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FOCUS 
Nemzetközi Katolikus Televíziós Hálózat  

                                                                              2004. október 11. 

 

Kedves Barátaim, 

         Nagy hatást gyakorolnak rám az Anne által leírt 
üzenetek, melyekről állítja, hogy azokat Istentől, a 
Mennyei Atyánktól, Jézustól és a Szent Szűztől kapta.  
Ezek az üzenetek alapot képeznek kiváló  és gazdag 
meditációra azok számára, akiknek készültek, azaz  
laikusoknak, a püspököknek és a papoknak;  
különféle problémákkal küszködő bűnös 
embereknek.  Ezeket az üzeneteket nem szabad 
sietve olvasni, hanem arra az időre kell félretenni, 
amikor azt összeszedetten, koncentrálva és 
vizsgálódva tudjuk olvasni. 

          Nagy elismeréssel adózom annak a ténynek, 
hogy Anne teljesen aláveti magát a Magisztérium, a 
helybéli püspöke és különösképpen a Szentatya  
autoritásának.  Anne-t Anyaszentegyházunk nagyon 
hűséges tagjának tartom. 

                           Szivélyes üdvözlettel Krisztusban, 
 
Philip M. Hannan,  
nyugalmazott érsek 

A FOCUS Nemzetközi Televíziós  

                                     Hálózat Elnöke, New Orleans ny. érseke 

106 Metairie Lawn Dr. Metairie, LA 70001 Phone (504) 840-9898 Fax (504) 840-9818  
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Franciscan University of Steubenville 
 A Steubenville-i  Ferences rendi Egyetem 

_______________________________ 

1235 University Blvd. Steubenville, Ohio 43952-1763 

740-283-3771                                                    www.franciscan.edu  

Anélkül, hogy előre feltételezném a helyi püspök és a Szentszék 
(melynek  totális hűséggel,  egész szivvel és lélekkel adózunk)  végső 
és meghatározó ítéletét, szeretném kinyilvánítani a saját személyes 
megítélésemet  Anne, a laikus apostol által kapott üzenetekkel 
kapcsolatban. 

A közölt üzenetek vizsgálata eredményeképpen és a látnokkal való 
interjú után én, személyesen elhiszem , hogy az  Anne által kapott 
üzenetek természetfölötti eredetűek. 

Az üzenetek tartalma összhangban van az Anyaszentegyház  
Magisztériumának hittani és morális tanításaival és semmilyen 
módon nem ütközik az igazhitű katolikus dogmatikával.  Az a preciz 
mód, ahogyan az üzenetek Anne tudomására jutnak (mint például az 
értelmi látomás és értelmi megvilágositás, azaz lokúció) 
közlésmódszerükben összhangban vannak  az Egyház történelmében 
már korábban is előforduló  autentikus magánkinyilatkoztatásokkal.  
Különösképpen  a  bennünk élő Krisztus valóságának megújhodott 
tudatosodására  és az Oltáriszentség előtt végzett imákra alapozott  
keresztény hit,  megtérés, szeretet  és benső béke  lelki gyümölcsei 
(Mt. 7:17-20) jelentős mértékben nyilvánultak meg  a világ különböző 
részein  viszonylag röviddel az üzenetek  vétele és elterjesztése  után.  
Íly módon, véleményem szerint a természetfölötti események  
(üzenet,  jelenség, és ezek lelki gyümölcsei) kivizsgálásával megbízott 
egyházi bizottság  teljesen meg lehet elégedve  Anne vallásos 
élményével.  

Jézusnak  a “Visszatérő  Király”-nak az eljövetelét hirdető üzenetek 
nem arra utalnak, hogy a világ vége most minden percben 
bekövetkezhet Krisztusnak végső testbeni érkezésével, az üzeneteket 
inkább úgy foghatjuk fel,  hogy azok  felhívást jelentenek  arra,  hogy 
legyünk  lelkileg mindig nyitottak Jézus Krisztus folytonos, szünet 
nélküli,  lelki síkon való visszatérésére.  Ez az erővel teli, dinamikus 
advent  vezet el  bennünket az emberiség számára nyújtott különleges 
kegyelem és béke korába (hasonlóan ahhoz, ahogyan a fatimai igéret 
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szól, a végső béke-korszakra vonatkozóan  a Szűz Anya Szeplőtelen  
Szívének győzelme eredményeképpen  vagy pedig  az  Egyház „új 
tavaszához”,  melyre a nagy II. János Pál pápa utalt.) 

Ugyanúgy, ahogyan Anne megkapta helyi püspökétől, Leo O’Reilly 
Főtisztelendő Püspök úrtól az engedélyt arra, hogy az üzeneteit  
terjeszthesse, egyidejűleg benyújtva  Anne minden eddigi irását  a 
Hittani Kongregációnak, én is  szeretnék bátorítani minden hívőt 
(amint ezt Egyházunk, maga is engedélyezi) ezen üzenetek imádságos 
olvasására.  Ezek az üzenetek máris autentikus lelki haszonnal 
szolgáltak  nagy számú katolikus vezéregyéniségnek  szerte az egész 
világon. 

 

Dr. Mark Miravalle, Teológia és Mariológia Professzor,  

Franciscan University of Steubenville 

2003. október 13. 
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A Direction for our Times, azaz Útmutatás Korunk 
Embere számára nevű szervezet engedelmesen és 
szívvel-lélekkel aláveti magát a Katolikus 
Anyaszentegyház Magisztériumának és helyi püspöke  
végső és döntő ítéletének az Anne-nek, a laikus 
apostolnak adott üzenetek természetfölötti jellegét 
illetően. 

 

Anne-nek, a laikus apostolnak az üzeneteit ebben a 
szellelmben nyújtották át Kilmore (Írország) 
Főtisztelendő püspökének, Leo O’Reilly-nek és a 
vatikáni Hittani Kongregációnak kivizsgálás céljából.  
Időközben Főtisztelendő O’Reilly  püspök engedélyét 
adta a kiadásra. 
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ELŐSZÓ 

 
 

Kedves Olvasó, 

Hatgyermekes anya, feleség és a Szt.Ferenc Világi 
(Harmadik) rendjének vagyok tagja. 

Amikor 20 éves voltam, komoly indokok alapján és 
egyházi segítség igénybevételével elváltam. A húszas 
éveim közepén a lányomat egyedül nevelő, dolgozó 
anya lettem.  Napi áldozó hivőként  a hitem tartott 
életben.  A Világi (Harmadik) Ferences Rendbe való 
belépésemen keresztül megkezdtem a Jézussal való 
egység útját. 

Nővérem Medjugorjébe utazott és a Szentlélek lángra 
lobantotta szívét-lelkét.  Miután meghallgattam 
beszámolóját a gyönyörű zarándokútjáról, egy még 
mélyrehatóbb megtérésben volt részem.  A következő év 
folyamán megtapasztaltam az elmélyült ima különböző 
szintjeit.  Ezen belül volt egy álmom, melynek során a 
Szűz Anya megkérdezte tőlem, hajlandó lennék-e 
Krisztusért dolgozni.  Az álom keretén belül 
megmutatta nekem, hogy ez a különleges lelkiségi 
munka azt jelentené, hogy el kellene szakadnom az 
emberektől.  A Szűz Anya ténylegesen megmutatta 
nekem egész kiterjedt családomat és azt, hogyan leszek 
elválasztva tőlük.  Azt válaszoltam neki, hogy nem 
számít.  Megteszek mindent, amit csak kér tőlem. 

Hamarosan ezután beteg lettem, méhbelhártya-
gyulladást kaptam. Ettől kezdve egyik betegség a 
másikat követte.  Betegségeim azokhoz a fajta 
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betegségekhez tartoznak, melyekre az orvosok 
értetlenül tekintenek.  Ez része a keresztemnek és csak 
azért említem meg, mert oly sokan szenvednek 
ílymódon.  Az orvosom azt mondta, hogy soha többet 
nem lehet gyermekem.  Miután gyermekét egyedül 
nevelő anya voltam, ez nem bántott, egyszerűen  
elfogadtam, mint Isten akaratát.  Nem sokkal ezután, 
találkoztam egy csodálatos férfival.  Az első 
házasságomat érvénytelennek  nyilvánították és 
összeházasodtunk.  Ezután öt gyermekünk született. 

Nagyon sok lelki élményben volt részem, többek között, 
amiről ma már tudom, hogy  értelmi megvilágosodás, 
belső sugalmazás, azaz lokúció.  Ezek az élmények 
gyönyörűek voltak, még mindig határozottan  élnek a 
szívemben, de nem jöttem izgalomba miattuk, mert az 
foglalkoztatott, hogy betegségeimet és  az állandó 
kimerültségemet ajánljam fel Istennek.  Ezt  úgy 
értékeltem, hogy Jézusnak keményen meg kell 
dolgoznia azért, hogy engem fenntartson, hiszen sok 
feladattal látott el. Így készített fel engem az Úr arra a 
feladatra, amit nekem szánt. A felkészítésem hosszú 
ideig tartott és nem volt nagyon érdekfeszítő.  Kivülről 
úgy néztek  az emberek, hogy  meglehetősen 
szerencsétlen nő vagyok.  Belül a lelkemben pedig 
éreztem a szenvedés hosszú és fájdalmas voltát, de azt 
is láttam, hogy kis családom egyre növekedett 
szeretetben és gyermekeim számában és bölcsességben 
atekintetben, hogy férjem és én jól megértettük, mi az, 
ami fontos és mi az, ami nem fontos az életünkben.  A 
folytonos keresztek világossá tették ezt számunkra. 

Különféle körülmények  arra kényszerítettek 
bennünket, hogy gyermekeinkkel együtt egy távoli 
helyre költözzünk messzire szeretteimtől.  Ezt a 
kellemetlenséget felajánlottam Jézusnak, de meg kell 
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mondanom, ez volt a legnehezebb, amivel meg kellett 
küzdenem. A száműzetésben való élet csodálatos 
alkalmakat  nyújt az embernek arra, hogy Krisztus 
akaratához igazítsa életét;  erre azonban folyton 
figyelmeztetni kell magunkat.  Ha ezt nem tesszük, 
akkor állandóan szomorúak leszünk.  A száműzetésben 
eltöltött sok év múltán végre megkaptam a belső 
sugallatot, hogy Medjugorjébe menjek.  Ez 
tulajdonképpen a férjem ajándéka volt a 40-ik 
születésnapomra.  Már egyszer korábban is 
megpróbáltam elmenni, de bizonyos körülmények 
megakadályoztak ebben és én ezt Isten akaratának 
tudtam be.  Végülis, az idő elérkezett és mi, a 
legidősebb lányom és én, ott találtuk magunkat a Szt. 
Jakab templom előtt.  A lányomnak  ez volt a második 
útja Medgjugorjéba. 

Nem vártam, hogy különleges, a szokásostól eltérő 
élményben legyen részem.  A lányom, aki nagyon 
élvezte első útját, sokat viccelődött  a csodát kereső 
embereken.  Ő Medjugorjét – kedvesen -  a vallásos 
emberek karneváljának nevezi.  Azt is mondja, hogy ez 
a föld legboldogabb vidéke.  Ez a fiatal lány, amikor 
először ment Medjugorjéba tipikus 14 éves lány volt, aki 
csak kihasználta az alkalmat, hogy külföldre utazhasson   
a nagynénjével.  Amikor hazatért, egy lenyugodott, 
tisztelettudó teremtés lett, úgyhogy elhatároztuk a 
férjemmel, hogy mindegyik tizenéves gyermekünket el 
fogjuk küldeni zarándokútra. 

Szóval, öt gyönyörű napunk volt.  Megtapasztaltam egy 
lelki gyógyulást a hegyen. Lányom pedig pihent és 
imádkozott.  Csendes, de jelentős dolog történt velem.  
Szentáldozások közben beszélgettem Jézussal.  Ez 
gyönyörű élmény  volt, de ez megtörtént már korábban 
is bizonyos alkalmakkor, úgyhogy nem voltam 
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meglepődve vagy túlzottan felindulva.  Emlékszem, 
hogy mondtam mindenkinek, hogy a Szentáldozás 
Medjugorjéban különös erővel volt teli.  Hazajövet, 
mély hálát éreztem a Szűzanya iránt azért, hogy elvitt 
bennünket oda. 

A beszélgetés Jézussal tovább folytatódott a tél 
folyamán.  Az utunkat követő hat hónap folyamán ezek 
a beszélgetések belenyúltak a mindennapi életembe és 
furcsa, nem várt időpontokban is jelentkeztek.  Jézus 
ekkor kezdett irányítani engem döntéseivel és egyre 
nehezebb és nehezebb volt Őt visszautasítani, amikor 
ezt vagy azt kérte tőlem. Nem számoltam be erről 
senkinek sem. 

