
 XXXIII Niedziela Zwykła - C - (Łk 21, 5-19) 

 5  Gdy  niektórzy  mówili  o  świątyni,  że  jest  przyozdobiona  pięknymi  kamieniami  i  darami,  powiedział:  6 
 «Przyjdzie  czas,  kiedy  z  tego,  na  co  patrzycie,  nie  zostanie  kamień  na  kamieniu,  który  by  nie  był 
 zwalony». 7 Zapytali Go: «Nauczycielu, kiedy to nastąpi? I jaki będzie znak, gdy się to dziać zacznie? 

 Początek boleści 
 8  Jezus  odpowiedział:  «Strzeżcie  się,  żeby  was  nie  zwiedziono.  Wielu  bowiem  przyjdzie  pod  moim 
 imieniem  i  będą  mówić:  "Ja  jestem"  oraz:  "Nadszedł  czas".  Nie  chodźcie  za  nimi!  9  I  nie  trwóżcie  się, 
 gdy  posłyszycie  o  wojnach  i  przewrotach.  To  najpierw  musi  się  stać,  ale  nie  zaraz  nastąpi  koniec».  10 
 Wtedy  mówił  do  nich:  «Powstanie  naród  przeciw  narodowi  i  królestwo  przeciw  królestwu.  11  Będą 
 silne trzęsienia ziemi, a miejscami głód i zaraza; ukażą się straszne zjawiska i wielkie znaki na niebie. 

 Prześladowanie uczniów 
 12  Lecz  przed  tym  wszystkim  podniosą  na  was  ręce  i  będą  was  prześladować.  Wydadzą  was  do 
 synagog  i  do  więzień  oraz  z  powodu  mojego  imienia  wlec  was  będą  do  królów  i  namiestników.  13 
 Będzie  to  dla  was  sposobność  do  składania  świadectwa.  14  Postanówcie  sobie  w  sercu  nie  obmyślać 
 naprzód  swej  obrony.  15  Ja  bowiem  dam  wam  wymowę  i  mądrość,  której  żaden  z  waszych 
 prześladowców  nie  będzie  się  mógł  oprzeć  ani  się  sprzeciwić.  16  A  wydawać  was  będą  nawet  rodzice 
 i  bracia,  krewni  i  przyjaciele  i  niektórych  z  was  o  śmierć  przyprawią.  17  I  z  powodu  mojego  imienia 
 będziecie  w  nienawiści  u  wszystkich.  18  Ale  włos  z  głowy  wam  nie  zginie.  19  Przez  swoją  wytrwałość 
 ocalicie wasze życie. 

 "I nie trwóżcie się, gdy posłyszycie o wojnach i przewrotach. To najpierw 
 musi się stać, ale nie zaraz nastąpi koniec».ł" (Łk 21,9). 

 Czułam  się  przytłoczona,  nie  tylko  z  powodu  pozbawienia  mnie  mojego  słodkiego  Jezusa, 
 ale  z  powodu  ciągłego  zagrożenia  srogimi  karami  bliskich  wojen  i  rewolucji,  tak  piekielnych, 
 że  wzbudzały  dreszcze.  O  Boże,  co  za  męka  być  zmuszonym  przez  wyższą  siłę  do 
 oglądania  tych  okropności!  Zaślepienie  przywódców  narodów,  którzy  planują  zagładę  ludów  i 
 moja  bezsilność,  by  przeciwstawić  się  boskiej  sprawiedliwości  moimi  cierpieniami,  aby 
 narody zostały oszczędzone od tak wielu złych rzeczy. 
 Dlatego  czułam  ciężar  życia  i  tęskniłam  żarliwie  za  niebiańską  Ojczyzną,  bo  swoimi 
 cierpieniami nie byłam już w stanie zatrzymać biegu wielu złych rzeczy. 
 A  mój  ukochany  Jezus,  poruszając  się  we  mnie,  powiedział  do  mnie:  "Córko  moja,  jak 
 myślisz,  kiedy  podarowałbym  więcej:  gdybym  uwolnił  narody  od  kar,  na  które  zasłużyły 
 swoją wielką winą, czy że dokonałem Odkupienia? 
 Kary  były  cierpieniami  doczesnymi,  Odkupienie  było  dobrem  wiecznym,  które  nigdy  się  nie 
 kończy.  Gdybym  uwolnił  ich  od  kar,  nie  otworzyłbym  im  nieba,  ani  nie  dał  im  prawa  do 
 chwały.  Jednak  dzięki  temu,  że  dokonałem  Odkupienia  otworzyłem  dla  nich  niebo  i 
 postawiłem  ich  na  drodze  do  Domu  Niebiańskiego  przywracając  im  chwałę,  którą  utracili. 
