby
Moja Boża Wola była znana, panowała i królowała. Nie ma tu cienia niczego ludzkiego, ani
egoizmu. Modlitwa ta jest najświętszym i najbardziej Boskim Aktem; jest to modlitwa Nieba,
a nie ziemi, ponieważ jest ona najczystsza, najpiękniejsza, niezwyciężona i która obejmuje
jedynie interes Boskiej Chwały. Do tej pory nikt nie prosił Mnie z takim naciskiem. Moja
Mama tak usilnie prosiła Mnie o zbawienie i odniosła w tym zwycięstwo, ale o Królestwo
Mojej Woli nikt nigdy nie modlił się tak usilnie, że mógłby pokonać Boga. Dlatego twój nacisk
mówi wiele; nawet zamieszanie całej natury mówi wiele. W tych czasach wszystkie elementy
wytrącone z równowagi głoszą coś dobrego, a to jest konieczne dla ponownego
uporządkowania Mojego Królestwa. Jest to największa rzecz, dlatego potrzeba
przewrotów(wstrząsów), aby oczyścić ziemię. Więc nie chcę, abyś się zbytnio smuciła, lecz
raczej kontynuuj swój nieustanny lot i swoje naleganie, abyś mogła posiąść całkowitą Moc
do zdobycia Królestwa Najwyższego FIAT."
(z "Księgi Nieba"; Wstępny tekst niemiecki Irmengard Haslinger - Do użytku prywatnego -
tom 22; 12 sierpnia 1927)

17. Sonntag im Jahreskreis (Lk 11,1-13)
„Dein Reich komme“ (Lk 11,2)
Als ich mich in meinem gewohnten Zustand befand, kam mein stets liebenswürdiger Jesus und
sprach zu mir:
„Meine Tochter, das dritte Fiat, mein „Dein Wille geschehe wie im Himmel so auch auf Erden“ wird wie
der Regenbogen sein, der sich am Himmel nach der Sintflut zeigte, wie ein Friedensbogen, der den
Menschen die Gewissheit gab, dass die Flut zurückgegangen war.
So wird es auch beim dritten Fiat sein: Wenn es bekannt werden wird, werden liebende und
uneigennützige Seelen in mein Fiat eintreten und dort ihr Leben führen, sie werden wie Regenbögen
sein, die wie Friedensbögen Himmel und Erde miteinander versöhnen und die Flut so vieler Sünden,
die die Erde überschwemmen, vertreiben werden.
Das dritte Fiat wird das Leben dieser Friedensbögen sein, sodass mein „Fiat Voluntas Tua“ in ihnen
seine Erfüllung finden wird; und so wie das zweite Fiat Mich auf die Erde herabrief, damit ich unter
den Menschen lebe, so wird das dritte Fiat meinen Willen in die Seelen herabrufen und dort
herrschen – wie im Himmel so auf Erden.“
Dann fügte Er hinzu, da ich über seine Abwesenheit traurig war:
„Meine Tochter, erhebe dich, komm in meinen Willen. Ich habe dich erwählt unter Tausenden und
Tausenden, damit mein Wille in dir vollkommene Erfüllung finde und du jener Friedensbogen mit
seinen sieben Farben seist, der die anderen anziehen soll, um ihr Leben in meinem Willen zu führen.
Lassen wir die Erde also jetzt beiseite; bis jetzt habe Ich dich bei Mir behalten um meine Gerechtigkeit
zu besänftigen und zu verhindern, dass größere Züchtigungen auf die Erde herabregnen; lassen wir
jetzt dem Strom der menschlichen Bosheit freien Lauf.
Und du sollst es dir jetzt, mit Mir vereint, in meinem Willen, angelegen sein lassen, die Ära meines
Willens vorzubereiten. Je mehr Ich dich auf dem Wege meines Willens voranschreiten lasse, umso
mehr wird sich der Friedensbogen bilden, der das Verbindungsglied zwischen dem Göttlichen Willen
und dem menschlichen bilden wird.
