
 Wtorek XXV tydzień Okresu Zwykłego (Łk 8, 19-21) 

 «Moją matką i moimi braćmi są ci, którzy słuchają słowa Bożego i 
 wypełniają je».(Łk 8,21) 

 Byłam  w  moim  niezmiennym  stanie  w  Najwyższej  Woli,  prosząc  moją  Królową  i  Matkę,  aby 
 pomogła  mi  wybłagać  to  Królestwo  wiecznego  FIAT;  wtedy  mój  słodki  Jezus  poruszył  się  we 
 mnie  i  powiedział  do  mnie:  "Moja  córko,  najdoskonalszym  odwzorowaniem  dzieci  Królestwa 
 Mojej  Woli  była  Moja  Niebieska  Matka,  a  ponieważ  to  Królestwo  miało  w  sobie  pierwszą 
 córkę, mogło przyjść Zbawienie. 
 Gdybyśmy  nie  mieli  pierwszej  córki  Naszej  Woli,  Ja,  Słowo  Przedwieczne,  nigdy  nie 
 zstąpiłbym  z  Nieba,  ani  nie  powierzyłbym  Siebie  dzieciom,  które  są  obce  Naszej  Woli,  ani 
 nie posłużyłbym się nimi, by zstąpić na ziemię. 
 Widzisz  więc,  że  potrzebowaliśmy  Córki  Naszej  Woli,  aby  przyszło  Królestwo  Odkupienia,  a 
 ponieważ  Ona  była  Córką  Królestwa  Wiecznego  FIAT,  była  wiernym  odwzorowaniem  Swego 
 Stwórcy  i  doskonałym  odwzorowaniem  całego  Stworzenia.  Musiała  objąć  wszystkie  Akty 
 Najwyższej  Woli,  które  Ona  wykonuje  we  wszystkich  stworzonych  rzeczach.Ponieważ 
 sprawowała  Ona  władzę  i  zwierzchnictwo  nad  całym  Stworzeniem,  musiała  zawrzeć  w  sobie 
 niebo,  gwiazdy,  słońce  i  wszystko,  tak  że  w  Jej  suwerenności  można  było  znaleźć 
 odwzorowanie  nieba,  słońca,  morza,  a  także  ukwieconej  ziemi.Tak  więc  w  mojej  Matce 
 widziano  cuda,  których  nigdy  wcześniej  nie  widziano:  widziano  w  Niej  niebo,  najbardziej 
 promienne  słońce,  najczystsze  morze,  w  którym  odbijaliśmy  się,  aby  zobaczyć  Naszą  Córkę, 
 widziano  ziemię  wiosenną,  zawsze  kwitnącą,  która  przyciągała  niebiańskiego  artystę  na 
 Jego spacery. 
 O,  jakże  piękna  była  Niebiańska  Pani,  skoro  widzieliśmy  w  Niej  nie  tylko  Nasze 
 odzwierciedlenie,  ale  wszystkie  Nasze  Dzieła  w  Niej  zamknięte,  a  to  dlatego,  że  Ona 
 zamknęła w sobie Naszą Wolę! 
 Teraz,  aby  nadeszło  Królestwo  FIAT  ,  potrzebuje  ono  kolejnej  Córki  Naszej  Woli,  ponieważ 
 gdyby  nie  była  Jego  Córką,  nie  mógłby  przekazać  Jej  swoich  Tajemnic,  ani  swoich  boleści, 
 ani swojej wiedzy, swoich cudów, swojej świętości, swoich posiadłości. 
 Tak  jak  ojciec,  matka,  cieszą  się,  że  zapoznają  swoje  dzieci  ze  swoimi  dobrami  i  pozwalają 
 im  wziąć  je  w  posiadanie  -  tak,  a  raczej  pragną,  aby  miały  więcej,  aby  uczynić  je  jeszcze 
 bogatszymi  i  szczęśliwszymi  -  tak  i  Moja  Wola  cieszy  się,  że  zapoznaje  swoje  dzieci  ze 
 swoimi dobrami, aby uczynić je bogatymi i szczęśliwymi z niekończącą się błogością. 
 W  królestwie  Najwyższego  FIAT  będziemy  mieli  teraz  odwzorowania  Najwyższej  Królowej. 
 Więc tęskni i oczekuje również Ona tego Boskiego Królestwa na ziemi, aby mieć jej kopie. 
 Jakie  to  będzie  piękne  królestwo,  królestwo  światła,  nieskończonych  bogactw,  królestwo 
 doskonałej  świętości  i  panowania!  Nasze  dzieci  z  tego  Królestwa  będą  wszyscy  królami  i 
 królowymi, będą należeć w całości do boskiej i królewskiej rodziny. 
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 Obejmą  oni  w  sobie  całe  Stworzenie,  będą  mieli  podobieństwo  i  fizjonomię  Naszego  Ojca 
 Niebiańskiego, a zatem będą dopełnieniem Naszej Chwały i koroną Naszej Głowy." ... 
 (z "Księgi Nieba"; Do użytku prywatnego - tom 20; 4 listopada 1926) 