 Jeśli  ma  się  działać  na  rzecz  większego  dobra,  mniejsze  musi  zadowolić  się  odłożeniem  na 
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 bok,  tym  bardziej,  że  to  mniejsze  miało  służyć  równowadze  sprawiedliwości,  a  Moje 
 Człowieczeństwo nie mogło, ani nie chciało sprzeciwić się tej boskiej równowadze. 
 Ponadto,  bicze  miały  służyć,  jako  wezwanie  dla  stworzeń,  jako  głos  mówiący,  jako  strażnicy, 
 którzy  mogliby  obudzić  je  ze  snu  winy,  jako  zachęta  do  wyruszenia  w  drogę,  jako  światło  do 
 prowadzenia.  W  ten  sposób  były  one  również  środkami,  dzięki  którym  można  było  otrzymać 
 dobra Zbawienia. 
 Nie  chciałem  zniweczyć  tych  pomocy  i  dlatego  mimo  Mojego  przybycia  na  ziemię  narody  nie 
 zostały  całkowicie  uwolnione  od  kar,  na  które  zasłużyły.  Tak  więc,  moja  córko,  myślisz,  że 
 uczyniłbym więcej, gdybym oszczędził narodom kar, tak koniecznych w tych czasach. 
 Gdy  teraz  widzisz,  że  nie  jest  ci  to  dane,  życie  staje  się  dla  ciebie  odrażające  i  chcesz  wejść 
 do  niebiańskiej  ojczyzny.  Biedna  córko,  jak  bardzo  jesteś  niczym  noworodek  w  poznaniu 
 Dóbr  prawdziwych,  wielkich  i  nieocenionych,  które  nigdy  nie  ustają,  i  [w  poznaniu]  dóbr 
 małych i ograniczonych! 
 Czyż  nie  jest  czymś  większym  tworzenie  Królestwa  Mojej  Bożej  Woli?  Aby  uczynić  je 
 znanym,  przygotować  drogę  dla  narodów,  żeby  weszły  do  tego  Królestwa,  obdarzyć  je 
 światłem  swej  wiedzy,  aby  je  prowadzić,  przywrócić  błogość  stworzeniom,  pierwotny  stan 
 stworzenia i wzbogacić je o wszystkie dobra, które zawiera Boska Wola? 
 Korzyść,  gdybyś  uwolniła  Narody  od  wszelkich  kar,  byłaby  niczym  w  porównaniu  z  wielkim 
 dobrem Królestwa Najwyższego FIAT. 
 Znajdujesz  się  więc  w  Moim  własnym  położeniu,  że  musisz  zadowolić  się  tworzeniem 
 Królestwa  Boskiej  Woli,  która  jest  ponad  wszystkim  i  musisz  zadowolić  się  tym,  że  karcenia 
 częściowo podążają swoim torem. 
 Tym  bardziej,  że  zachowuję  ciebie  dla  Królestwa  Mojej  Woli  na  ziemi  -  to  jest  twoja 
 szczególna misja." ... 
 (z "Księgi Nieba"; Do użytku prywatnego - tom 21; 12 maja 1927) 
 --------------------- 

 Będą silne trzęsienia ziemi, a miejscami głód i zaraza; ukażą się straszne 
 zjawiska i wielkie znaki na niebie. (Łk 21,11) 

 Myślałam  o  Woli  Bożej  i  tyle  myśli  przyszło  mi  do  głowy!  Po  tym,  jak  Pan  wydobył  mnie  z 
 ciała,  On,  mój  zawsze  umiłowany  Jezus,  pokazał  mi  liczne  kary,  którymi  chce  uderzyć  na 
 pokolenia i wstrząśnięta zapytałam siebie: 
 "Jak  może  przyjść  Królestwo  Boskiego  FIAT,  kiedy  ziemia  jest  przepełniona  złem,  a  Boska 
 Sprawiedliwość  uzbraja  wszystkie  żywioły,  aby  zniszczyć  człowieka  i  to,  co  mu  służy?  Co 
 więcej,  to  królestwo  nie  przyszło,  tak,  jak  Jezus  przyszedł  na  ziemię  ze  swoją  widzialną 
 obecnością - jak może przyjść teraz? W obecnym stanie rzeczy wydaje się to trudne". 
 Wtedy mój słodki Jezus, który poruszył się we mnie, powiedział do mnie: 
 "Moja  córko,  wszystko,  co  widziałaś,  posłuży  do  oczyszczenia  i  przygotowania  rodziny 
 ludzkiej.  Wstrząsy  posłużą  do  ponownego,  nowego  uporządkowania,  a  zniszczenia  do 
 zbudowania piękniejszych rzeczy. 