Ez idő folyamán a Szűzanya is adott nekem 
útbaigazításokat.  Jézus és a Szűzanya hangját  nem 
nehéz megkülönböztetni.  A hallásnak  nem auditív 
módján hallom őket, hanem a lelkemben és az 
értelmemben.  Ekkor már tudtam, hogy valami 
rendkivüli történik.  Jézus elmondta nekem, hogy 
különleges munkát szánt nekem azonkívül, hogy 
meghagy elsődleges hivatásomban feleségként és 
anyaként. Meghagyta nekem, hogy az üzeneteket írjam 
le és majd Ő elintézi, hogy kinyomtassák és terjesszék.  
Visszatekintve a múltra, bizony hosszú időbe telt, mire 
igazából, feltétel nélkül bízni kezdtem Benne.  Most 
már bízom a hangjában és továbbra is meg fogok tenni 
minden tőlem telhetőt, hogy őt szolgáljam, felajánlva 
Neki a gyengeségeimmel és hibáimmal valamint a világ 
vonzásával szembeni küzdelmemet. 

Kérlek, benneteket, hogy imádkozzatok értem, hogy 
továbbra is próbáljam  szolgálni  Jézust. Kérlek 
benneteket, mondjatok „igen”-t Neki, mert olyan nagy 
szüksége van miránk és mert Ő oly kedves. Ha 
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engeditek, egészen bevon benneteket az Ő szívébe.  
Imádkozom értetek és nagyon hálás vagyok Istennek, 
hogy ezen szavakat hozzátok intézte.  Bárki, aki ismeri 
Őt, biztosan szerelmes lesz Belé, mert oly nagy az Ő 
jósága.  Ha problémákkal küzdötök, ez a válasz  
számotokra.  Jézus különleges módon jön hozzátok  e 
szavakon keresztül és a belőlük fakadó kegyelmek által. 

Kérlek benneteket, hogy ne essetek a helytelen 
gondolkodás csapdájába, miszerint Jézus nem 
gondolhatja komolyan az életszentség magasabb  
fokaira való jutást a számotokra.  Amint ezt másutt 
írásaimban megemlítem,  az az idők legnagyobb jele, 
hogy Jézusnak  olyannal kell titkáraként beérnie, mint 
amilyen én vagyok.  Magamat a B csapatnak tekintem, 
kedves barátaim. Csatlakozzatok hozzám és együtt 
összefogva, megtesszük Jézusnak azt a kicsit, amire mi 
képesek vagyunk. 

Rögtön az én fenti önéletrajzi bevezetőm után ezt 
közölte velem Jézus: 

Látod, Gyermekem, hogy te és Én már hosszú 
idő óta vagyunk együtt.  Csendben dolgoztam 
az életedben éveken át, mielőtt elkezdted ezt a 
munkát.  Anne, míly nagyon szeretlek téged!  
Visszatekinthetsz egész életedre és látodhatod, 
milyen sok “igen”-t adtál Nekem válaszul.  
Nem adja ez neked az öröm érzését és tesz 
téged boldoggá?  Már sokkal előbb elkezdted 
mondani Nekem az ”igen”-t még mielőtt 
különleges kegyelmeket tapasztaltál volna 
meg.  Drágám, ha nem mondtál volna már 
korábban “igen”-t, nem adhattam volna neked   
kegyelmeimet és ezzel a misszióval sem 
bízhattalak volna meg. Látod, milyen fontos 
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volt az,  hogy szürke, egyhangú életed minden 
napján felkeltél és „igen”-t mondtál a te 
Istenednek nehézség, kísértés és fáradtság 
ellenére?  Te nem láthattad a nagy tervet, amit 
Én láttam. Neked, Anne, a hitedre kellett 
támaszkodnod.  Anne, még most is ugyanaz a 
helyzet.  Nem láthatod az Én tervemet, mely 
nagyobb, mint amit a te emberi értelmed be 
tud  fogadni.  Kérlek, támaszkodj továbbra is a 
hitedre, mely oly nagy dicsőséget ad Nekem.  
Nézd, milyen sok mindent tudtam rajtad 
keresztül tenni, mégpedig azért, mert csendben 
és megalázva magadat Mellettem döntöttél.  
Hozz  ma és minden nap egy másik csendes, 
alázatos döntést: “Istent fogom szolgálni.” 
Tegnap este Engem szolgáltál, amikor 
vígasztalást nyújtottál  egy szenvedőnek.  
Magad ellen és Énértem hoztad meg 
döntésedet a szenvedőnek nyújtott 
szolgálatodon keresztül.  Ez örömmel töltött el 
Bennünket a Mennyben, Anne.  Te az Enyém 
vagy.  Én a tiéd vagyok.  Maradj Velem, 
Gyermekem.  Maradj Velem. 
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                          Ima Istenhez,  

                az Örökkévaló Atyához 

           

 

Édes Istenem, aki a Mennyben vagy, 
elkötelezem magam Temelletted, Neked adom 
az életemet, a munkámat és a szívemet.  Te 
pedig,  add meg nekem a kegyelmet, hogy  
minden utasításodat a lehető legteljesebb 
mértékben engedelmesen teljesítsem.  Ámen. 

Isten, Mennyei Atyám, segíts, hogy 
megértselek.  Ámen.
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2003. augusztus 17. 

Jézus 
 

Gyermekeim, Eucharisztikus Szívem 
legmélyéről szólok hozzátok. E 
világban élő legdrágább kicsi lelkeim, 
vissza kell jönnötök Hozzám.  Még 
soha nem volt ennyire szükségem 
szeretetetekre, és még soha nem 
akartalak íly nagyon védelmezni 
benneteket, mint most. Miután a Mi 
időnk különbözik a ti időtöktől a 
veletek való kommunikációmban 
túlléphetek az idő keretein.  Ez az, amit 
mondani akarok nektek.  Meg fogom 
veletek osztani a legrejtettebb  
titkaimat.  A tabernákulomról soha 
eddig nem tapasztalt módon le akarom 
venni a leplet.  Azt akarom, hogy 
megismerjetek Engem.  Azt akarom, 
hogy felismerjetek Engem a 
csodálatos, átváltoztatott 
Szentostyában.  Én vagyok az Élet 
Kenyere. Igen.  És ugyancsak Én 
vagyok a ti Jézusotok is. Én voltam az 
az alázatos Ember, Aki a nehézségek, a 
szükség és a nélkülözés útját járta.  
Sokan csúnyán bántak Velem, ezért 
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tudom, mit jelent a sérelem okozta 
fájdalom.  Szegények voltunl, így 
megértem, mit jelent az éhezés.  
Különböztem a többiektől, tehát 
megértem az elszigeteltséget.  
Kicsinyeim, veletek vagyok.  Meg 
akarlak tanítani benneteket azokra a 
dolgokra, melyeket a múltban a lelkek 
nem ismertek mindaddig, míg a 
Mennybe nem jutottak.  Ezt azért 
teszem, hogy magasra duzzasszam a 
keresztények elsöprő erejű hullámát, 
hogy elég erős legyen ahhoz, hogy 
elmossa  a gonoszság áradatát, mely 
átvette az uralmat az Atyám által oly 
szeretettel alkotott világ fölött.    Ez a 
folyamat meg fogja tisztítani a világot, 
hogy Isten gyermekei számára ismét 
biztonságos legyen. Tudást, 
bölcsességet és szeretetet fogok hozni 
nektek.  Be foglak vezetni benneteket 
az isteni dolgok ismeretébe, hogy 
szívetek pont úgy lobogjon, mint az 
isteni szeretet.  Lehetőségetek lesz 
Velem dolgoznotok.  Gyermekek, 
gyertek hát Hozzám.  Járjátok ezt az 
isteni útat Velem, az Üdvözítőtökkel.  
Így együtt hívjuk a többieket, hogy 
csatlakozzanak hozzánk.  Íly módon 
fellépünk a gonosz ellen és 
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visszahelyezzük a jóságot a világért, az 
abban élő emberekért  és a Mennyben   
Istenért. Én mindenható vagyok.   
Velem  kooperálva és Velem együtt 
munkálkodva, részesültök az Én 
erőmben.  Meg fogtok tanulni úgy 
szeretni, ahogyan sohasem szerettetek 
azelőtt.  Olyan új módon nyilatkozom 
meg előttetek, ahogyan sohasem 
azelőtt. Jöjjetek, fejezzük ki együtt 
hódolatunkat és fogadjunk hűséget 
Istennek a mennyei Atyának.  Ő Az, Aki 
elrendelte ezt a munkát.  Köszönjétek 
meg Neki gyakran és igazán ezeket a 
kegyelmeket, mert ezekkel a 
kegyelmekkel Engem fogtok segíteni 
világot mentő munkámban. 
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2003. augusztus 18. 

Jézus 
 

Meg akarom mutatni gyermekeimnek 
azt a nagy vonzódást, melyet irántuk 
érzek. Mindenütt szerte az egész 
világon  Tabernákulumokban lakom.  
Ez azért van így, mert az a vágyam, 
hogy gyermekeim az élő Krisztus 
közelségét élvezhessék. Az életszentség 
mindazon lelkek számára elérhető, 
akik meglátogatnak és tisztelnek 
Engem az Eucharisztiában. Én vagyok 
a gyógyír minden betegségre.  Én 
vagyok a csend és nyugalom minden 
viharra.  Én vagyok a vigasz minden 
szomorúságra. Miután gyermekeimet 
még hatásosabban akarom vezetni, 
meg fogom nektek mutatni azt az 
Életet, mely jelen van minden egyes 
tabernákulumban.  Drágáim, ha 
fogalmatok lenne arról, milyen 
értékkel bír a Nálam tett látogatásotok 
itt a tabernákulum előtt, éjjel-nappal 
tömegek tódulnának Hozzám. A 
lelkeknek ezt tömegét hívogatom most.  
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E világnak drága gyermekei, Én, a ti 
Jézusotok nem vagyok korlátozva a 
természeti törvények által.  Én 
mindent meg tudok tenni. Az Én 
hatalmam elképzelhetetlen azoknak a 
lelkeknek a számára, akik nem 
részesültek mennyei látomásban.  Más 
szóval, azoknak a lelkeknek a 
számára, akiknek gondolkodása 
földhöz kötött. A ti világotokban sokat 
beszélnek  a hatalomról.  Ennek és 
ennek ilyen, annak meg olyan hatalma 
van.  A lelkeket elárasztják okkult vagy 
mágikus hatalmak igézetével.  Azt 
akarom, hogy ez megszűnjék. Vannak, 
akik mgszállottan keresik a 
kapcsolatot az erőkkel, melyek NEM a 
Mennyből származnak.  Gyermekeim, 
méghozzá néhány olyan gyermekem, 
aki a világosságban él, azt állítja, hogy 
ezek jó dolgok vagy legalábbis nem 
kart okozóak.  Én azonban most 
kijelentem nektek egész Isteni 
Fölségem erejében, hogy ha egy erő, 
egy hatalom nem Tőlem való, akkor az 
gonosz erő.  Vegyétek erősen 
szemügyre ezeket  a csalókat és 
iktassátok ki az életetekből.  Ti nem 
látjátok az okozott kárt, de Én, a ti 
Megváltótok biztosítalak benneteket 
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afelől, hogy ha ennek az erőnek 
engedelmeskedtek, az egy olyan ajtót 
nyit meg a lelketeken, melyet nem 
akartok kinyitni. Gyermekeiteket meg 
kell védenetek olyan szórakozásoktól 
és játékoktól, melyekben mágikus erők 
kapnak szerepet. 