 Dienstag der 25. Woche im Jahreskreis (Lk 8,19-21) 
 „Meine  Mutter  und  meine  Brüder  sind  die,  die  das  Wort  Gottes  hören  und  danach  handeln“  (Lk 
 8,21) 
 Ich  befand  mich  in  meinem  ständigen  Zustand  im  Höchsten  Willen,  und  bat  meine  Königin  und  Mutter, 
 dass  Sie  mir  helfe,  dieses  Reich  des  ewigen  FIAT  zu  erflehen;  da  bewegte  sich  mein  süßer  Jesus  in 
 meinem Inneren und sagte zu mir: 
 „Meine  Tochter,  die  vollkommenste  Nachbildung  der  Kinder  des  Reiches  meines  Willens  war  meine 
 himmlische  Mutter,  und  weil  dieses  Reich  die  erste  Tochter  in  sich  hatte,  konnte  die  Erlösung 
 kommen. 
 Hätten  Wir  nicht  die  erste  Tochter  unseres  Willens  gehabt,  so  wäre  Ich,  das  ewige  Wort,  nie  vom 
 Himmel  herabgestiegen,  und  hätte  Mich  nie  Kindern,  die  unserem  Willen  fremd  sind,  anvertraut,  noch 
 Mich ihrer bedient, um auf die Erde herabzusteigen. 
 So  siehst  du  also,  dass  Wir  eine  Tochter  unseres  Willens  brauchten,  damit  das  Reich  der  Erlösung 
 komme,  und  da  Sie  die  Tochter  des  Reiches  des  ewigen  FIAT  war,  war  Sie  die  getreue  Nachbildung 
 ihres  Schöpfers  und  die  vollkommene  Nachbildung  der  ganzen  Schöpfung.  Sie  musste  alle  Akte  des 
 Höchsten Willens einschließen, die  Dieser  in allen geschaffenen Dingen ausführt. 
 Da  Sie  die  Oberherrschaft  und  Souveränität  über  die  ganze  Schöpfung  innehatte,  musste  Sie  in  sich 
 den  Himmel,  die  Sterne,  die  Sonne  und  alles  einschließen,  damit  man  in  ihrer  Souveränität  die 
 Nachbildung  des  Himmels,  der  Sonne,  des  Meeres  und  auch  der  blumenübersäten  Erde  finden 
 könne. 
 So  sah  man  in  meiner  Mutter  nie  gesehene  Wunder:  man  erblickte  in  Ihr  den  Himmel,  die  strahlendste 
 Sonne,  das  klarste  Meer,  in  dem  Wir  Uns  spiegelten,  um  unsere  Tochter  zu  sehen,  man  erblickte  die 
 frühlingshafte,  immer  blühende  Erde,  die  den  himmlischen  Künstler  anzog,  seine  Spaziergänge  zu 
 machen. 
 O,  wie  schön  war  die  Himmlische  Herrin,  da  Wir  in  Ihr  nicht  nur  unsere  Nachbildung  sahen,  sondern 
 alle  unsere  Werke,  die  in  Ihr  eingeschlossen  waren,  und  dies,  weil  Sie  unseren  Willen  in  sich 
 einschloss! 
 Nun,  damit  das  Reich  des  FIAT  komme,  brauchte  Es  eine  weitere  Tochter  unseres  Willens,  denn 
 wenn  sie  nicht  seine  Tochter  gewesen  wäre,  hätte  Er  ihr  weder  seine  Geheimnisse,  noch  seine 
 Schmerzen,  noch  seine  Kenntnisse,  seine  Wunder,  seine  Heiligkeit,  seine  Besitztümer  mitteilen 
 können. 
 Wie  ein  Vater,  eine  Mutter  sich  daran  erfreuen,  ihren  Kindern  ihre  Güter  bekanntzumachen  und  in 
 Besitz  nehmen  zu  lassen  –  ja,  sie  vielmehr  wünschten,  mehr  zu  haben,  um  sie  noch  reicher  und 
 glücklicher  zu  machen  –  so  genießt  es  mein  Wille,  seinen  Kindern  seine  Güter  bekannt  zu  machen, 
 um sie mit einer endlosen Seligkeit reich und glücklich zu machen. 
 Im  Reich  des  Höchsten  FIAT  nun  werden  Wir  die  Nachbildungen  der  Höchsten  Königin  haben.  So 
 ersehnt und erwartet auch Sie dieses Göttliche Reich auf Erden, um ihre Kopien zu haben. 
 Welch  schönes  Reich  wird  es  sein,  ein  Reich  des  Lichtes,  der  unendlichen  Reichtümer,  ein  Reich 
 vollkommener  Heiligkeit  und  der  Herrschaft!  Unsere  Kinder  dieses  Reiches  werden  alle  Könige  und 
 Königinnen sein, sie werden ganz der göttlichen und königlichen Familie angehören. 
 Sie  werden  die  ganze  Schöpfung  in  sich  einschließen,  sie  werden  die  Ähnlichkeit  und  die 
 Physiognomie  unseres  Himmlischen  Vaters  haben,  und  deshalb  werden  sie  die  Vollendung  unserer 
 Herrlichkeit  und  die  Krone  unseres  Hauptes  sein.“  …  (aus  „Das  Buch  des  Himmels“;–  Für  den 
 privaten Gebrauch – Band 20; 4. November 1926) 
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