 Jeśli  nie  zburzy  się  walącego  się  budynku,  to  nad  tymi  samymi  ruinami  nie  można  zbudować 
 nowego,  piękniejszego.  Uporządkuję  wszystko  tak  aby  zrealizować  Moją  Boską  Wolę. 
 Ponadto,  kiedy  przyszedłem  na  ziemię,  Nasza  Boskość  nie  zadecydowała  o  nadejściu 
 Królestwa Mojej Woli, lecz Królestwa Odkupienia. 
 Mimo  ludzkiej  niewdzięczności  zostało  ono  zrealizowane,  ale  nie  przebyło  jeszcze  całej 
 swojej  drogi:  wiele  obszarów  i  narodów  [nadal]  żyje  tak,  jakbym  nie  przyszedł.  Dlatego  musi 
 [najpierw]  iść  swoją  drogą  i  dotrzeć  wszędzie,  gdyż  Odkupienie  jest  drogą  przygotowawczą 
 dla  Królestwa  Mojej  Woli,  armią,  która  idzie  naprzód,  aby  uformować  narody,  które  otrzymają 
 Panowanie, Życie, Króla - Mojej Boskiej Woli. 
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 Dlatego  to,  co  wtedy  nie  było  postanowione,  ustanawiamy  dzisiaj  dla  realizacji  Królestwa 
 Naszego  FIAT,  a  kiedy  coś  ustanawiamy,  [to]  wszystko  jest  zrobione.  W  Nas  wystarczy 
 Rada  aby  osiągnąć  to,  co  My  chcemy.  Dlatego  to,  co  wydaje  się  tobie  trudne,  jest  łatwe 
 dla  Naszej  Mocy.  To  będzie,  jak  te  zaciekłe  wiatry  po  długich  pochmurnych  deszczowych 
 dniach:  Moc  wiatru  rozprasza  chmury,  przepędza  deszcz  i  sprawia,  że  pogodna  aura  i 
 słońce  powracają,  by  objąć  ziemię.  W  ten  sposób  Nasza  Moc,  bardziej  niż  porywisty  wiatr, 
 rozproszy  gęste  ciemności  ludzkiej  woli  i  sprawi,  że  słońce  Mojej  Wiecznej  Woli  zabłyśnie 
 ponownie,  aby  objąć  stworzenia.  Wszystkie  prawdy  o  Niej,  które  Ja  tobie  przekazuję,  są 
 niczym  innym  jak  potwierdzeniem  tego,  co  My  postanowiliśmy.  Ponadto,  gdyby  Boskość  nie 
 zadekretowała  Królestwa  Mojego  Boskiego  FIAT  i  czasu  jego  bliskiego  wypełnienia,  nie 
 byłoby  ani  powodu,  ani  potrzeby,  ani  celu  do  wybrania  ciebie.  Nie  byłoby  celu,  aby  przez  tyle 
 lat  trzymać  cię  jako  ofiarę,  aby  powierzyć  ci,  jako  swojej  małej  córce,  Swoją  wiedzę,  Swoje 
 cudowne  Prawdy  oraz  Swoje  tajemne  i  ukryte  Bóle.  Nie  tylko  to,  ale  Boskość  postąpiła  z 
 tobą  całkowicie  po  ojcowsku  i  po  macierzyńsku  aby  mogła  umieścić  w  tobie  Nasienie 
 Boskiego Potomstwa i żebyś dbała o ich interesy bardziej niż o swoje własne. 
 To  pokazuje,  jak  realne  jest  to,  co  postanowiliśmy:  tak  prawdziwe,  że  nawet  wybrałem 
 [konkretny]  Podmiot  i  postanowiłem  użyć  środków,  dać  nauki,  aby  zstąpić  do  rodziny 
 ludzkiej, i ustanowić pośród niej to, co [już] zostało ustanowione w Niebie. 
 Gdyby  Królestwo  Mojej  Woli  nie  zostało  zadekretowane,  nie  przekazałbym  ci  tak  wiele,  ani 
 nie wybrałbym ciebie w bardzo szczególny sposób do takiego celu. 
 Moje  Słowo  byłoby  bez  życia  i  bez  owoców,  gdyby  tak  było;  byłoby  bez  mocy  twórczej  i 
 zapładniającej  -  co  nie  może  mieć  miejsca.  Moje  Słowo  posiada  Moc  twórczą  i  Moc 
 pozyskiwania dla Siebie [własnego] orszaku niekończącego się życia swoją płodnością. 