Ilyen apró részletekig akarlak 
benneteket irányítani: figyelmeztetni 
és javítani akarlak titeket.  Tanítani 
akarlak benneteket.  Legfőképpen 
pedig szeretni akarlak titeket.  
Előfordult valamikor is veletek az, 
hogy valakit szenvedélyesen 
szerettetek és az illető elutasított 
benneteket?  Megtörtént veletek, hogy 
spontán visszautasították a 
szereteteteket?  Ha ez valamikor 
megtörtént az életetekben, akkor 
biztosan megértitek, hogyan érzek Én.  
Engem az emberiség többsége 
visszautasít.  A saját életemet adtam 
oda ezért az emberiségért, hogy bűneik 
bocsánatot nyerjenek és senki ne 
emlékezzék rájuk többé.  Az emberiség, 
az ostoba emberiség gúnyosan  
visszadobja nekem ezt az ajándékot, 
mintha azt mondaná: “az ajándékod  
értéktelen.  Már nincs semmi értéke.”   
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Drága gyermekeim, emögött bizonyos 
esetekben tudatlanság van.  Sokan 
ezen gyermekek közül nem értik meg, 
hogy az ajándék, amit félrelöknek 
maguktól, az az öröklétük, az  
üdvösségük.  Nem értik meg ezt sok 
esetben, mégpedig azért, mert senki 
nem magyarázza meg nekik.  Ezt a 
helyzetet majd hamarosan orvoslom, 
amikor kinyilvánítom Magamat a 
világnak, nem hagyva lehetőséget a 
kételyre, hogy Jézus Krisztus él és 
megóv benneteket. Ekkor a lelkek 
ismernek már Engem és tudni  fogják, 
hogy Én vagyok Jézus és döntésüket 
ezen ismeretük alapján szabad 
akaratukból fogják meghozni.  Kicsi 
drágám, milyen nagy vigasztalást 
fognak nyújtani Nekem azok a lelkek, 
akik döntésüket az említett nap előtt, 
csupán a hitükre alapozva, hozzák 
meg.  Most küldöm Szentlelkemet a 
világba.  A Szentlélek, a 
Szentháromság Harmadik Személye 
nyugszik minden olyan lelken, mely 
örömmel befogadja Őt. Szavaimat 
terjesztenetek kell, és amikor e szavak 
eljutnak egy lélekhez, melyben a 
Szentlélek lakik, akkor e lélek 
különleges módon megvilágosodik.  
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Valóban e lelkek mindegyikének fénye 
a Mennyekig ér, ahol a 
győzedelmeskedő lelkek boldogok 
lesznek, hogy egy újabb ‘katona’ tér 
vissza a jó ügy szolgálatába.  Legyetek 
éberek, drágáim, figyeljétek minden 
rezdülésemet.  Gyakoroljátok az 
engedelmességet kéréseimre való 
reagálásotokban.  Életetek békében fog 
folyni, ezt most megígérem nektek.  
Imádjatok Engem az 
Oltáriszentségben, amint a szeretetre 
oktatlak benneteket.   
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2003. augusztus 19. 

Jézus 

A szeretetről akarok ma beszélni 
hozzátok.  Én csupa szeretet vagyok. A 
szeretet teljes Bennem.  Az e világban 
élő gyermekeimnek újra meg kell 
tanulniuk, mi valójában a szeretet. 
Sokak számára ugyanis a szeretet 
lényege annyira eltorzult, hogy fel sem 
fogják, míly nagy értékkel bír vagy 
egyáltalán nem is törekednek, hogy 
magukévá tegyék.  A szeretet nyugodt 
és szilárd, Gyermekeim.  A szeretetre 
rá lehet hagyatkozni.  A szeretet nem 
tűnik el, amikor a kísértés megjelenik 
a színen.  A szeretetnek sok fajtája 
megtalálható a földön és minden igaz 
szeretetnek meg van a maga helye.  Azt 
akarom, hogy gyermekeim életük 
folyamán  felfedezzék az őszinte 
szeretet gyakorlásának lehetőségeit.  
Természetesen a család a szeretet 
elsődleges forrása.  Sok család 
azonban megbukott a szeretet 
gyakorlása terén és a családok tagjai 
csalódottan és keserűen eltávolódtak 
egymástól.  Gyermekek, az, hogy 
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kötelességetek embertársaitokat 
szeretni, nem jelenti azt, hogy nem lesz 
részetek megbántásban.  Pont 
ellenkezőleg, gyakran, sőt azt kell 
mondanom, hogy  rendszerint a 
szeretet gyakorlására való 
kötelezettség garantálja azt, hogy a 
sérelem be fog következni és ezzel 
együttjár egy másik kötelezettség és ez 
a megbocsájtás kötelezettsége.  Ha 
akarjátok látni valakinek a példáját, 
aki sértést szenvedett el, nézzetek 
Énrám.  Nem érdemelted meg, hogy 
megbántsanak, kicsikém.  Megértem és 
mindent világosan látok.  Én sem 
érdemeltem meg, hogy Engem 
bántsanak.  Megmondom most nektek, 
drágáim, hogy sokszor 
megbántottatok Engem. Önmagában 
az, hogy elhanyagoltok, sért Engem.  
Én mégis szeretlek titeket.  Tudom, 
hogy nem vagytok tökéletesek.  Reátok 
nézek és szívből megbocsájtok nektek.  
Kérlek, fogadjátok el 
megbocsájtásomat és kezdjük együtt 
újra útunkat. Kérlek, drága 
megsebzett gyermek, szívleld meg, 
amit megbocsájtásomról mondok 
neked és tartsd ezt mindenkorra a 
szívedben.  Ha a vendéget örömmel 
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fogadják, az a vendég nem okoz 
problémát vendéglátójának.  Ha a 
vendég biztosan tudja, hogy  őszintén 
örülnek  jöttének, hamar otthon érzi 
magát és nem okoz semmilyen 
problémát a házigazdának. A szívesen 
látott vendég nem hagyja, hogy 
kiszolgálják, hanem inkább azt keresi, 
hogyan segíthet vendéglátójának. Nem 
így van, drágám?  Én vagyok a te 
Vendéged.  Én vagyok lelkedben a 
Vendég.  Fogadj Engem örömmel és Én 
meggyógyítalak, táplállak és 
megújítom lelked.  Szíved csupán 
szeretettől fog lüktetni.  Meg fogom 
tisztítani a szívedet a keserűségtől és a 
sérelmet örökre kiírtom szívedből.  A 
szíved túlcsordul majd 
megbocsájtásomtól, bőségesen 
juttathatsz belőle másoknak, akik 
téged sértettek meg. Ennek az egy igaz 
Istennek gyermekei, keressétek azokat, 
akik megsértettek titeket, különösen a 
családotokban és ajánljátok fel nekik 
megbocsájtásotokat. Nem szükséges 
találgatnotok, hol van erre alkalom. 
Engem kérdezz meg, gyermekem, és 
átnyújtom neked a megbocsájtást. Ha 
ezt megteszitek, meggyógyultok.  
Lehet, hogy most azt mondjátok, hogy 
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“Jézus, ez túl nehéz. Ezt én nem tudom 
megtenni, mivel a sértés, ami engem 
ért, túl nagy.”   Gyermekem, ismételten 
azt tanácsolom, hogy gyakorold.  
Mondd a megbocsájtás e szavait 
magadban.  Ezután pedig mondd a 
szavakat hangosan.  Szoktasd magad  
e szavak hangzásához.  Az Én 
kegyelmemmel nem csak, hogy 
lehetséges lesz, hanem könnyűvé válik 
majd.  Bízzatok Bennem, Aki igazi 
szeretettel szeret titeket és Aki a ti 
békéteket akarja.  Nem akarom, hogy 
Közöttünk  keserűség  legyen. Meg 
akarlak gyógyítani titeket.  Meg 
akarom gyógyítani a családokat.  Ne 
féljetek!  Ha valaki visszautasítja 
megbocsájtásotokat, az az ő baja.  Ti  
begyógyítjátok a sebeket és ezért 
jutalom vár rátok. Nem az számít 
Nekem, hogy mit tesz az ember a 
tőletek kapott ajándékkal.   Amikor 
életeteket vizsgálom, csupán azt 
nézem, hogy adtatok-e másoknak 
magatokból.  Szóval, üdvözölj Engem 
örömmel Vendégedként, szeretett 
gyermekem!  Oly sok szeretetet és 
megbocsájtást helyezek szívedbe, hogy 
nehéz lesz elég gyors ütemben átadni 
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másoknak.  Én vagyok az Istened.  
Higgy Bennem. 
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2003. augusztus 20. 

Jézus 

 

Ma az egységről beszélek nektek.  Nagy 
a megosztottság a világban. A 
megosztottság a modern élet majdnem 
minden területébe beszivárgott.   Most 
azonban a családon belüli 
megosztottságról akarok beszélni.  Az 
a szándékom, hogy az egység iránti 
érzéket visszaadjam minden azon  
családnak, mely ehhez hozzájárulását 
adja.  Gyermekeim, ha van családi 
egység, akkor a család tagjai a szeretet 
meg nem szakadó áradatát élvezhetik.  
Az Én békém, mely mindig elérhető 
számotokra, átsegít benneteket az 
elkerülhetetlen nehézségeken.  Az ilyen 
családok tagjai nyugalommal és 
komoly teherbíró képességgel 
rendelkeznek.  Az ima következtében 
nagyon hamar megtapasztaljátok 
családotokban az egységet.  Ha a 
család meghozza döntését arra 
vonatkozóan, hogy az imának 
elsődleges helyet ad, Én akkor sok 
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kegyelemben részesítem azt az otthont.  
Azok a családok, melyek magukat 
Édesanyámnak szentelték, már tudják, 
mit jelent az ima és a családi egység 
közötti kapcsolat.  Ezt minden család 
számára akarom.  Hozzatok komoly 
elhatározást arra  vonatkozóan, hogy 
mikor fog családotok együtt 
imádkozni.  Ha az imára kijelölt 
időpont valami más dologba ütközik, 
ne vegyétek ezt jelnek arra, hogy az 
ima melletti elkötelezettség tévedés 
volt.  Egyszerűen csak keressetek egy 
alkalmasabb időpontot a családi 
együtt-imádkozásra.  Én, a ti 
Jézusotok, figyellek benneteket.  
Nagyon megértő vagyok.  Ha azt 
mondjátok Nekem, hogy 
családotoknak soha sincs elég ideje 
arra, hogy együtt imádkozzék, Én 
segíteni fogok nektek, hogy a közös 
imához megtaláljátok a szükséges időt.  
Lehetséges, hogy túlzottan sok a 
tennivalótok és lehet, hogy bizonyos 
programokat el kell hagynotok.  Ebben 
a sűrű tevékenységgel teli világban élő 
gyermekeimnek meg kell érteniük, mi 
az igazi különbség a szórakozás és a 
kötelesség között.  Az a kötelezettség, 
hogy barátokkal találkozzatok nem 
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olyan fontos, mint az a kötelezettség, 
hogy a család együtt imádkozzék.  
Lehetséges, hogy a teendőitek 
rangsorolása felülvizsgálatra szorul.  
Ne féljetek ettől a reviziótól, mert 
segíteni fogok nektek.  Együtt 
megvizsgáljuk életeteket és meglátjuk 
hová tudjuk beiktatni azt az időt, 
amikor a család imára összejöhet.  
Hidd el Nekem, hogy gazdagon 
megáldalak benneteket, mikor e 
döntéseteket meghozzátok.  Egységet 
viszek családotokba. 

Az egység az ember identitása 
szempontjából is fontos.  A 
gyermekeknek különösen meg kell 
érteniük, hogy az életet keresztény 
mivoltuk miatt másképpen kell látniuk 
és másképpen kell reagálniuk az élet-
helyzetekre.  Ennek a családi 
otthonotokban kell kezdődnie.  E 
világban élő legkisebb gyermekek nem 
fogják fel, mi az ő örökségük.  A helyzet 
még komolyabb felnőtt 
gyermekeimmel.  Visszautasították 
örökségüket.  Így azután célunk kettős.  
Tanítani kell  fiataljainkat ésa szeretet 
hangján  felhívást kell intéznünk  
felnőtteinkhez.  Figyeljétek meg a 
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világban élő fivéreiteket és 
nővéreiteket.  Sokuk tapasztal meg 
megosztottságot családjukban és 
keserűség honol szívükben.  Nem 
fordulnak Hozzám segítségért.  
Egyszerűen csak elfogadják ezt, 
mintha ez volna a normális.  
Biztosítalak benneteket, gyermekeim, 
hogy ez nem keresztényi viselkedés. Az 
a szándékom, hogy a családok tagjai 
közötti harmóniát helyreállítsam. 
Ebből a biztos szeretetforrásból a 
gyermekek meg fogják tanulni, hogy 
embertársaik és Isten iránt 
felelősséggel tartoznak. Azt akarom, 
hogy ismét ez legyen a norma.  
Akartok Nekem ebben  segíteni?  
Egyezzünk meg ma abban, hogy 
minden család úgy fog válaszolni erre 
az üzenetre, hogy együtt imádkozik.  
Kezdjétek ezt kicsiben, ha muszáj, csak 
egy Miatyánk-al.  Ezután haladjatok 
előre fokozatosan.  Azt szeretném, ha a 
családok együtt imádkoznák a 
Rózsafűzért.  Legyen ez a célotok.  Az 
Édesanyám iránti odaadásotok 
következtében a családotok gyors 
iramban jut el Énhozzám. Az 
Édesanyám iránti tiszteletetek sok 
mélyről jövő sebet gyógyít be.  



