
 Środa XXVII tydzień Okresu Zwykłego (Łk 11,1-4) 

 "Kiedy się modlicie, mówcie: “Ojcze, niech się święci Twoje imię. Przyjdź 
 królestwo Twoje" (Łk 11,2). 

 (...)  Potem  nadal  modliłam  się  o  to,  by  błogosławiony  Jezus  przyspieszył  przyjście  na  ziemię 
 tak  upragnionego  Królestwa  Woli  Bożej.  A  mój  ukochany  Jezus,  zraniony  niejako  taką 
 modlitwą - gdyż sam tak bardzo pragnął triumfu Woli Bożej na ziemi - powiedział do mnie: 
 "Moja  córko,  modlitwy  w  Mojej  Boskiej  Woli  o  nadejście  Jej  Królestwa  na  ziemi  posiadają 
 wielką  moc  nad  Bogiem.  Sam  Bóg  nie  może  otrząsnąć  się  z  tej  modlitwy,  ani  nie  jest  w 
 stanie  na  nią  nie  odpowiedzieć.  Gdy  stworzenie  modli  się  w  Moim  Boskim  Fiat,  czujemy  Moc 
 Naszej  Woli,  która  modli  się  w  Swojej  wszechwładzy  i  rozszerza  się  wszędzie  Swoim 
 bezmiarem.  Modlitwa  czyniąc  tę  uniwersalną  Moc  swoją  własną,  rozprzestrzenia  się 
 wszędzie.  W  ten  sposób  czujemy  się  otoczeni  ze  wszystkich  stron  i  słyszymy  Naszą  własną 
 Wolę modlącą się w Nas, która z modlitwy zmienia się w rozkaz i mówi: "Ja chcę". 
 A  ponieważ  Ona  rządzi  Naszą  Boską  Istotą,  pod  Jej  łagodnym  panowaniem  mówimy  "My 
 chcemy". 
 Dlatego  modlitwy  zanoszone  w  Naszym  Boskim  Fiat  można  by  nazwać  decyzjami  i 
 rozkazami,  które  noszą  podpisane  zarządzenia  naszych  pragnień.  Jeżeli  to,  co  jest 
 upragnione,  nie  staje  się  natychmiast  widoczne,  to  dlatego,  że  My  tak  rozporządzamy 
 drugorzędnymi* przyczynami, aby z Nas wyłoniło się to, co postanowiliśmy dać. 
 Zatem  wcześniej  czy  później  stworzenia  bez  wątpienia  zobaczą,  jak  z  nieba  przychodzi  to, 
 co zostało im przyznane dekretem. 
 Kontynuuj  więc  swoje  modlitwy  w  Naszym  Fiat  -  modlitwy,  które  poruszają  niebo  i  ziemię, 
 tak, istotnie, samego Boga, jeśli oglądanie Mojego Królestwa na ziemi jest twoją miłością. 
 Będę  się  modlił  razem  z  tobą,  aby  osiągnąć  ten  cel,  zwłaszcza  że  jedynym  celem 
 Stworzenia  jest  właśnie  to  -  aby  Nasza  Boska  Wola  panowała  na  ziemi,  tak  jak  panuje  w 
 niebie." 
 (z "Księgi Nieba"; Do użytku prywatnego - tom 27; 26 stycznia 1930) 

 *  Pierwszą  przyczyną  wszelkiej  łaski  jest  Bóg.  Drugą  przyczyną,  czy  łaska  będzie  skuteczna,  jest 
 człowiek. 

 Mittwoch der 27. Woche im Jahreskreis (Lk 11,1-4) 
 „Wenn ihr betet, so sprecht: Vater, dein Name werde geheiligt. Dein Reich komme“ (Lk 11,2) 
 …  Danach  betete  ich  weiter  darum,  dass  der  gebenedeite  Jesus  die  Ankunft  des  so  ersehnten 
 Reiches  des  Göttlichen  Willens  auf  Erden  beschleunige.  Und  mein  geliebter  Jesus,  gleichsam 
 verwundet  durch  ein  solches  Gebet  –  da  Er  den  Triumph  des  Göttlichen  Willens  auf  Erden  selbst  so 
 ersehnte – sagte zu mir: 



 „Meine  Tochter,  die  Gebete  in  meinem  Göttlichen  Willen  um  die  Ankunft  seines  Reiches  auf  Erden 
 besitzen  eine  große  Macht  über  Gott.  Gott  selbst  kann  dieses  Gebet  weder  abschütteln,  noch  ist  Er 
 imstande, es nicht zu erhören. 
 Wenn  nämlich  ein  Geschöpf  in  meinem  Göttlichen  Fiat  betet,  fühlen  Wir  die  Kraft  unseres  Willens, 
 Der  mit  seiner  Herrschaft  betet  und  sich  mit  seiner  Unermesslichkeit  überallhin  ausdehnt.  Indem  sich 
 das Gebet die universelle Kraft zu eigen macht, breitet es sich überall aus. 
 So  fühlen  Wir  Uns  von  allen  Seiten  umringt  und  hören  unseren  eigenen  Willen  in  Uns  beten,  der  sich 
 von  einem  Gebet  zu  einem  Befehl  verwandelt  und  spricht:  ‘Ich  will‘.  Und  da  Er  über  unser  Göttliches 
 Wesen herrscht, sprechen Wir unter seiner sanften Herrschaft ‚Wir wollen.’ 
 Daher  könnte  man  die  in  unserem  Göttlichen  Fiat  verrichteten  Gebete  Entscheidungen  und 
 Befehle  nennen,  welche  die  unterschriebene  Verfügung  unserer  Wünsche  tragen.  Wenn  das 
 Gewünschte  nicht  sofort  sichtbar  wird,  dann  deshalb,  weil  Wir  die  Zweitursachen  so 
 disponieren, um das, was Wir zu geben beschlossen haben, aus Uns hervor zu bringen. 
 Daher  werden  die  Geschöpfe  zweifellos  früher  oder  später  dasjenige  vom  Himmel  her  sich 
 verwirklichen  sehen,  was  ihnen  mit  einem  Beschluss  gewährt  worden  ist.  Setze  also  deine  Gebete  in 
 unserem  Fiat  fort  –  Gebete,  die  Himmel  und  Erde,  ja  Gott  Selbst  bewegen,  wenn  du  mein  Reich  auf 
 Erden zu sehen liebst. 
 Ich  werde  gemeinsam  mit  dir  beten,  um  diese  Absicht  zu  erreichen,  zumal  der  einzige  Zweck  der 
 Schöpfung  genau  dieser  ist  –  dass  unser  Göttlicher  Wille  wie  im  Himmel  so  auf  Erden  herrschen  soll.“ 
 (aus „Das Buch des Himmels“; Für den privaten Gebrauch – Band 27; 26. Januar 1930) 