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Aus ihm heraus wird mein Wille auf Erden sein Leben haben, und es wird der Beginn der Erfüllung
meines Gebetes und des Gebetes der ganzen Kirche sein: „Dein Reich komme, und Dein Wille
geschehe wie im Himmel so auf Erden.“ (aus „Das Buch des Himmels“; Für den privaten Gebrauch –
Band 12; 2. März 1921)
——————–
Mir scheint, dass ich nicht anders kann, als meinen Rundgang im Höchsten Willen fortzusetzen. Ich
fühle, dass Er mein wahres Zuhause ist, und dann bin ich glücklich, wenn ich in Ihm kreise, denn ich
finde alles, was meinem süßen Jesus gehört, und kraft seines Willens ist all das, was Sein ist, auch
mein.
So habe ich meinem geliebten Gut viel zu geben, ja, ich habe Ihm so viel zu geben, dass ich nie
damit zu Ende komme, Ihm alles zu geben. Es bleibt mir also der Wunsch, zurückzukehren und
meinen Rundgang wiederaufzunehmen, um Ihm alles zu geben, was seinem anbetungswürdigen
Willen gehört.
Als ich den Rundgang machte und die großen Segnungen erwog, die der Höchste Wille den Seelen
bringt, bat ich Jesus, dass Er Ihn schnell allen bekannt mache, damit sie an einem so großen Gut
teilnehmen könnten. Um dies zu erlangen, sagte ich – bei jedem geschaffenen Ding angelangt – zu
Ihm:
„Ich komme in die Sonne, um deinem in ihr regierenden und herrschenden Willen Gesellschaft zu
leisten, in allem Glanz seiner Majestät. Doch während ich Dir in der Sonne Gesellschaft leiste, bitte
ich Dich, dass dein ewiges FIAT bekannt werde, und wie Es triumphierend in der Sonne regiert, so
möge Es mitten unter den Menschen triumphierend zur Herrschaft gelangen. Du siehst, auch die
Sonne bittet Dich, ihr ganzes Licht verwandelt sich in Gebet.
Und wie sie sich über die Erde ausbreitet und mit ihrem Licht Pflanzen und Blumen, Berge und
Ebenen, Meere und Flüsse umhüllt, so bittet sie Dich, dass dein FIAT eines sei auf Erden und mit
allen Geschöpfen in Einklang stehe. So bin nicht ich allein es, die Dich bittet, sondern es ist die Macht
deines eigenen, in der Sonne regierenden Willens, der dich bittet: es bittet das Licht, es beten seine
unzähligen Wirkungen, die Güter, die Farben, die es enthält.
Alle beten darum, dass dein FIAT über alle herrsche. Kannst du einer so großen Menge von Licht
widerstehen, das mit der Macht deines eigenen Willens betet? Während ich, klein wie ich bin, Dir in
dieser Sonne Gesellschaft leiste, benedeie, bete an und verherrliche ich deinen anbetungswürdigen
Willen, mit jener Größe und Herrlichkeit, mit der dein eigener Wille sich in seinen Werken verherrlicht.
Sollte etwa dein Wille nur in den Menschen nicht die vollkommene Herrlichkeit seiner Werke finden?
Deshalb komme dein FIAT, Es möge kommen.”
Doch während ich dies tue, nehme ich wahr, wie das ganze Licht der Sonne um das Kommen des
ewigen FIAT betet. Oder besser gesagt, sein eigener anbetungswürdiger Wille betet, indem Er das
Licht erfüllt. Und ich lasse Ihn beten, und gehe zu den anderen geschaffenen Dingen über, um
meinen kleinen Besuch zu machen.
Ich leiste dem anbetungswürdigen Willen in jedem seiner Akte, die Er in jedem geschaffenen Ding
ausführt, ein wenig Gesellschaft. Darum gehe ich durch den Himmel, die Sterne, das Meer, damit der
Himmel bittet, die Sterne bitten, das Meer mit seinem Gemurmel darum bittet, dass das Höchste FIAT
bekannt werde und über alle menschlichen Geschöpfe triumphierend herrsche, wie Er in ihnen
herrscht.