Jézus Eucharisztikus Szíve 

18 

Édesanyám teljes egységben van 
Velem e munkában és sok-sok lelket 
irányít vissza Hozzám.  Kezdjétek el a 
családi imát és örvendezzetek, hogy 
helyreállítom az egységet 
otthonotokban.  
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2003.  augusztus 21. 

Jézus 

 

Ma a figyelmet ismét az egyre nagyobb 
sebességgel rohanó  modern világra 
akarom  irányítani.  Gyermekeim, 
jöjjetek és üljetek le Velem az 
Oltáriszentség előtt.  Ott vagyok a 
világ minden tabernákulumában.  
Válasszatok ki egyet és képzeljetek el 
Engem oda.  Van televízióm? Vagy 
rádióm?  Persze, hogy nincs!  Mégis 
valóságosan ott vagyok.  „Vajon mivel 
tölti az idejét?” kérdezitek.  
Megmondom  neked, gyermekem, hogy 
nem unatkozom.  Rólatok 
gondolkodom.  Aggódom, ha túl messzi 
távolba tűntetek.  Szenved a Szívem, ha 
világi útakat választva, lelketeket 
veszélybe sodorjátok.  Minden nap 
szenvedek, ha nem látok reményt arra, 
hogy meglátogattok.  Kérem Atyámat, 
hogy irgalmazzon nektek.  
Angyalaimat utasítom, hogy vigyázó 
szemekkel kísérjenek titeket abban a 
reményben, hogy egyszer visszatértek 
Hozzám.  Gyermekem, hányszor 
gondolsz Rám a nap folyamán?  Most 
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Rám gondolsz, mert e sorokat olvasod.  
Nos, míg Velem vagy gondolatban, 
hadd mondjam el neked, hogy 
szeretlek.  Én csak a boldogságotokat 
akarom.  Én mindenben tudok segíteni 
nektek.  Meg tudom oldani 
problémáitokat és be tudom 
gyógyítani sebeiteket.  Gyermekem, 
jöjj és ülj le bármelyik 
Tabernákulumban lévő  Oltáriszentség 
előtt.  Kegyelmeim és áldásáim el 
fognak árasztani téged.  Akarom,  
hogy ülj le és merülj el a csendben.  
Becsukhatod szemed itt és Én 
megtöltöm a Nekem oly értékes 
elmédet a Mennyei gondolatok egész 
áradatával.  Nagyon sok mindent 
szeretnék elmondani neked.  Láttam 
minden sérelmet, amit el kellett 
szenvedned.  Vágyat éreztem arra, 
hogy vigasztalhassalak.  Engedd, hogy 
most vigasztaljalak. 

Ismét esedezem, hogy csökkentsd a 
zajt az életedben, amennyire csak 
lehetséges.  A zaj nem segít az 
életszentségre.  Bár a világban lehet, 
hogy el kell viselned a zajt, a saját 
otthonotokban és autótokban a 
minimumra csökkenthetitek a zajt. A 
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csendben tapasztaljátok meg a békét, 
gyermekeim.  A csendben fogtok 
megtalálni Engem.  Várok rátok.  
Soha, de soha nem fordítottam el 
tekintetemet rólatok.  Tudnotok  kell, 
hogy megbocsájtok nektek mindent.  
Csak a szeretetetekre vágyom. 

A dolognak e megközelítését a lelkek 
ma nehezen értik meg.  A mai világ 
ugyanis oly gyakran tette az önzetlen 
szeretetet a köznevetség tárgyává, 
hogy az emberek szemében az önzetlen 
szeretet mindjárt gyanúsnak tűnik.  
‘Miért szeret engem Jézus?  Nem 
vagyok  én szeretetreméltó,’ gondolják.  
És ez így van, e világban élő lelkek 
közül sokan még önmagukat sem 
szeretik.  Így azután nehezen tudják 
elképzelni, hogy valaki, különösen  a 
Mindenség Istene az ő jólétüket 
kívánná és igaz és teljes szeretettel 
lenne irántuk.  Megmondom  neked, 
drága gyermek,hogy az igazságot nem 
lehet megmásítani.  Én vagyok az 
Igazság.  És Én minden elképzelést 
felülmúlóan szeretlek benneteket.  
Egyetlen vágyam, hogy 
visszairányítsalak titeket Magamhoz, 
ahol megvédhetlek.  Ne féljetek.  Nem 
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lesztek megbüntetve bűneitekért.  
Jöjjetek vissza Hozzám most és 
megbocsájtom bűneiteket.  Együtt 
folytatjuk tovább életeteket úgy, 
mintha ezeket a bűnöket soha nem 
követtétek volna el.  A bűnök a lelken 
bizonyos nyomot hagynak. Jöjj 
Hozzám most, szeretett gyermekem, és 
egy mennyei fuvallattal eltörlöm a bűn 
nyomát lelkedről.  Lelked ujjongó 
örömben és  szinte újjászületve 
folytathatja életét.* Én vagyok a te 
Istened.  Szeretlek.  Ez a szeretet soha 
nem változik. 

 

 

 

 

*Lásd: Harmadik Kötet, 2003. Augusztus 9.  a 
szentgyónás szentségének  fontossága. 

 

 

 

2003.  augusztus  22. 
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Jézus 

 

A szívemből kiömlő szeretet elárasztja 
a világot.  Semmihez sem hasonlítható 
módon árasztom el kegyelmeimet a 
lelkekre.  Gyermekeim, az Én 
szeretetem olyan, hogy nem is tudom 
többé Magamban tartani.  Látom, 
hogy oly sokan vannak, akiknek 
szükségük lenne Rám és valóban meg 
is fognak Engem kapni.  Hirdessetek 
Engem azoknak, akik szenvednek. Az 
Én Szavaim szolgálnak balzsamként, 
miközben szeretettel gyógyuláshoz 
vezetitek a lelkeket.  Mint mennyei 
ápolónők, az Én Szavaimat mondjátok 
ki minden egyes sajgó sebre és 
csodálatos eredményeknek lesztek 
tanúi.  Gyermekeim, benneteket 
igénybe véve fejtem ki 
tevékenységemet.  Ti vagytok az Én 
gyógyító eszközeim.  A világotok beteg 
és olyan betegségtől szenved, mely 
rosszabb, mint a test bármilyen 
betegsége.  Legeslegbelül a világotok 
küzd azért, hogy megtalálja a 
gyógyulás forrását.  És Én itt vagyok.  
Az a szándékom, hogy meggyógyítsam 
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a világot.  Azt akarom, hogy az 
Eucharisztikus Jézusotok örömtől 
sugárzó képviselői legyetek.  Az 
Eucharisztikus Jézus szigorúan 
felszólítja gyermekeit.  
Mindegyikőtöket nevén szólítalak és 
ezt mondom: „Itt az ideje, hogy 
visszatérj Hozzám.”  Jöjj Hozzám, Aki 
a tabernákulumban várok rád és oly 
módon  fogom  felfedni Magam neked, 
hogy minden kételyed szétfoszlik.  
Szíved úszni fog a boldogságtól és 
lelked békében nyugszik.  Pihenjetek 
meg  Üdvözítőtök Eucharisztikus 
Szívének közelében és minden 
megadatik nektek, amire szükségetek 
lesz.  A hit ajándék, kedvesem.  Ezt az 
ajándékot akarom neked adni.  Ehhez 
azonban az szükséges, hogy Hozzám 
forduljatok.  Az Én szívemben csak 
szeretet van irántatok.  Meg tudom 
ígérni nektek, hogy nem fogok 
szemrehányást tenni nektek.  Azt 
akarom hogy megértsétek, hogy 
csupán az öröm és a világosság a 
jellemzője Isten gyermekének.  Egyszer 
vissza fogsz térni Hozzánk.  Legyen ez 
a nap életed legörömtelibb napja.  Jöjj 
Hozzám, gyermekem, és Én meg fogom 
mutatni, hogyan fog ez megtörténni.  
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Te pedig ezt mondod: “Jézus, 
elfelejtettem imádkozni.”  Gyermekem, 
elfelejti a kicsi gyermek, hogyan kell 
sírni, amikor valami baja van?  
Természetesen, nem.  Jöjj Hozzám és 
sírd el fájdalmadat, a sérelmet és a 
félelmedet.  Nem kell, hogy mindent 
egy nap alatt intézzünk el, de tedd meg 
az első lépést Felém úgy, hogy ideállsz 
Elém.  Helyezd magad az Én 
Eucharisztikus Jelenlétembe és a többi 
az én dolgom!  A munkát Én végzem el.  
Nagy sebességgel visszahelyezlek arra 
a helyre, mely kezdettől fogva  csak a 
te számodra  volt fenntartva Szent 
Szívemben.  Látod, gyermekem, ha 
tovább távolmaradtál volna Tőlem, az 
a hely üres maradt volna.  Én, a te 
Jézusod, fájó ürességet éreztem, amint 
vártam visszatértedre.  A Szívem fáj, 
miközben reátok várok, így kérlek, ne 
engedjétek, hogy szenvedésem egy 
pillanattal is tovább tartson.  Kezditek 
most már érteni?  Totálisan szeretlek 
benneteket.  A ti helyetek Mellettem 
van.  Ne engedjétek, hogy bármi is 
késleltesse Hozzám való 
visszatéréseteket. Én vagyok az 
Istenetek, a Mindenség Istene.  A világ 
ki akar játszani benneteket az 
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örökségetekből, de Én azt nektek 
tartogatom.  Nálam az örökséged 
biztonságban van, gyermekem, szóval, 
térj most vissza Hozzám, hogy 
elkezdhessem gyógyításodat. 
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Jézus 
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Munkánk tovább folytatódik.  Én 
továbbra is a Tabernákulum foglya 
vagyok.  Várok minden egyes lélekre, 
aki távol van Tőlem.  Gyermekeimnek 
meg kell érteniük, hogy a lelkeket Én 
vonzom Magamhoz.  Nem nézhetem 
tovább tétlenül, hogy oly sok lélek vész 
el  örökre.  A múltban a lelkeknek kis 
száma döntött  úgy, hogy Tőlem távol 
akar maradni egy örökkévalóságon át.  
Ez Nekem nagy szenvedést okozott, ez 
tény.  Manapság  a világban való 
Jelenlétemet és a világ feletti 
uralmamat olyan könnyedén kezeli az 
emberiség, hogy sok léleknek, aki a 
sötétséget választja, bemagyarázták, 
hogy ebben az ügyben tulajdonképpen 
nincs is értelme semmilyen 
döntéshozatalnak.  Nem értik a döntés 
hatását. Néhány gyermekem nem 
sokat törődik az örökkévalóság 
kérdésével, mert azt hiszi, hogy földi 
élete folyamán számtalanszor 
próbálkozhat.  Megmondom most 
nektek, gyermekek, hogy e témának ez 
a fajta megközelítése Istentelen és a 
gonosz lélek által fenntartott elv.  A 
gonosz léleknek  ugyanis az a célja, 
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hogy elhitesse veletek, hogy nincs 
jelentősége annak, hogyan töltitek el 
földi életeteket.  Minden lélek számára 
csak egy élet adatott.  Ez minden vitán 
felüli.  Ne higgyétek, hogy majd újra 
visszatértek a földre és kaptok egy 
másik lehetőséget.  A jelen életetek az, 
amely  meg fogja határozni   
örökkévalóságotokat.  Szóval, 
gyermekeim, most, hogy mindannyian 
értjük a mának és a számotokra 
kiszabott napok sorozatának 
fontosságát, hozzunk döntést arra 
vonatkozóan, hogyan fogjuk eltölteni a 
hátralévő időt.  Szeretném, ha 
segítenétek Nekem.  Én pontosan 
tudom, hány nap van még hátra 
nektek mielőtt Előttem megjelentek a 
következő életben.  Különleges 
feladatot kell ellátnotok. Hátralévő 
napotok mindegyikére  külön  
feladatot adok.  Ha ’igen’-t fogtok 
Nekem mondani, kissé  
megpihenhetek, tudva azt, hogy a 
feladatokat elvégzitek és azok a lelkek, 
akik veletek együtt a munkába be 
vannak vonva, szintén meg lesznek 
mentve.  Ezen kívül örölni fogok, hogy 
az Én irántatok érzett mérhetetlen 
örömömet viszonoztátok.  Gyermekem, 
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jöjj Hozzám és végezd az Én 
munkámat.  Ennél nagyobb örömet 
nem fogsz találni ezen a földön. 
Kérdezzétek meg az igaz követőimet.  
Ők ismerik azt a rendkívüli  örömöt,  
amit akkor éreznek, ha 
megtapasztalják lelkükben az Én 
mosolyomat.  Ezt akarom a te 
számodra is.  Hadd biztosítsalak 
afelől, hogy az esetek legnagyobb 
többségében a szoros 
együttműködésünk nem követel 
változást a személyes életedben vállalt 
szerepedben.  Egyszerűen csak azt 
akarom, hogy töltsön el téged a béke.  
Azt akarom, hogy tudjad, hogy  
szeretlek.  Veled akarok lenni 
küzdelmeidben és biztonságot akarok 
teremteni számodra.  Napjaidat kicsit 
másképpen fogod átélni, amikor 
azokat Velem egyesíted.  Ami 
korábban szorongást okozott nektek, 
csupán egy kis, múló, leheletnyi bánat 
lesz abban a hatalmas békében, melyet 
Én nyújtok nektek.  Még a 
legcsekélyebb, legszerényebb 
szeretetet, cselekedetet és 
engedelmességet is fel tudom 
használni lélekmentésemhez.  Szóval, 
ahelyett, hogy csupán csak 
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átvészelnétek véges földi életetek 
napjait,ezt az időt arra  
használhatjátok, hogy oly lelkeket, 
akik távol élnek Tőlem, sőt bizonyos 
esetekben Engem megtagadva élnek, 
megmentsetek.  Nem szabad 
elveszítenünk reményünket egyetlen 
lélek iránt sem, drága gyermekem.  
Nyugodjatok meg hatalmas 
kegyelmemben, miközben 
folyamatosan feltárom előttetek nagy 
titkaimat. 
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2003. augusztus 26. 