 Tak  też  działo  się  w  Odkupieniu.  Ponieważ  zostało  to  zadekretowane  przez  Nas  w  Niebie, 
 została  stworzona  Dziewica,  aby  być  Matką  Słowa  Przedwiecznego.  Gdyby  nie  zostało  to 
 ustalone,  nie  byłoby  powodu,  ani  potrzeby,  aby  stworzyć  i  wybrać  tę  zupełnie  unikalną  i 
 szczególną Dziewicę. 
 Nie  byłoby  też  żadnej  potrzeby(dawania)  tak  wielu  przekazów  prorokom,  którzy  tak  żywo 
 przedstawiali  życie  Słowa  w  Jego  Człowieczeństwie  i  opisali  Jego  cierpienia,  jakby  mieli  Go 
 przed oczyma. 
 Kiedy  więc  Nasza  Boska  Dobroć  znajduje  upodobanie,  wybiera  i  się  zapowiada,  jest  to 
 pewny znak i początek rozwijania się Jej Dzieł, które Ona zadekretowała. 
 Bądź  więc  uważna  i  pozwól,  aby  wszystko  dokonało  się  przez  twojego  Jezusa,  bo  nie 
 brakuje  Mi  ani  Mocy,  ani  środków  do  tego,  czego  Ja  chcę  i  do  realizacji  tego,  co  Ja 
 postanowiłem." 
 (z "Księgi Nieba"; Do użytku prywatnego - tom 24; 30 kwietnia 1928). 
 -------------------- 

 "Przez swoją wytrwałość ocalicie wasze życie." (Łk 21,19). 

 Trwałam  w  swoim  zwykłym  stanie,  skarżąc  się  Jezusowi  na  mój  biedny  stan,  a  On 
 powiedział do mnie: 
 "Córko  moja,  odwagi,  nie  zbaczaj  w  niczym;  wytrwałość  jest  największą  cnotą,  stanowczość 
 rodzi  heroizm  i  dlatego  jest  prawie  niemożliwe,  aby  ktoś  nie  był  wielkim  świętym;  raczej  jest 
 tak,  że:  powtarzając  swoje  akty,  tworzy  w  ten  sposób  dwie  belki,  jedną  po  prawej,  a  drugą  po 
 lewej  stronie,  które  służą  mu  za  podporę  i  obronę,  a  powtarzając  swoje  akty,  tworzy  w  sobie 
 źródło nowej i coraz większej miłości. 
 Wytrwałość  umacnia  łaskę  i  odciska  na  niej  pieczęć  wytrwałości  do  końca.  Twój  Jezus  nie 
 obawia  się,  aby  Łaski  Jego  mogły  pozostać  bez  skutków,  dlatego  wlewam  je  strumieniami  w 
 duszę  wytrwałą.  Ale  od  duszy,  która  dziś  pracuje,  a  jutro  nie  pracuje,  raz  robi  coś  dobrego, 
 raz  coś  innego,  nie  można  oczekiwać  niczego  wielkiego;  nie  będzie  miała  oparcia  i  raz 
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 będzie  rzucana  tu,  raz  tam;  umrze  z  głodu,  bo  nie  ma  w  sobie  tego  źródła  niezłomności, 
 które  sprawia,  że  miłość  wzrasta;  Łaska  wtedy  obawia  się  wylać,  bo  dusza  będzie  jej 
 nadużywać i robić z niej użytek, aby Mnie obrazić." 
 (z "Księgi Nieba"; Do użytku prywatnego - tom 12; 4 marca 1918). 
 -------------------- 
 Mój  stan  staje  się  coraz  bardziej  bolesny,  Najświętsza  Wola  jest  moją  jedyną  pomocą; 
 dlatego, gdy byłam z moim słodkim Jezusem, On powiedział do mnie: 
 "Moja  córko,  każde  dzieło  wykonane  dla  Mnie,  każda  myśl,  słowo,  modlitwa,  cierpienie,  a 
 nawet  zwykłe  wspomnienie  o  Mnie,  to  tyle  łańcuchów,  które  dusza  tworzy,  aby  Mnie  związać 
 i  aby  przywiązać  się  do  Mnie;  a  te  łańcuchy  mają  moc,  nie  naruszając  wolności  człowieka, 
 aby w delikatny sposób podać jej  łańcuch wytrwałości. 
 A  ten  umożliwia  jej  w  ten  sposób  uformowanie  ostatniego  ogniwa  i  zrobienie  ostatniego 
 kroku,  aby  pozwolić  jej  wejść  w  posiadanie  nieśmiertelnej  chwały.  Dobro  wytrwałe  ma 
 bowiem  taką  moc,  tak  przyciąga  duszę,  że  czuje  ona  dobrowolną  skłonność  do  czynienia 
 dobra bez użycia przymusu czy siły." 