Nachdem ich durch alle geschaffenen Dinge gewandert bin, um dem Göttlichen FIAT Gesellschaft zu
leisten, und in jedem geschaffenen Ding darum bitte, dass Es auf Erden zur Herrschaft gelange, ist es
so schön, zu sehen und zu hören, dass die ganze Schöpfung um das Kommen seines Reiches zu
den Menschen betet! Ich versenke mich dann in alles, was mein Jesus in der Erlösung gewirkt hat.
Ich versenke mich in seine Tränen, seine kindlichen Seufzer, in seine Werke, Schritte und Worte, in
seine Leiden, seine Wunden, in sein Blut, bis hin zu seinem Tod. Dies damit seine Tränen das FIAT
erflehen mögen, damit seine Seufzer und all seine Werke gemeinsam im Chor flehen mögen. Und
sein FIAT möge bekannt werden, und sein eigener Tod möge das Leben seines Göttlichen Willens in
den Geschöpfen wieder erstehen lassen.
Nun, während ich dies und anderes tat, das ich hier übergehe, da es zu lange wäre, wenn ich alles
sagen wollte, drückte mich mein süßer Jesus an sich und sagte zu mir:
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„Kleine Tochter meines Willens, wisse, dass mein Wille sich in der ganzen Schöpfung regierend
zurücklässt, um den Geschöpfen die Gelegenheit zu geben, Ihm so viele Besuche abzustatten, wie
Ich Dinge erschaffen habe.
Ich wollte die Gesellschaft der Seele in der stummen Sprache des ganzen Universums. Wie hart ist
die Einsamkeit dieses so heiligen Willens, der heiligen möchte und niemanden findet, mit dem Er
diese Heiligkeit teilen könnte. Er ist so reich, dass Er geben will und niemanden findet, um ihm seine
Schätze zu geben, so schön, und Er findet niemanden, den Er schmücken könnte, so glücklich, und
Er findet niemanden, den Er glücklich machen könnte.
Geben können, geben wollen und niemanden haben, dem man geben kann, ist immer ein Schmerz
und eine unaussprechliche Pein, und der größte Schmerz ist es, allein gelassen zu werden.
So ist der Göttliche Wille glücklich, wenn Er sieht, dass die Geschöpfe das Feld der Schöpfung
betreten, um Ihm Gesellschaft zu leisten, und sieht, dass der Zweck erfüllt wird, für den Er sich in
jedem geschaffenen Ding regierend zurückgelassen hat. Doch was Ihn am glücklichsten macht und
am meisten verherrlicht, ist dies, dass du, wenn du bei jedem geschaffenen Ding ankommst, Gott
bittest, dass sein FIAT bekannt werde und über alles herrsche.
Und dass du meinen eigenen Willen in der Sonne, im Himmel, im Meer, in allem bewegst, dass sie
um das Kommen des Reiches meines Willens beten. Denn da in dir mein FIAT ist, kann man sagen,
dass mein Wille selbst es ist, der bittet und alle meine Werke bewegt, bis hin zu meinen Tränen und
Seufzern, dass das Reich meines Willens komme.
Du kannst das Wohlgefallen nicht begreifen, das du Mir bereitest, wie sehr du mein Herz und selbst
meinen Willen [für dich] einnimmst, wenn Ich höre, wie alle unsere Werke um unser FIAT bitten. Du
siehst also meine Freude, dass Ich dich nichts für dich erbitten sehe, weder Herrlichkeit, noch Liebe,
noch Gnade.
Da du siehst, dass deine Kleinheit ein so großes Reich nicht erlangen kann, kreist du in allen meinen
Werken, überall, wo sich ein Akt meines Willens befindet, der seine Aufgabe erfüllt und lässt ihn zu
meinem FIAT selbst sagen: ‘Dein Reich komme! O mache, dass es bekannt und geliebt werde und
von den Menschengeschlechtern in Besitz genommen werde!’