Jézus 

 

Gyermekeim, az engedelmességről 
szeretnék veletek beszélgetni.  Én, mint 
Istenetek, engedelmes vagyok 
hozzátok.  Megvédelek benneteket, 
amikor erre kértek.  Segítséget adok, 
amikor Hozzám könyörögtök. 
Gyönyörű világot teremtettem 
számotokra, hogy megtanuljátok, mi a 
szeretet és elnyerhessétek a 
mennyországot.  Én, a ti Istenetek az  
megteszem az Én részemet.  Most arra 
kérlek benneteket, hogy végezzétek el 
ti is a munka rátok eső részét.  Az 
értetek való aggódás mondatja 
mindezt Velem, gyermekeim.  A ti 
kifacsarodott világotok arra törekszik, 
hogy összezavarjon benneteket, és 
próbálja elhitetni veletek, hogy az 
engedelmesség negatív értékű dolog és 
gyengíti poziciótokat.  Gyermekem, 
biztosítalak téged, hogy Én vagyok a 
minden hatalommal teljes Jézus 
Krisztus.  Ha visszatekintesz a 
világodban eltöltött éveimre, 
megállapíthatod, hogy Én engedelmes 
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voltam mindazokhoz, akikhez 
engedelmesnek kellett lennem.  
Engedelmes voltam Istennek. 
Engedelmeskedtem annak az időnek a 
törvényeihez, melyet az akkori 
uralkodó hatalom követelt meg.  
Engedelmeskedtem a vallási 
hatóságok törvényeinek.  Ugyancsak 
engedelmes voltam szüleimnek.  Ha 
tanulmányozzátok életemet, a szent 
engedelmességet és alázatot 
figyelhetitek meg.  Ugyanakkor 
nagyobb hatalommal egy ember sem 
járt ezen a földön.  Az 
engedelmességben nagy erő rejtezik és 
ezt akarom nektek megmutatni.  
Jöjjetek Hozzám az Eucharisztia 
Szentségében és tanítást fogok nektek 
adni az engedelmességről, feltárva 
előttetek annak gyönyörűségét és 
erejét, mely ebben a nagyon félreértett 
erényben rejtőzik.  Kiváncsiak 
vagytok, mi az, amit kérni akarok 
tőletek.  Azt kérem tőletek, hogy 
először is engedelmeskedjetek az 
Egyháznak.  Az Egyházam jelenleg 
szenved.  Sok gyermekem ezt az 
időszakot úgy veszi, mint valami 
engedélyt az engedetlenségre.  
Gyermekek, ennek véget kell vetni.  
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Arra vagytok hívatva, hogy az 
Egyháznak engedelmesek legyetek és 
ílymódon Nekem is.   Nem a 
tönkretételedet akarom, gyermekem, 
hanem  az üdvösségedet.  Ezért adtam 
nektek ezt az Egyházat, annak minden 
bölcsességével.  Sok lélek azon az 
állásponton van, hogy a világ 
megváltozott és ezért az Egyháznak is 
meg kell változnia.  Nos, biztosítalak 
benneteket, hogy Én ugyanaz vagyok.  
A Mennyország nem változott.  Ezt első 
kézből fogjátok majd egy nap magatok 
is megtapasztalni.  Változások 
történtek világotokban, és ma e 
prófétán keresztül Én jövök hozzátok, 
hogy közöljem veletek, hogy e 
változások elpusztítják az emberiséget.  
A változás nem mindig rossz, 
természetesen, de a ti világotok az 
Engedetlenség Korszakába  korcsosult, 
és túl sok lélek vész el.  Most Én magam 
lépek közbe nagy lendülettel, hogy az 
események lefolyásának irányát 
megváltoztassam.  Szenteljetek 
figyelmet most szavaimnak.  
Szeretettel jövök felétek, gyermekeim.  
Korlátlan mérvű kegyelmet hozok.  Ne 
féljetek attól, hogy életeteket 
megváltoztassátok, még akkor sem, ha 
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ez azt is jelenti, hogy meg kell 
vallanatok, hogy hibákat követtetek el.  
A bölcs nem fél a hibáktól, mert tudja, 
hogy azok elkerülhetetlenek.  Ez igaz 
is, mert a jelen és a múlt hibáiból 
tanulhatunk jövő életünk számára.  És 
a jövő az, ami Engem különösen 
érdekel.  Azt akarom, hogy jövőtök 
ragyogó lehessen.  Csak jót akarok 
nektek.  Én rendelkezem azokkal a 
kegyelmekkel, melyek szükségesek 
ahhoz, hogy lelki síkon eredményesek 
legyetek.  Nem szabad attól félnetek, 
hogy nem vagytok eléggé szentéletűek, 
hogy Engem követni tudjatok.  
Gyermekem, Én mindent tudok.  Azért 
hívlak, mert sorsod az Én kezemben 
van.  Én vagyok a te Istened és neveden 
szólítalak mennyei szolgálatra.  Ne 
engedd, hogy csalódnom kelljen 
benned.  Kezdjétek az Egyháznak tett 
pici engedelmes cselekedetekkel és 
aztán Én majd elvezetlek titeket az 
életszentségnek olyan magaslataira, 
melyeket teremtésetekkor terveztem 
számotokra.  Semmitől se féljetek.  
Csöndben üljetek le mellém és 
megígérem, hogy irányítalak 
benneteket.  Csak Hozzám kell 
jönnötök és a változások 
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megkezdődnek.  Mily nagy örömmel 
fogjátok üdvözölni e változásokat. A 
világ, melyben éltek, nem nyújt békét. 
Békét csak Én tudok nektek nyújtani.  
Igyekezzetek nagyon gyorsan 
visszatérni Hozzám, mert kegyelmi 
ajándékaim várnak rátok. 
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Jézus 

 

Ma a Mennyországról kivánok beszélni 
gyermekeimmel.  A Mennyország 
valóban létezik, gyermekeim.  Hely, 
ahol Én vagyok.  A legtöbb meghalt 
hozzátartozótok itt van együtt az 
összes szenttel és sok mással, akikkel 
sohasem találkoztatok.  Nagy a 
testvériség a Mennyországban 
különösképpen azok között, akik 
hasonló módon szolgáltak Engem.  
Nem fogtok sem fájdalmat, sem 
fáradtságot érezni itt, hanem időnként 
pihenés gyanánt el fogtok merülni 
olyan ideákban és elméletekben, 
melyeket elsajátíthattok.  Értitek már 
végre, gyermekeim, hogy a tanulás és 
tudás iránti vágyatok tovább 
folytatódik a Mennyországban, mert 
mindenki képes arra, hogy 
továbbiakat tanuljon olyan témákban, 
melyek kiváncsiságát felcsigázták.   
Erre  aztán lehet továbbiakat építeni és 
így a tudás mélyebb szintjeit lehet 
elérni.  Ez nem olyan, mint az iskola.  
Ez a tanulás az öröm és a csoda 
megtapasztalása.  Ez ártatlanság és 
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szeretet.  Ez beleolvad a világegyetem 
titkaiba és ilymódon segítetek  a 
világegyetem irányításában.  
Gyermekeim, tekintettel arra, hogy 
ezen dolgok megértése korlátozott 
számotokra, míg a földön 
tartózkodtok, nem mondhatok el 
mindent nektek.  Azt akartam 
azonban, hogy egy röpke 
villanásnyira bepillantást engedjek 
nektek a Mennyországba és máskor is 
engedek majd számotokra egy kis 
lehetőséget arra, hogy legyen 
fogalmatok arról, hová is igyekeztek.  
Jó dolog az, ha ismeritek a 
végállomásotokat, hogy megtudjátok, 
hogy készüljetek elő az útra.  Én, 
Jézusotok, segítek nektek a 
felkészülésben.  Ha hallgattok Énrám 
és jól készültök fel, készek lesztek a 
Mennyországra, ha annak eljön az 
ideje.  Ilymódon a földi halálotok 
napja életetek legjobb napja lesz.  
Higgyétek el Nekem, gyermekeim, ha 
Én mondom, hogy mindannyian itt a 
Mennyben várjuk jöveteleteket, 
Összetartozunk.  A földön élő 
gyermekeim azt hiszik, hogy az 
életszentséget nem nekik, hanem 
másoknak ‘találták fel’.  Ha 
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odafigyeltek arra, amit most mondok 
nektek, megértitek, hogy  
életszentségre vagytok hivatottak.  Ha 
a célotok a Mennyország és mi más 
lehetne, akkor el kell kezdenetek az 
erre való felkészülést.  Alig hiszem, 
hogy anélkül indultok egy idegen 
országba, hogy ne akarnátok 
ismereteket szerezni arról, amit ott 
akartok csinálni vagy amire ott 
szükségetek lenne.  Gondosan 
ügyeljetek arra, amit mondok, hogy 
gyakorolnotok kell az erényeket, míg a 
földön éltek.  Ezt úgyis fel lehet fogni, 
mint a mennyei nyelv tanulásának 
gyakorlása a Mennybe érkezésetek 
előtt. 

Közlöm veletek, gyermekeim, hogy a 
szentek, itt mindenki, repesve várja az 
alkalmat, hogy már most segítsen 
nektek.  Sötét időket éltek és sokan  
mély lelki szunnyadásba merültek.  
Kész vagyok rá, hogy  nagy zajt 
csapjak beszédemmel, hogy felrázzam 
világotokat.  Jobb az neked, 
gyermekem, ha most óvatosan  
kinyitod szemedet és  elkezded 
szolgálatodat szeretetből és 
engedelmességből, és nem félelemből.  
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Ha most Engem követsz, majdnem 
teljesen kiírtod életedből a félelmet. 
Néhány pillanatig megtapasztaltam az 
emberi félelem szörnyű nyilalásait, 
mikor a Getsemani Kertben voltam és 
amikor halálra ítéltek.  A hitem és 
meggyőződésem biztosítottak afelől, 
hogy az ember a testben kárt tehet, de 
az Én lelkem sértetlen marad, 
változatlanul Istenhez és a mennyei 
valósághoz tartozva.  Ugyanez fog 
veletek is történni, gyermekek.  Nem 
fogtok  félni semmitől.  Ezen kívül, ha 
Engem követtek, rendkívüli 
kegyelmekben fogtok részesülni, hogy 
képesek legyetek megküzdeni 
mindennel, mely megijeszt benneteket.  
Én legyőzök minden benneteket ért 
félelmet mind most, mind pedig a 
jövőben.  Ez az Én másik komoly 
ígéretem a számotokra.  Azt is 
megengedem, hogy azt mondjátok 
Nekem, amit a kisgyermek mond a 
szüleinek: „Megígérted!” 
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2003. augusztus 28. 