 (z "Księgi Nieba"; Do użytku prywatnego - tom 12; 15 listopada 1920) 

 33. Sonntag im Jahreskreis – C – (Lk 21,5-19) 
 „Und  wenn  ihr  von  Kriegen  und  Unruhen  hört,  lasst  euch  dadurch  nicht  erschrecken!  Denn 
 das muss als erstes geschehen; aber das Ende kommt noch nicht sofort“ (Lk 21,9) 
 Ich  fühlte  mich  bedrückt,  nicht  nur  wegen  der  Beraubung  meines  süßen  Jesus,  sondern  wegen  der 
 ständigen  Androhung  von  schweren  Züchtigungen  naher  Kriege  und  Revolutionen,  so  höllisch,  dass 
 es  Schauder  erregt.  O  Gott,  welche  Pein,  von  einer  höheren  Macht  gezwungen  zu  sein,  diese  Übel  zu 
 sehen! 
 Die  Verblendung  der  Führer  der  Nationen,  welche  die  Vernichtung  von  Völkern  planen,  und  meine 
 Ohnmacht,  mich  mit  meinen  Leiden  der  göttlichen  Gerechtigkeit  entgegenstellen  zu  können,  damit  die 
 Völker vor so vielen Übeln verschont würden. 
 Daher  fühlte  ich  die  Last  des  Lebens  und  sehnte  mich  brennend  nach  dem  himmlischen  Vaterland,  da 
 ich  schon  mit  meinen  Leiden  den  Lauf  vieler  Übel  nicht  aufhalten  konnte.  Und  mein  geliebter  Jesus, 
 der sich in meinem Inneren bewegte, sagte zu mir: 
 „Meine  Tochter,  was  glaubst  du,  wo  hätte  Ich  mehr  geschenkt:  wenn  Ich  die  Völker  von  den 
 Züchtigungen,  die  sie  mit  ihrer  großen  Schuld  verdient  haben,  befreit  hätte,  oder  dass  Ich  die 
 Erlösung  wirkte?  Die  Züchtigungen  waren  zeitliche  Leiden,  die  Erlösung  war  ein  ewiges  Gut,  das  nie 
 endet. 
 Wenn  Ich  sie  von  den  Züchtigungen  befreit  hätte,  hätte  Ich  ihnen  weder  den  Himmel  geöffnet  noch 
 das  Recht  auf  die  Herrlichkeit  verliehen.  Indem  Ich  jedoch  die  Erlösung  wirkte,  öffnete  Ich  ihnen  den 
 Himmel  und  setzte  sie  auf  ihren  Weg  zur  Himmlischen  Heimat,  indem  Ich  ihnen  die  verlorene 
 Herrlichkeit zurückgab. 
 Wenn  man  ein  größeres  Gut  wirken  soll,  muss  sich  das  geringere  damit  begnügen,  beiseite  gestellt 
 zu  werden,  umso  mehr,  als  das  kleinere  der  Ausgewogenheit  der  Gerechtigkeit  dienen  sollte,  und 
 meine Menschheit sich diesem göttlichen Gleichgewicht weder entgegensetzen konnte, noch wollte. 
 Zudem  sollten  die  Geißeln  als  Aufruf  an  die  Geschöpfe  dienen,  als  sprechende  Stimme,  als  Wächter, 
 die  sie  vom  Schlaf  der  Schuld  aufrütteln  konnten,  als  Ansporn,  sich  auf  den  Weg  zu  machen,  als 
 Licht, um sie zu leiten. So waren sie auch Mittel, um die Güter der Erlösung empfangen zu können. 
 Ich  wollte  diese  Hilfen  nicht  vereiteln,  und  deshalb  wurden  die  Völker  trotz  meiner  Ankunft  auf  Erden 
 nicht  ganz  von  den  verdienten  Züchtigungen  befreit.  Nun,  meine  Tochter,  du  denkst,  dass  Ich  mehr 
 getan  hätte,  wenn  Ich  die  Völker  von  den  in  diesen  Zeiten  so  notwendigen  Züchtigungen  verschont 
 hätte. 
 Da  du  nun  siehst,  dass  dir  dies  nicht  gegeben  wird,  wird  dir  das  Leben  zum  Ekel  und  du  möchtest  ins 
 himmlische  Vaterland  eingehen.  Arme  Tochter,  wie  sehr  bist  du  Kleinkind  in  der  Kenntnis  der  wahren 
 und  großen  und  unschätzbaren  Güter,  die  nie  aufhören,  und  [in  der  Erkenntnis]  der  kleinen  und 
 begrenzten Güter! 
