
 Poniedziałek XXVIII tydzień Okresu Zwykłego (Łk 11, 
 29-32) 

 "Znak..." (Łk 11:30) 

 Potem  dodał:  "Córko  moja,  cały  świat  jest  w  zamęcie  i  wszyscy  oczekują  zmian,  pokoju  i 
 odnowienia.  Ludzie  spotykają  się  na  konferencjach  i  dziwią  się,  że  nie  są  w  stanie  dojść  do 
 żadnych  uchwał  i  poważnych  decyzji,  tak  że  nie  jest  tworzony  prawdziwy  pokój  i  wszystko 
 rozmywa  się  w  słowach  bez  żadnego  rezultatu.  Mają  nadzieję,  że  kolejne  konferencje  mogą 
 doprowadzić  do  poważnych  decyzji,  ale  czekają  na  próżno.  I  tak  oczekując  wszyscy  żyją  w 
 lęku:  jedni  przygotowują  nowe  wojny,  inni  liczą  na  nowe  podboje.  Ale  tym  sposobem  ludy 
 ubożeją  i  są  pozbawione  środków  do  życia,  a  czekając,  są  zmęczone  aktualną  smutną  erą, 
 która  spowija  je  w  ciemnościach  i  krwi,  oczekują,  i  mają  nadzieję  na  nową  erę  pokoju,  i 
 światła. 

 Świat  znajduje  się  dokładnie  w  tym  samym  punkcie,  jak  wtedy  gdy  miałem  przyjść  na 
 ziemię:  wszyscy  byli  w  oczekiwaniu  na  wielkie  wydarzenie,  nową  erę,  jak  to  się 
 rzeczywiście stało. 

 Tak  jest  również  teraz,  gdy  ma  nadejść  wielkie  wydarzenie,  Nowa  Era,  w  której  Wola  Boża 
 ma być wykonywana na ziemi tak, jak jest w niebie. 
 Wszyscy  oczekują  nowej  epoki,  zmęczeni  obecną,  nie  wiedząc,  jaka  ta  nowa,  ta  zmiana 
 może być, tak jak nie wiedzieli, kiedy Ja przyszedłem na ziemię. 
 To  oczekiwanie  jest  pewnym  znakiem,  że  Godzina  jest  bliska,  ale  najpewniejszym  znakiem 
 jest  to,  że  teraz  ujawniam  to,  co  chcę  uczynić  i  że  zwracam  się  do  duszy  -  tak  jak  zwróciłem 
 się  do  Mojej  Matki,  kiedy  zstąpiłem  z  nieba  na  ziemię  -  i  komunikuję  tej  duszy  Moją  Wolę 
 oraz dobra i efekty, które ona zawiera, aby obdarzyć nią całą ludzkość." 
 (z "Księgi Nieba"; do użytku prywatnego - tom 15; 14 lipca 1923) 

 Montag der 28. Woche im Jahreskreis (Lk 11,29-32) 
 „Ein Zeichen…“ (Lk 11,30) 
 …  „Meine  Tochter,  die  ganze  Welt  ist  drunter  und  drüber,  und  alle  erwarten  Veränderungen, 
 Frieden  und  Neues.  Die  Menschen  kommen  bei  Konferenzen  zusammen  und  wundern  sich, 
 dass  sie  zu  keinen  Entschlüssen  und  ernsthaften  Entscheidungen  imstande  sind,  sodass 
 kein wahrer Friede geschaffen wird und sich alles in Worten auflöst, ohne Ergebnis. 
 Sie  hoffen,  dass  weitere  Konferenzen  zu  seriösen  Entscheidungen  führen  können,  aber  sie 
 warten  vergebens.  Und  inzwischen  sind  alle  in  dieser  Erwartung  in  Angst:  einige  bereiten 
 neue Kriege vor, einige erhoffen neue Eroberungen. 



 Doch  dadurch  verarmen  die  Völker  und  werden  ihrer  Lebensgrundlage  beraubt,  und 
 während  sie  warten,  der  gegenwärtigen  traurigen  Ära  müde,  die  sie  dunkel  und  blutig 
 einhüllt, warten und hoffen sie auf eine neue Ära des Friedens und des Lichtes. 
 Die  Welt  befindet  sich  genau  an  demselben  Punkt,  wie  zu  der  Zeit,  als  Ich  auf  die  Erde 
 kommen  sollte:  alle  waren  in  Erwartung  eines  großen  Ereignisses,  einer  neuen  Ära,  wie  es 
 tatsächlich  geschah.  So  ist  es  auch  jetzt,  wo  das  große  Ereignis,  die  neue  Ära  kommen  soll, 
 in welcher der Wille Gottes auf Erden wie im Himmel geschehen soll. 
 Alle  sind  in  Erwartung  einer  neuen  Ära,  überdrüssig  der  jetzigen,  ohne  zu  wissen,  was 
 dieses  Neue,  diese  Veränderung  sein  mag,  wie  sie  es  auch  nicht  wussten,  als  Ich  auf  die 
 Erde kam. 
 Diese  Erwartung  ist  ein  sicheres  Zeichen,  dass  die  Stunde  nahe  ist,  doch  das  sicherste 
 Zeichen  ist,  dass  Ich  jetzt  offenbare,  was  Ich  tun  will,  und  dass  Ich  Mich  an  eine  Seele 
 wende  –  wie  Ich  Mich  an  meine  Mutter  wandte,  als  Ich  vom  Himmel  auf  die  Erde  herabstieg 
 –  und  dieser  Seele  meinen  Willen  und  die  Güter  und  Wirkungen  mitteile,  die  Er  enthält,  um 
 die  ganze  Menschheit  damit  zu  beschenken.“  (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 15; 14. Juli 1923) 