Jézus 

 

Gyermekeim, veletek vagyok.  Ezt már 
sokszor hallottátok Tőlem ezelőtt.  
Talán oly sokszor mondtam már, hogy 
már nem is halljátok meg igazán.  Ma 
azt akarom, hogy meghalljátok, és fel 
is fogjátok, amit mondok.  Veletek 
vagyok.  Azt jelenti ez, hogy a 
Mennyből figyellek benneteket, 
remélve, hogy minden rendben van 
veletek?  Azt jelenti ez, hogy rálátok 
világom egészére és rajta tartom 
szemem a nagy eseményeken?  Nem és 
nem.  Veletek vagyok.  VELED  vagyok, 
gyermekem.  Ez azt jelenti, hogy a 
világot a te szemeddel látom.  A ti 
utatokat járom és ugyanazt 
tapasztalom meg, amit ti.  Ott vagyok, 
amikor mások megsértenek titeket.  
Érzem az emberi szeretetlenség 
fullánkját ugyanakkor, amikor ti.  
Érzem a testi fáradtságot és fájdalmat 
a testetekben, amikor betegek vagytok.  
Együttérző tekintetem, mely telis tele 
van szeretetemmel megértésemmel 
rajtatok pihen minden nap minden 



Jézus Eucharisztikus Szíve 

44 

percben. Megbocsájtok minden 
bűnötöket még mielőtt elkövetnétek 
azokat.  Azt azonban kérem, hogy 
megvalljátok bűneiteket és kérjétek a 
megbocsájtást.  Gyermekem, ne hidd, 
hogy elhagyatott vagy.  Veled vagyok 
és ezt isteni komolysággal jelentem ki. 

Most pedig kezdjetek el arra tényre 
koncentrálni, hogy a napotok minden 
percében Jézusotok veletek van.  
Beszélj Hozzám, gyermekem.  Oly sok 
mindent szeretnék neked mondani.  
Rendelkezem a válasszal minden 
nehézségedre.  Én meg tudok 
magyarázni mindent, amit nem értesz.  
Bennem megvan a szeretet azok iránt 
az emberek iránt, akik iránt te nem 
érzel szeretetet. Tehát, amennyiben 
koncentrálsz  jelenlétem valódiságára, 
akkor majd kezdesz Reám 
hagyatkozni.  Gyermekem, így 
megkezdődhet az átmenet. Ha egyszer 
kezdesz Rám hagyatkozni, életed 
könnyebb lesz és kevesebb 
feszültségben lesz részed.  Nem fogod 
magad izgatni még a legnehezebb 
szituációkban sem, hanem hátat tudsz 
majd fordítani nekik ahelyett, hogy 
tovább vonszolnád aggodalmaidat 
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életed következő szakaszába. Ez olyan 
felszabadító érzést ad neked, hogy igen 
hamar magadévá fogod tenni ezt a 
módszert. Ekkor pedig gyermekem, Én 
leszek az, Aki rajtad keresztül 
cselekszik.  Amikor pedig e célt elérjük, 
szinte nincs határa annak, amit végre 
tudsz hajtani.  Ma ismét azt mondom, 
hogy ha azt akarod, hogy valami 
számodra szokássá váljék, 
gyakorolnod kell.  Szóval ma az 
állandó Jelenlétemre  
összpontosítsátok figyelmeteket.  
Kérdezzetek meg Engem, mi az, amit 
szeretnék, hogy tegyetek.  Kérdezzetek 
meg Engem, milyen szavak 
használatát kívánom tőletek.  És ekkor 
figyeljetek a válaszomra.  A 
Szentlelkem beszélni fog hozzátok és 
meg fogjátok hallani a szavakat a 
lelketekben.  Ílymódon egész nap 
kommunikálhatunk.  Higgyetek!  Ma 
hitet öntök belétek,  amikor ezen első 
lépéseket teszitek a Velem való egység 
felé.  Nem létezik semmilyen helyzet, 
ami miatt el kellene hagynotok Engem.  
Még a legnehezebb körülmények 
között is hívjatok Engem.  Még bűnös 
körülmények között is vagy úgy is 
mondhatnám, hogy különösen bűnös 
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körülmények között kiáltsatok Felém, 
hogy segítsek. Egyébként is ott 
vagyok, gyermekem.  Nem tudod 
bűnödet eltakarni azáltal, hogy Engem 
ignorálsz és reméled, hogy elmentem 
onnan.  Ezért kérlek, beszélj Hozzám.  
Mondd: „Uram, segíts meg engem!” 
Nem fogsz csalódni.  Meg foglak 
segíteni.  Azért mondom ezt nektek 
most, hogy felfogjátok, hogy veletek 
vagyok.  Soha nem hagylak el titeket.  
Várom hívásotokat és készenlétben 
állok, hogy biztosítsalak titeket afelől, 
hogy gyöngéden szeretlek titeket és 
nem azért helyeztelek benneteket a 
világba, hogy olyan munkát adjak 
nektek, mely túl nehéz a számotokra.  
Ha úgy találod, hogy életed túl nehéz, 
kicsi lélek, az azt jelenti, hogy egyedül 
akarsz eredményt elérni.  Szükséged 
van Reám.  És Én itt vagyok a 
számodra.  Szóval, ne vesztegessünk 
több időt.  Jézus, a ti Jézusotok 
figyelmeteket kéri.  Amint 
figyelmeteket Rám irányítjátok, 
megindulhatunk.  Soha nem bánjátok 
meg, hogy visszatértetek Hozzám.  Ne 
habozzatok!  Jöjjetek és üljetek le 
Elém, Aki a tabernákulumban vagyok 
és megkezdhetjük munkánkat. 
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2003. augusztus 28. 

Jézus 

 

Szent Szívemhez akarom a lelkeket 
vonzani.  Ez a biztonsági övezet 
számotokra, drágáim.  Itt, az Én 
szeretetetem oltalma alatt 
megpihenhettek és világotokat tiszta 
látással kezdhetitek szemlélni. Amint 
ezt mondtam nektek, világotokat a ti 
szemetekkel nézem, mivel mindig 
veletek vagyok.  Azt akarom, hogy 
mindent az Én szememen keresztül 
lássatok.  Ílymódon, lassan ti és Én 
egyek leszünk.  Amikor olyan 
eseménnyel kerültök szembe, mely 
felizgat benneteket, azt akarom, hogy 
így gondolkozzatok: ’Mi lenne az én 
Jézusom véleménye erről?’  Ha nem 
vagytok biztosak a válaszomban, 
egyszerűen kérdezzetek meg Engem.  
Meg fogom mondani.  Ugyanígy, ha 
olyan  helyzettel kerültök szembe, 
mely örömet szerez nektek, 
kérdezzetek meg Engem, vajon Én is 
örömömet lelem-e benne.  Ílymódon 
együtt örülhetünk.  Sok dolog van, 
aminek  örülhetünk, kicsikém.  Én 
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például nektek örülök.  Látom 
küzdelmeiteket. Tudod-e, vajon miért 
szerez nekem örömet erőfeszítéseitek 
látványa?  Nos, azért, mert próbáltok 
jók lenni.  Itt, a Mennyben, figyeljük 
ezt a javulásra törekvő erőfeszítést, és 
mindenféle kicsi jutalmat és segítséget 
küldünk nektek.  Minden 
képzeleteteket felülmúlóan veletek 
vagyunk küzdelmeitekben.  A Szívem 
nagy gyengédséget érez irántatok, 
mikor küszködtök.  Gyermekem, nem 
szabad, hogy ezt a harcot gyengeséged 
jelének számítsd, pont ellenkezőleg, ez 
a jele a sikerednek. Tudod, a 
rosszaságban a küzdelem szerepe 
csekély.   Abban csak a csendes, de 
vészjósló elfogadás vagy hallgatólagos 
beleegyezés dominál.  Szóval, ne 
féljetek.  Addig, amig megvan a vágy 
bennetek arra, hogy Engem 
szolgáljatok, Én ott leszek mellettetek 
vágyatok ébredésétől kezdve, és 
ellátlak benneteket mindennel, amire 
szükségetek lesz ahhoz, hogy 
munkátok  sikerrel járjon.  
Gyermekem, könnyűvé teszek mindent 
számodra.  Nem jellemző Rám, hogy 
zavart termtsek.  Ílymódon hinned 
kell, hogy a zűrzavar nem Tőlem jön.  
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Félelem, aggodalom nyughatatlanság 
nem Tőlem valók.   Keserűség, 
gyűlölet, félrevezetés szintén nem 
Tőlem valók.   Vajon ez azt jelenti, 
hogy soha nem fogjátok ezen 
érzelmeket megtapasztalni?  Nem. A 
földi keresztetek része az, hogy ezen 
érzelmeket nem tudjátok elkerülni.  
Amit viszont mondani akarok az az, 
hogy ezen dolgokat Nekem kell 
átadnotok.  Ekkor ezeket elveszem 
tőletek, hogy szabaddá tegyelek 
benneteket.  Lehet, hogy ezen 
körülmények újból előtűnnek életetek 
során, akár egy óra leforgásán belül.   
Szívetekben gyertek vissza Hozzám,  
Én ottmaradok és újból 
megszabadítalak ezektől titeket. Látod 
kicsi gyermekem a te küzdelmeid most 
már az Enyémek. Ilyen ügyek 
kezelésére Én erősebb, bölcsebb és 
rátermettebb vagyok.  El akarok 
tüntetni belőletek minden negatív 
gondolatot.  Keresem a módját annak, 
hogy gyógyítsalak és új életre keltselek  
benneteket.  Ezt meg tudom tenni, ha 
engeditek.  Ezt az ígéretet nem csak a 
jelen pillanatra teszem.  Ezt az 
ígéretemet egész életetek teljes 
tartamára adom.  Amikor csak sérelem 
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ér benneteket, azonnal adjátok át 
Nekem.  És ezzel számotokra az ügy 
véget ér. Nem akarom, hogy 
gyermekeim zaklatottak legyenek.  
Miután Hozzám tartoztok és Engem 
akartok szolgálni, ez egy fajta jog, 
amit rátok ruházok.  Ezt úgyis 
vehetitek, mint előleg az 
örökrészetekből.  Az a szándékom, 
hogy a mennybeli békéből egy kis részt 
már most odaadjak nektek.  Ez az Én 
ajándékom a számotokra, ugyanakkor 
egy különleges engedmény azokért a 
nehéz időkért, melyben élnetek kell a 
földön.  Add át Nekem minden bajodat 
szívem kicsi lelke.  Én, a ti Istenetek  
enyhülést hozok nektek. 
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2003. augusztus  28. 

Jézus 

 

Ma minden családhoz szól kiáltásom.  
Míly nagy mértékben gyászolja szent 
Szívem oly sok család elvesztését.  
Drágáim, össze kell fognunk, hogy 
megerősítsük a Házasság Szentségét.  
Ez az a Szentség, melyre alapítom a 
családot.  Mindig voltak esetek, 
amikor egy-egy család nélkülözött egy 
szülőt.  Ez némely esetben lehet, hogy 
az Én akaratom, amikor az egyik szülő 
meghal.  Megvan az okom, ha 
megengedem, hogy ez megtörténjék.  A 
legtöbb esetben azonban az Én 
akaratom az, hogy egy férfi és egy nő, 
egyesülve a házasság szentségében, 
gyermekeket neveljen föl.  Drágáim, 
oly sok okom van arra, hogy így 
alakítottam életformátok szerkezetét, 
hogy ezen okokról napokig 
beszélhetnénk.  Hadd kezdjem a 
családokról való beszélgetéseinket a 
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következőkkel.  Akaratomat ezügyben 
nem változtattam meg.  Világotok el 
akarja hitetni veletek, hogy nem 
szükséges mindkét szülő a 
gyereknevelésben.  Gyermekeim, ez 
nem így van.  Az apa a családban 
olyan szerepet vállal, melyet az anya 
képtelen, az anya pedig olyan 
dolgokkal járul hozzá a család 
életéhez, mely nem származhat az 
apától.  Én mindent értek.  Mint Isten, 
nincs szükségem magyarázatokra.  
Oly sokszor fordul elő mostanában, 
hogy  minden felelősséget egyetlen 
szülőnek kell vállalnia.  Bizonyos 
esetekben ez az Én akaratom és ez 
azért van így,mert az volt a 
véleményem, hogy az egyik szülő 
veszélyt jelent a gyermekeknek.  
Felelősek vagytok gyermekeitek 
erkölcsi és fizikai biztonságáért és, ha 
gyermekeitek olyan körülmények 
között élnek, melyek nem 
biztonságosak, megadom az 
engedélyemet arra, hogy elhelyezzétek 
őket onnan vagy úgy, hogy 
otthagyjátok a veszélyesen viselkedő 
szülőt vagy úgy, hogy egy gyermeket 
elhoztok olyan helyről, ahol a gyermek 
ártatlansága pusztulásra van ítélve. 
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Veletek vagyok és megadok minden 
segítséget e komoly ügyben.  Azt 
akarom, hogy gyermekeitek 
védelemben részesüljenek és ehhez Én 
segítelek hozzá titeket.   