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 Ist  es  nicht  etwas  Größeres,  das  Reich  meines  Göttlichen  Willens  zu  bilden?  Um  es  bekannt  zu 
 machen,  den  Weg  zu  bereiten,  damit  die  Völker  in  dieses  Reich  eintreten,  das  Licht  seiner  Kenntnisse 
 zu  verleihen,  um  sie  zu  führen,  den  Geschöpfen  die  Seligkeit  zurückzugeben,  den  ursprünglichen 
 Zustand der Schöpfung, und sie mit allen Gütern zu bereichern, die ein Göttlicher Wille enthält? 
 Die  Wohltat,  wenn  du  die  Völker  von  allen  Züchtigungen  befreit  hättest,  wäre  im  Vergleich  mit  dem 
 großen  Gut  des  Reiches  des  Höchsten  FIAT  ein  Nichts  gewesen.  Du  befindest  dich  also  in  meiner 
 eigenen  Lage,  dass  du  dich  damit  begnügen  musst,  das  Reich  des  Göttlichen  Willens  zu  bilden,  das 
 mehr  ist  als  alles  und  musst  dich  damit  zufriedengeben,  dass  die  Züchtigungen  zum  Teil  ihren  Lauf 
 nehmen. 
 Umso  mehr,  als  Ich  dich  für  das  Reich  meines  Willens  auf  Erden  bewahre  –  dies  ist  deine  besondere 
 Sendung.“  …  (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 21; 12. Mai 1927) 
 „Es  wird  gewaltige  Erdbeben  und  an  vielen  Orten  Seuchen  und  Hungersnöte  geben; 
 schreckliche  Dinge  werden  geschehen,  und  am  Himmel  wird  man  gewaltige  Zeichen  sehen“ 
 (Lk 21,11) 
 Ich  dachte  über  den  Göttlichen  Willen  nach,  und  dabei  kamen  mir  so  viele  Gedanken  in  den  Sinn! 
 Nachdem  der  Herr  mich  aus  meinem  Leib  herausgetragen  hatte,  zeigte  Er,  mein  stets  liebenswürdiger 
 Jesus,  mir  die  vielen  Züchtigungen,  mit  denen  Er  die  Generationen  schlagen  will,  und  erschüttert 
 fragte ich mich: 
 „Wie  soll  das  Reich  des  Göttlichen  FIAT  kommen  können,  wenn  die  Erde  von  Übeln  übervoll  ist,  und 
 die  Göttliche  Gerechtigkeit  alle  Elemente  bewaffnet,  um  den  Menschen,  und  das,  was  ihm  dient,  zu 
 vernichten?  Überdies  kam  dieses  Reich  nicht,  als  Jesus  mit  seiner  sichtbaren  Gegenwart  auf  die  Erde 
 kam – wie wird es jetzt kommen können? Wie die Dinge stehen, scheint das schwierig.“ 
 Da sagte mein süßer Jesus, Der sich in meinem Inneren bewegte, zu mir: 
 „Meine  Tochter,  alles,  was  du  gesehen  hast,  wird  dazu  dienen,  die  Menschheitsfamilie  zu  reinigen  und 
 vorzubereiten.  Die  Erschütterungen  werden  zur  Neuordnung  dienen,  und  die  Zerstörungen  zum 
 Aufbau schönerer Dinge. 
 Wenn  ein  einstürzendes  Gebäude  nicht  abgerissen  wird,  kann  man  das  neue,  schönere  nicht  über 
 denselben  Ruinen  errichten.  Ich  werde  alles  auf  die  Vollendung  meines  Göttlichen  Willens  hin  ordnen. 
 Zudem  hatte,  als  Ich  auf  die  Erde  kam,  unsere  Gottheit  nicht  das  Kommen  des  Reiches  meines 
 Willens beschlossen, sondern jenes der Erlösung. 
 Trotz  der  menschlichen  Undankbarkeit  wurde  es  verwirklicht,  aber  hat  noch  nicht  seinen  ganzen  Weg 
 zurückgelegt:  viele  Gebiete  und  Völker  leben  [noch]  so,  als  wäre  Ich  nicht  gekommen.  Daher  muss  es 
 [zuerst]  seinen  Weg  gehen  und  überall  hingelangen,  denn  die  Erlösung  ist  die  vorbereitende  Straße 
 für  das  Reich  meines  Willens,  das  Heer,  das  vorangeht,  um  die  Völker  zu  bilden,  welche  die 
 Herrschaft, das Leben, den König meines Göttlichen Willens aufnehmen sollen. 