Ein Göttlicher Wille, der zusammen mit unseren Werken betet, gemeinsam mit seiner kleinen Tochter,
ist das größte Wunder, ist eine Macht, die der Unseren gleicht, die bittet – und es ist Uns unmöglich,
diese nicht zu erhören. Wie heilig, wie rein, edel und ganz göttlich, ohne den Schatten von etwas
Menschlichem ist das Reich unseres Willens!
Seine Grundlage, sein Fundament und seine Tiefe wird unser FIAT selbst sein, das sich unter diesen
Kindern der himmlischen Familie, in ihrer Mitte und über ihnen ausbreiten, ihren Schritt fest machen
und das Reich meines Willens für sie unerschütterlich machen wird.“ (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 20; 17. Oktober 1926)

„Darum sage ich euch: Bittet, dann wird euch gegeben; sucht, dann werdet ihr finden; klopft an, dann
wird euch geöffnet“ (Lk 11,9)
Ich fühlte mich unter dem furchtbaren Alpdruck seiner Entbehrung. Ich war bedrückt, ich schmachtete
und fühlte mich so schlecht, dass ich nicht mehr konnte. Nachdem mein anbetungswürdiger Jesus
mich unter einer so schmerzvollen Kelter gut ausgepresst hatte, hatte Er Mitleid mit meiner äußersten
Betrübnis, nahm mich fest in seine Arme und sagte zu mir:
„Arme Tochter, wie schlecht geht es dir! Mut, Ich möchte nicht, dass du an dieses äußerste Extrem
kommst; du betrübst dich zu sehr, wo du dich doch trösten solltest. Dein Inneres spricht ständig vor
der Göttlichen Majestät und ist ein fortwährender Akt. Dein unaufhörliches Bitten um mein Reich des
Göttlichen FIAT bringt vor Gott die Sicherheit des Sieges mit sich. So hast du entweder [schon]
gesiegt, oder bist dabei zu siegen.
Ein fortwährendes Tun und Sprechen erwirbt die Natur einer siegreichen Macht vor Gott. Gott verliert
gleichsam die Widerstandskraft, und die Seele erlangt siegreiche Kraft. Es findet ein Austausch statt:
Gott wird entwaffnet, und die Seele wird mit göttlichen Waffen ausgerüstet, doch dem Höchsten
Wesen ist es nicht gegeben, zu widerstehen.
Scheint dir dieses ständige Bitten um das Reich meines ewigen Willens unbedeutend? Dass du
Runden durch die ganze Schöpfung machst, so wie in allen Akten, die Ich in der Erlösung tat, in den
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Meeren der Akte der Liebe und des Leidens der Höchsten Himmelskönigin, damit mein Reich
komme?
Du bittest um nichts für dich, kreist immer wieder und bittest immer wieder, dass mein Göttlicher Wille
bekannt werde, herrsche und regiere. Hier tritt kein Schatten von etwas Menschlichem ein, noch
Eigennutz. Dieses Gebet ist der heiligste und göttlichste Akt, es ist das Gebet des Himmels, nicht der
Erde, denn es ist das reinste, schönste, unbesiegbare, das nur das Interesse der göttlichen
Herrlichkeit einschließt.
Bis jetzt hat Mich niemand mit solchem Nachdruck gebeten. Meine Mama bat Mich so eindringlich um
die Erlösung und war darin siegreich, doch um das Reich meines Willens hat bisher niemand so
nachdrücklich gebetet, dass er einen Gott besiegen hätte können.
Deshalb besagt dein Nachdruck viel, selbst der Aufruhr der ganzen Natur sagt viel aus. In diesen
Zeiten verkünden alle aus dem Gleichgewicht geratende Elemente etwas Gutes, und das ist für die
Neuordnung meines Reiches notwendig. Es ist das Größte, deshalb bedarf es der Umwälzungen, um
die Erde zu reinigen.
Ich wünsche also nicht, dass du dich zu sehr betrübst, sondern vielmehr deinen ständigen Flug
fortsetzt, und deinen Nachdruck, damit du die vollständige Kraft erwirbst, das Reich des Höchsten
FIAT zu gewinnen.” … (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 22; 12. August 1927)
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