Vannak azonban olyan esetek is, ahol 
az egyik szülő egyszerűen elutasítja 
felelősségét.  Ezek a lelkek maguk is 
gyermekek akarnak lenni és 
egyszerűen meg akarják hosszabbítani 
gyermekkorukat.  Drágáim, 
gyermekkorotok arra való, hogy 
felkészüljetek a hivatásra.  Amikor 
annak vége, meg kell értenetek, hogy 
elvárom tőletek, hogy a gyermeteg 
dolgokat magatok mögött hagyjátok, 
és időtöket arra szenteljétek, hogy az 
Én akaratomat tegyétek meg.  Ha 
megajándékoztalak benneteket 
gyermekekkel, akkor elvárom tőletek, 
hogy neveljétek őket szeretettel, 
türelemmel és felelősséggel.  Ez a ti 
szent kötelességetek és első a 
kötelesség.  Ezen az úton, a 
kötelességeitek teljesítése által 
juthattok majd a Mennyországba. Azt 
akarom, hogy mindenki a család 
érdekeit védje.  Azt akarom, hogy 
minden egyes lélek irányítsa figyelmét 
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a családjára és mindig a család 
érdekét tegye első helyre.  Legyetek  
figyelmesek házastársatokkal.  Minden 
döntésetek meghozatalakor a 
házasságotok legyen az első rangú 
szempont.  Azért adtam nektek 
házastársat, hogy egymást a Mennybe 
vezessétek.  Ezen túlmenően azért is, 
hogy segíthessétek házastársaitokat az 
életszentség magasabb  fokára, mely 
szintet a szentségi egyesülés nélkül 
nem érhettetek volna el. Szóval, 
mindig úgy tekintsétek 
házasságotokat, mint egy szent 
szövetséget, amelyben Én is részt 
veszek.  Ha ezt teszitek, gyermekeim, 
nincs több gondom a családokat 
illetően, mert gyermekeiteket tisztelni 
és szeretni fogjátok az Én akaratom és 
szándékom szerint.   
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2003. augusztus 29. 

 

Jézus 

 

Eucharisztikus Szívem majdnem 
szétpattan attól a szeretettől, amit 
irántatok érzek.  Nem tudom 
Magamba  fojtani.  Oly sokáig 
figyeltem amint gyermekeim hibákat 
hibákra halmozva, tévedésből 
tévedésbe esnek.  Folyton figyelem 
helytelen viselkedésüket, mellyel 
lelküknek fájdalmat és kárt okoztak.  
Mivel nem fordulnak Hozzám, nem 
tudom gyógyítani őket, nem tudom 
tanáccsal ellátni őket, pedig erre 
vágyom.  Ezért aztán végigbotladozzák 
egész életüket, folyton ismételve 
ugyanazokat a bűnöket, és mindig 
mélyebbre csúsznak a bűnbe.  Mivel 
szívük telve van fájdalommal, a 
fájdalom az, amit továbbadnak 
másoknak.  Gyermekeim, ha 
ráismertek magatokra ebben a 
leírásomban, azt mondom most 
nektek, hogy elérkezett annak az ideje, 
hogy megállítsátok ezt a folyamatot.  
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Felszólítalak titeket arra, hogy ennek a 
romboló magatartásnak vessetek 
véget.  Különleges alkalmat adok 
nektek.  Jöjj vissza, kicsi lélek most 
Énhozzám, és eltörlök minden téged 
megillető büntetést.  Tarts bűnbánatot 
és menekülj kitárt karjaimba.  Azonnal 
meg fogok bocsájtani neked.  Ezt már 
meg is tettem.  Annak érdekében 
azonban, hogy sebeid begyógyuljanak 
és hogy a Mennyországra érdemesnek 
érezd magad, bűnbánatot kell 
tartandod és kérned kell az Én 
megbocsájtásomat.  Hozzám kell 
térned és bocsánatomat kell kérned.  
Hozzám kell jönnöd és Tőlem kell 
kieszközölnöd.  Én itt vagyok a 
tabernákulumban.  Jöjj ide Hozzám, és 
meg fogok bocsájtani minden bűnt.  
Oly tisztává foglak tenni, mintha 
sohasem követtél volna el bűnt.  
Gyermekeim, a Mennyben mindenki 
ámul e nagylelkű ígéretemen.  Azt 
kívánom, hogy éljetek e nagy 
lehetőséggel.  Ez nem áll 
rendelkezésetekre a végtelenségig.  E 
földön nincs örökkévalóság.   Hibákat 
követtetek el és elhagytátok a 
Mennyek Országába vezető útat.  
Esedezem, hogy térjetek vissza 
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Hozzám most, még mielőtt nem lesz túl 
késő.  Meg kell, hogy értsétek, hogy 
lelketeket elveszíthetitek.  Ha túl 
sokáig maradsz halálos bűnben, 
gyermekem, úgy hozzáidomulsz, mint 
az a  gyermek, aki helytelen 
szokásokat tanult meg.  A visszatérés 
ideje most jött el.  E szavakkal jövök 
hozzátok, mert az Én szeretetem nem 
maradhat viszonzatlan.  Arra vágyik, 
hogy megnyugvást, vigasztalást 
nyújthasson és neked, gyermekem, 
megnyugvásra és vigasztalásra van 
szükséged.  Ha megengeded, hogy 
beszéljek neked az Én irántad érzett 
szeretetemről, lassan meg fogod 
érteni, milyen pótolhatatlan vagy az 
Én számomra.  A te tehetségedet 
jellemedet, képességeidet azért kaptad, 
hogy terjeszd az Én Királyságomat a 
földön  úgy, amint egy engedelmes, 
szerető gyermek teszi ezt édesapja 
érdekeinek védelmében.  Ezt azonban 
egy idő óta elmulasztottad megtenni.  
A saját magad érdekeit tartottad szem 
előtt akár oly módon, hogy 
rabszolgája lettél valamilyen 
szenvedélynek vagy világi dolgok és 
érzéki élmények hajhászásával 
foglaltad el magad.  Tudom, 
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gyermekem, úgy érzed, hogy ez a te 
ügyed és talán azt gondolod, hogy csak 
magadnak ártasz.  Megmondom 
azonban neked most, hogy te az Én 
gyermekem vagy, szeretlek téged, és 
Engem nagyon is személyesen érint, ha 
ártasz magadnak.  Ezennel 
felszólítalak, hogy hagyd  abba ezt 
most azonnal.  Szüntess be minden 
olyan magatartást, mely téged Tőlem 
elválaszt.  Nem vagy talán biztos 
abban, melyek azok a viselkedés-
fajták?  Jöjj Hozzám, itt a 
Tabernákulum elé és meg fogom 
pontosan mondani neked, milyen 
viselkedés-fajtákra hivatkozom.  Már 
most tudod, amint e szavakat olvasod.  
Nem szabad, gyermekem,hogy ezzel a 
viselkedéssel kockára tedd 
örökéletedet.   Nem szabad, hogy ez 
megtörténjen.  Ez a második oka 
annak, amiért rá akarlak venni, hogy 
Hozzám visszatérj.  A harmadik oka 
annak, hogy változtasd meg 
viselkedésedet az, hogy Nekem 
szükségem van rád.  Én vagyok a te 
Istened, Mindenek Istene és komolyan 
mondom neked, hogy szükségem van 
rád.  Abban a világban, melyben élsz, 
vannak lelkek, akiket csak te 
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menthetsz meg.  Hogy meg tudjad 
menteni őket, Nekem kell dolgoznod, 
mivel Én vagyok az, Aki megmondja 
megmentésük módját. melyhez 
tartanod kell magadat.  Szóval kérlek 
benneteket, Szívem kicsi lelkei, jöjjetek 
Hozzám most.  Az elsődleges oka 
annak, hogy ösztönözlek benneteket a 
Hozzám való visszatérésre az az, hogy 
szeretlek benneteket és, ha távol 
vagytok Tőlem, a szívem sajog a 
magánytól. 
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2003. augusztus 29. 

Jézus 
 

Gyermekeim beszédmódjáról kivánok 
a következőkben szólni.  Gyermekeim, 
beszédetek pontosan tükrözi azt, hogy 
milyen jellemű emberekké akartok 
válni?  Azt akarom, hogy vágyódjatok 
az életszentségre.  Továbbá azt 
kívánom,hogy beszédetek az 
életszentségben élő személy 
beszélgetése legyen.  Gyermekem, 
tudom, hogy életed küzdelmekkel teli 
és gyakran előfordul, hogy nem érzed, 
hogy szentül élsz. Ezt azért engedjük 
meg, hogy szerény tudj maradni.  
Ennek ellenére azt akarom, hogy úgy 
beszélj, mintha már elérted volna az 
életszentségnek Általam megkívánt 
fokát.   „Jézus, mit értesz ezalatt?” 
Hallom, amint kérdezed.  Én veled 
vagyok és te Énvelem.  A beszédednek a 
Velem való egységet kell tükröznie és 
bemutatnia.  Ne gondoljátok, hogy a 
Velünk való kapcsolatban elért 
egységet elrejtve kell tartanotok.  Ez, 
gyermekem veszélyeztetné a számodra 
kijelölt célunknak azt a részét, hogy 
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többi ember, terád tekintve, Engem fog 
látni. Hasonlóképpen az embereknek 
figyelniük kell arra, amit mondotok és 
Engem kell meghallaniuk. Szent 
gyakorlat gyanánt, az említett 
szellemben azt akarjuk, hogy hallgasd 
vissza azt, amit mondasz.  Figyelj a 
saját hangodra.   Értsd meg azt is, 
hogy Én veled együtt hallgatom a 
hangodat.  Figyelj természetesen 
minden szavadra, de szintén figyeld 
meg, milyen tónust és hanglejtést 
használsz.  A szavaidat, a tónust, a 
hanglejtést mind arra használod, hogy 
szeretetet közvetítsen?  Ezek mind 
pontosan fejezik ki Istent, Akit 
magadban hordozol?  Biztos vagyok 
benne, hogy bizonyos időközökben azt 
fogod észre venni, hogy beszéded nem 
tükröz Engem.  Ne izgasd fel magadat 
emiatt, kicsi gyakorló lélek!  Ez a célja 
annak, hogy Veled vagyunk és 
ellenőrzünk.  Apró részletekig 
megteszünk mindent annak érdekében, 
hogy a mennyei jutalmad gyönyörű 
lehessen.  Szóval, amikor úgy érzitek, 
hogy beszédetekben van valami, amit 
Én nem hagynék jóvá, kérdezzetek meg 
Engem, hogyan kell másképpen 
kifejezni.  Gyermekem, olvasod az Én 
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szavaimat és hallod azokat szívedben. 
Ezt azért akartam így a számodra, 
mert azt kívántam, hogy megismerj 
Engem.  Végül is, Én vagyok a 
Megváltód.  Ez csak magától értetődő, 
hogy közelebbről megismerj Engem.  
Namármost, hogy Engem hallgattál, 
azt akarom, hogy úgy beszélj a többi 
emberrel, ahogyan Én beszélek hozzád.  
Összefoglalva tehát elmondhatjuk a 
következőket:  Igazat beszélek.  
Mindenkor.  Gyermekeim, ne 
hazudjatok.  Hazudni bűn és ne 
feledjétek, hogy a bűnt meg kell 
bánnotok.  Nagy szeretettel beszélek 
hozzátok.  Kedvesen beszélek, de 
semmit nem tartok vissza az 
igazságból azért, mert attól félnék, 
hogy mérges leszel, gyermekem.  Ha 
arra kapsz indíttatást, hogy valakit 
megdorgálj, cselekedj ennek 
megfelelően.  Adj tanácsot morális 
kérdésekben akkor, ha úgy látod, hogy 
tévedésben vannak.  Kérdezz meg 
Engem, hogy akarom-e ezt tőled és 
meg fogom neked mondani.  Gyakran 
előfordul, hogy arra ösztönzök egy 
lelket, hogy megdorgálja egyik 
szeretett hozzátartozóját.  Tudom jól, 
hogy ehhez bátorságra van szükség, de 
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gondoskodni fogok arról, hogy nem 
fog hiányozni belőled a bátorság, 
amikor akaratomat teljesíted.  Nagy 
szeretettel és gyengédséggel beszélj és 
mindig mondj igazat.  Gyakran az 
igazság hallatán a lélek méregbe jön.  
Maradjon arcod kifejezése nyugodt és 
árasszon szeretetet. Ne feledd, hogy 
gyakran voltak mérgesek Rám a 
múltban, sőt most is a jelen korban.   