 Was  also  damals  noch  nicht  beschlossen  worden  ist,  das  setzen  Wir  heute  fest  für  die  Verwirklichung 
 des  Reiches  unseres  FIAT,  und  wenn  Wir  etwas  festsetzen,  ist  [damit]  alles  getan.  In  Uns  genügt  der 
 Ratschluss,  das  zu  verwirklichen,  was  Wir  wollen.  Darum  ist  das,  was  dir  schwierig  erscheint,  für 
 unsere Macht leicht. 
 Sie  wird  jenen  heftigen  Winden  nach  langen,  wolkenverhangenen  Regentagen  gleichen:  Die  Macht 
 des  Windes  zerstreut  die  Wolken,  vertreibt  den  Regen  und  lässt  das  heitere  Wetter  und  die  Sonne 
 zurückkehren, damit sie die Erde umfängt. 
 So  wird  unsere  Macht  mehr  als  ein  ungestümer  Wind  die  dichte  Finsternis  des  menschlichen  Willens 
 vertreiben  und  die  Sonne  meines  Ewigen  Willens  wieder  scheinen  lassen,  damit  sie  die  Geschöpfe 
 umfängt.  Alle  Wahrheiten  über  Ihn,  die  Ich  dir  mitteile,  sind  nichts  anderes  als  die  Bestätigung 
 dessen, was Wir beschlossen haben. 
 Wenn  zudem  die  Gottheit  nicht  das  Reich  meines  Göttlichen  FIAT  und  die  Zeit  seiner  nahen  Erfüllung 
 beschlossen  hätte,  dann  hätte  kein  Grund,  noch  eine  Notwendigkeit,  noch  ein  Zweck  bestanden,  dich 
 auszuwählen.  Es  hätte  keinen  Zweck  gegeben,  dich  so  lange  Jahre  geopfert  zu  halten,  dir  als  seiner 
 kleinen  Tochter,  seine  Kenntnisse,  seine  wunderbaren  Wahrheiten,  und  seine  geheimen  und 
 verborgenen Schmerzen anzuvertrauen. 
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 Und  nicht  nur  das,  sondern  die  Gottheit  hat  dich  ganz  väterlich  und  mütterlich  behandelt,  damit  Sie  in 
 dich  den  Samen  der  Göttlichen  Nachkommenschaft  lege,  und  du  dich  um  ihre  Interessen  mehr  sorgst, 
 als wären es deine eigenen. 
 Das  zeigt,  wie  real  das  ist,  was  Wir  beschlossen  haben:  so  real,  dass  Ich  sogar  das  [konkrete]  Subjekt 
 auswählte  und  Mich  entschied,  die  Mittel  zu  gebrauchen  und  die  Unterweisungen  zu  geben,  um  zur 
 Menschheitsfamilie  hinab  zu  steigen  und  in  ihrer  Mitte  das  zu  errichten,  was  im  Himmel  [schon] 
 festgesetzt worden ist. 
 Wäre  das  Reich  meines  Willens  nicht  beschlossen  worden,  so  hätte  Ich  dir  nicht  so  viel  mitgeteilt, 
 noch dich auf ganz besondere Art für einen solchen Zweck auserwählt. 
 Mein  Wort  wäre  ohne  Leben  und  ohne  Frucht  gewesen,  wenn  dies  so  wäre;  es  wäre  ohne 
 schöpferische  und  befruchtende  Kraft  –  was  nicht  sein  kann.  Mein  Wort  besitzt  die  schöpferische 
 Kraft  und  die  Kraft,  sich  mit  seiner  Fruchtbarkeit  sein  [eigenes]  Gefolge  von  endlosen  Leben  zu 
 verschaffen. 
 So  geschah  es  in  der  Erlösung.  Da  es  von  Uns  im  Himmel  beschlossen  worden  war,  wurde  eine 
 Jungfrau  erschaffen,  die  die  Mutter  des  Ewigen  Wortes  sein  sollte.  Wäre  dies  nicht  festgesetzt 
 worden,  so  hätte  kein  Grund,  noch  eine  Notwendigkeit  bestanden,  diese  ganz  einzigartige  und 
 besondere Jungfrau zu erschaffen und auszuwählen. 
 Es  hätte  auch  keinen  Anlass  für  so  viele  Mitteilungen  an  die  Propheten  gegeben,  die  das  Leben  des 
 WORTES  in  Seiner  Menschheit  so  lebendig  im  Detail  darlegten  und  seine  Leiden  beschrieben,  als 
 hätten  sie  Ihn  vor  Augen  gehabt.  Wenn  es  also  unserer  Göttlichen  Güte  gefällt,  auszuwählen  und  sich 
 mitzuteilen,  ist  es  ein  sicheres  Zeichen  und  der  Beginn  der  Entfaltung  ihrer  Werke,  die  Sie 
 beschlossen hat. 
 Sei  daher  aufmerksam  und  lasse  alles  deinen  Jesus  machen,  denn  Mir  fehlen  weder  die  Macht  noch 
 die  Mittel  für  das,  was  Ich  will,  und  das  zu  verwirklichen,  was  Ich  beschlossen  habe.“  (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 24; 30. April 1928) 
 „Wenn ihr standhaft bleibt, werdet ihr das Leben gewinnen“ (Lk 21,19) 
 Ich  fuhr  fort  in  meinem  gewohnten  Zustand  und  beklagte  mich  bei  Jesus  über  meinen  armen  Zustand, 
 und Er sprach zu mir: 
 „Meine  Tochter,  Mut,  rücke  in  nichts  ab,  die  Standhaftigkeit  ist  die  größte  Tugend,  die  Festigkeit  bringt 
 den  Heroismus  hervor,  und  so  ist  es  fast  unmöglich,  dass  einer  nicht  ein  großer  Heiliger  sei;  vielmehr 
 ist  es  so:  indem  er  seine  Akte  wiederholt,  bildet  er  damit  zwei  Balken,  einen  zur  rechten  und  einen  zur 
 linken,  die  ihm  als  Stütze  und  Verteidigung  dienen,  und  indem  er  seine  Akte  wiederholt,  bildet  er  in 
 sich eine Quelle neuer und zunehmender Liebe. 
 Die  Standhaftigkeit  festigt  die  Gnade  und  drückt  ihr  das  Siegel  der  Beharrlichkeit  bis  zum  Ende  auf. 
 Dein  Jesus  fürchtet  nicht,  dass  seine  Gnaden  ohne  Wirkungen  bleiben  können,  und  deshalb  gieße 
 Ich sie in Strömen in die ausdauernde Seele. 
 Von  einer  Seele  aber,  die  heute  arbeitet  und  morgen  nicht,  bald  etwas  Gutes  tut,  bald  wieder  etwas 
 anderes  macht,  ist  nichts  Großes  zu  erhoffen;  sie  wird  keine  Stütze  haben,  und  einmal  wird  sie 
 hierhin,  einmal  dorthin  geworfen  werden;  sie  wird  vor  Hunger  sterben,  weil  sie  in  sich  nicht  die  Quelle 
 der  Standhaftigkeit  hat,  die  die  Liebe  aufsteigen  lässt;  die  Gnade  fürchtet  dann,  sich  zu  ergießen,  weil 
 die  Seele  sie  missbrauchen  und  sich  ihrer  bedienen  wird,  um  Mich  zu  beleidigen.“  (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 12; 4. März 1918) 
 —————– 
 Mein  Zustand  wird  immer  leidvoller,  der  heiligste  Wille  ist  meine  einzige  Hilfe;  als  ich  mich  daher  bei 
 meinem süßen Jesus befand, sprach Er zu mir: 
 „Meine  Tochter,  jedes  für  Mich  getane  Werk,  jeder  Gedanke,  jedes  Wort,  Gebet,  Leiden  und  auch  eine 
 einfache  Erinnerung  an  Mich,  sind  ebenso  viele  Ketten,  die  die  Seele  bildet,  um  Mich  zu  fesseln  und 
 um  sich  an  Mich  zu  binden;  und  diese  Ketten  haben  die  Kraft,  ohne  die  menschliche  Freiheit  zu 
 verletzen, ihr in sanfter Weise die Kette der Beharrlichkeit darzureichen. 
 Sie  ermöglich  ihr  somit,  das  letzte  Glied  zu  bilden  und  den  letzten  Schritt  zu  tun,  um  sie  von  der 
 unsterblichen  Herrlichkeit  Besitz  nehmen  zu  lassen.  Denn  das  beständige  Gute  hat  eine  solche  Kraft, 
 eine  solche  Anziehungskraft  auf  die  Seele,  dass  sie  sich  ohne  Anwendung  von  Zwang  oder  Gewalt 
 freiwillig  geneigt  fühlt,  das  Gute  zu  tun.“  (aus  „Das  Buch  des  Himmels“;  Vorläufiger  deutscher  Text, 
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 aus  dem  Italienischen  übersetzt  von  Studiengruppe  Hl.  Hannibal  di  Francia  –  DI  Irmengard  Haslinger 
 – Für den privaten Gebrauch – Band 12; 15. November 1920) 
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