Gyermekek, ne terjesszetek negativ 
dolgokat másokról, akár igaz, akár 
nem.  Inkább ne mondjatok semmit, 
csak olyan dolgot, mellyel a másik 
embernek védelmére kelhettek.  
Rendszerint az a lejobb, ha hallgattok 
testvéreitek bűnei felől, hiszen nektek 
is van bőven bűnötök.  Kedves 
cselekedetekről, áldozathozatalokról 
és szeretetteljes cselekedetekről, mely 
örömet jelentett nektek.  
Koncentráljatok mások sok-sok 
jótulajdonságára.  Ne feledjétek, hogy 
ha egy lélek nincs Velem egységben, az 
a lélek ürességet, magányt és 
szomorúságot  érez lelkében.  Drága 
gyermekeim, kik közel álltok 
szívemhez, legyetek együttérzéssel és 
irgalommal mások iránt úgy, amint Én 
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is együttérzéssel és irgalommal voltam 
irántatok. 

Én vagyok a Ti Istenetek.  Minden 
mások  felé tett kedvességetekért az Én 
személyes kedvességemet fogjátok 
viszonzásul kapni.  Vigyázz a 
szavaidra, kicsikém.  A beszéded célja 
mindig csak az legyen, hogy  Engem 
közvetítsen.  Segíteni fogok nektek.  
Együtt biztosak lehetünk abban, hogy 
beszédednek a Mennyek Országa 
hasznát veszi. 
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2003. augusztus 29. 

Jézus 

 

Gyermekeim, szeretnétek tudni, mivel 
szereztek Nekem örömet?  Szeretnétek 
tudni, mi az, ami megvígasztal és 
engesztel Engem az óriási 
engedetlenségért és gyűlöletért?  Az 
alázatosság tetszik Nekem.  Így van, az 
Én választott lelkeimnek az alázata 
meglágyítja szívemet, enyhíti a kijáró 
büntetést annak a rideg világnak, mely 
érdemtelen Istenének irgalmára.  
Gyermekeim, minél közelebb jöttök 
Hozzám, annál jobban megismeritek 
jóságomat.  Az értelmetek azonnal 
összehasonlítja életszentségeteket az 
Én tökéletességemmel és ennek az 
összehasonlításnak az eredménye az 
alázatosság.  Ez így van rendjén.  Ne 
féljetek annak beismerésétől, hogy 
tökéletlenek vagytok és 
tökéletesednetek kell.  Ez számotokra 
járandó út, gyermekem.  Amikor a 
földön  jártam utamat, az emberek 
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„Tanító”-nak hívtak.  Még mindig 
Tanító vagyok és most is tanítalak 
titeket.  Mint sok más tanító, azzal 
tanítok, hogy megmutatom, hogyan 
kell valamit csinálni.  Gyermekem, 
amikor a Szentírást olvasod, közelebb 
kerülsz annak ismeretéhez, hogyan 
éltem Én.  Ezt nap, mint nap kell 
tenned, és a Szentíráson keresztül 
Rólam szerzel ismereteket.  A napok 
egyre telnek és haladsz előre a korban, 
és azt veszed észre, hogy olyanná 
kezdesz válni, mint Én.  Észre fogod 
venni, hogy a szívedet, mint az 
Enyémet is szomorúság tölti el az 
emberiség miatt. A sértéseket benső 
tartással, megértéssel fogjátok 
elfogadni, nem keresve a bosszút.  
Igen, meg fogtok változni.  És a 
változás az, amit együtt el akarunk 
érni.  Nem történhet meg az, hogy 
ugyanolyanok  vagytok, mint 
korábban, ugyanakkor szentéletűvé 
váltok.  Ez lehetetlen.  Az 
életszentségre való meghívás, (és 
tudom, kicsi lelkem, tudod, hogy 
tehozzád beszélek,) változást követel 
tőled.  A szenttéválás folyamatában 
vagy, melyre eleve kiválasztottalak  
téged.   
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Gyermekem, nem szabad, hogy 
irigykedj egy másik ember 
életszentsége miatt.  Minden egyes 
gyermekemnek más és más ajándékot 
adtam, mely az ő által elvégzendő 
feladatok elvégzéséhez szükséges.  
Aligha elképzelhető, hogy neked adom 
az egyik embertársadnak szánt lelki 
képességeket és akkor elvárom tőled, 
hogy olyan feladatokat vigyél végbe, 
melyekhez másfajta képességek 
szükségesek.  Az Én módszerem 
tökéletes. Az Én tervem tökéletes.  Én 
tökéletes vagyok.Te kicsi lelkem, az Én 
barátom akarsz lenni.  Én vagyok 
számodra az egyetlen út.  Erre 
hamarosan rá fogsz jönni, de Én azt 
akarom, hogy ezt már most megértsd 
és el is  fogadd.  Hallgass a szavamra, 
fogd meg a kezem és Én ráteszlek téged 
arra az ösvényre, melyet számodra 
kijelöltem.  Nem lesz számodra idegen 
ez az út,  mert Isten, Aki tökéletesen és 
teljes mértékben ismer téged, egyedül 
a te számodra készítette.  Az Én 
akaratom számodra magában foglalja 
a békét és ez a béke ottmarad benned, 
amint követni kezdesz Engem.  
Gyermekem, rengeteg ellenségem és 
kevés barátom van.  Hívhatlak téged a 
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barátomnak?  Kiállsz Mellettem az 
engedetlenség e korszakában?  Kérlek, 
egyesítsd szívedet az Enyémmel és 
egyesítsd akaratodat az Én 
akaratommal.  Együtt lelkeket 
menthetünk.  Hálám körülölel  téged és 
el sem tudod képzelni, milyen a hálás 
Isten hatalma. Valójában Én 
rabszolgája vagyok azon 
gyermekeimnek, akik Engem -
nehézségek és gúnyolódások ellenére – 
szolgálnak.  Ha keresztemet cipelném 
városodon keresztül, miközben dühös 
csőcselék venne körül, biztonságos 
távolból figyelnél-e Engem?  Vagy 
talán Mellém állnál, átvéve magadra a 
kereszt súlyának a felét?  Gyermekem, 
ne ijedj meg, ha válaszod 
gyengeségedet árulta el.  Ha Hozzám 
jössz és engeded, hogy 
megváltoztassalak, Én képes vagyok 
arra, hogy a leghűségesebb és 
legbátrabb szolgává alakítsalak.  
Veled vagyok harcaidban, amint 
próbálod magadat a világtól 
függetlenné tenni és csatlakozni az Én 
hűséges követőim táborához.  Együtt 
tartalak titeket, hogy egymásból is 
erőt tudjatok meríteni. Légy békében.  
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Én Isten vagyok és világomat 
visszahívom Magamhoz. 
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2003. szeptember 1. 

Jézus 
 

 Veletek vagyok, gyermekeim.  
Jelenlétem hangtalan, de állandó.  
Irányítom a sok, látszólag lényegtelen 
eseményt életetekben, hogy  akaratom 
teljesülhessen.  Gyermekeim 
gyakorolják a hitet és ez örömet szerez 
Nekem.  Az a védelem azonban, melyet  
Én nyújtok, olyan nagy, hogy 
gyermekeimnek Bennem való hite 
végtelen lehetne, sőt még annál is több.  
Bennem hívő lelkek, akik azért 
küzdötök, hogy Engem szolgáljatok és 
életszentségben éljetek, kérlek titeket, 
hogy bízzatok Bennem, hogy Én 
veletek vagyok.  Elköteleztem Magam 
mellettetek és nem hagylak egyedül 
titeket.  Ajánljatok fel kis imákat, 
amikor megrettentek vagy 
bizonytalanok vagytok és akkor Én 
megnyugtatásul kezemet rátok 
helyezem, hogy visszaadjam lelki 
egyensúlyotokat és biztonságotokat.  
Majdan visszatekintetek szolgálatotok 
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e szakaszára és olyan hálásak lesztek, 
hogy ‘igen’-t mondtatok Isteneteknek.  
Gyermekeim, oly sok lélekkel fogtok 
találkozni az örökkévalóságban, akik 
hiányoznának onnan, ha  ti nem 
teljesítették volna szolgálatotokat.  El 
tudjátok képzelni az örömöt, melyben 
osztozni fogtok ezekkel a lelkekkel?  
Szóval, legyetek bátrak és folytassátok 
munkátokat az Én szolgálatomban, 
járva azt az útat, melyet Én mutattam 
nektek.  Így találjátok meg békéteket 
és az örökkévalóságba vezető ajtó 
kulcsát.  Ma óva intelek benneteket a 
kígyó csapdájára. Gyermekeim 
gyakran akarnak Értem nagy 
dolgokat megvalósítani.  Igaz is az, 
hogy  nagy teljesítményekre szükség 
van és ezeket fogom is kérni tőletek.  Az 
életszentség azonban, drága lélek, a 
kis mindennapi dolgokban keresendő.  
A kis, láthatatlan feladatokban és 
kötelességben hozom lelketek tudtára, 
hogy itt vagy ott akarom a lelket 
formálni, megújítani.  Nem is érzed, 
gyermekem ezeket a változásokat, 
mert olyan leheletnyiek, de a változás 
mégiscsak bekövetkezik az apró 
dolgokban.  Szóval, tudd feláldozni 
Értem a földi örömöket. Szeretettel és 
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türelemmel végezd és fejezd be a kis és 
szerény cselekedeteidet, hogy aztán el 
tudjam végezni munkámat lelkedben 
olyan gyorsan, amennyire csak lehet.  
Sok lelket fogunk így megmenteni és a 
világot újra a világosság útjára fogjuk 
hozni.  Ezt fokozatosan tesszük, mindig 
egyszerre csak egy lélekkel 
foglalkozva. Ebben a pillanatban veled 
kezdem meg ezt.  Arra kérlek ezért, 
hogy ajánljad föl magadat Nekem, 
hogy előidézhessem a változást a 
világban.   Együttesen, te és Én 
tökéletesíthetjük gyönyörű lelkedet, 
hogy az elérje a lehetséges legnagyobb 
szépséget itt a földön és a mennyben. 
Bízol Bennem, gyermekem?  A 
bizalmat nehéz megvalósítani, de ez az 
az eset, amikor tökéletes bizalomban 
és biztonságban lehetsz, mert nem 
engedem, hogy eless.  Itt vagyok, 
készenlétben állok, hogy megvédjelek.  
Oly régóta vártam erre a napra.  
Szívem fáj attól a szeretettől, amit 
irántad érzek.  Amint figyelem, 
ahogyan e sorokat olvasod  még 
tovább növeli a Szívemben irántad 
érzett szeretetemet.Vigyázni fogok rád 
és elég, ha csak becsukod a szemed és 
megpihensz a Szívemen.  A közöttünk 
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lévő távolság okozta szenvedésedet. 
Gyakran azt sem tudtad, hogy honnan 
ered a fájdalom, Én azonban 
biztosíthatlak, hogy a fájdalom akkor 
kezdődött, amikor hátatfordítottál 
Nekem.  A mércének magasnak kell 
lennie, hiszen azt akarom, hogy boldog 
légy.  Azt akarom, hogy itt maradj a 
Szívemben, ahová ma helyezlek.  
Segíteni fogok, kedves gyermekem.  
Végtelenül értékes vagy Számomra. 
Ha megvan benned a vágyakozás 
legcsekélyebb foka, Én szorosan 
Magam mellett tudlak tartani még 
akkor is, ha olyan szelek fújnak, 
melyek el akarnának szakítani Tőlem.  
Legyen meg benned a maximális 
bizalom, hogy a legkisebb hitért is 
megjutalmazlak e nehéz napokban.  A 
Mennyország és az üdvösség ezen földi 
missziója teljes összhangban a 
lelkekért  harcol. Minden segítség 
rendelkezésére áll minden léleknek, aki 
az üdvösségét keresi.  Légy most 
békében, kicsi szívem.  Szorosan 
Magamhoz ölellek. 
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2003. szeptember 1. 
Jézus 

Azt akarom, hogy gyermekeim 
nyugodtak legyenek.  Még azok is, akik  
Engem szolgálnak, állandóan ide-oda 
rohannak, mintha az élet lóverseny 
lenne.  Gyermekeim, ha rohantok, nem 
tudlak segíteni benneteket, hogy 
figyelni tudjatok.  Lehet, hogy 
esetenként, amikor veszélyhelyzetben 
vagytok,  súgni akarok valamit 
lelketekbe, mondjuk egy utasítást vagy 
bátorító vagy szerető szót.  Gyakran 
azonban oly gyorsan mozogtok, hogy 
szívetek és gondolataitok már a 
következő feladaton jár, miközben a 
jelenlegi munkát félbehagytátok vagy 
nem a megfelelő módon fejeztétek be.  
Megkérlek ezért benneteket, hogy 
lassuljatok le, drágáim, hogy 
Jézusotok igazán egyesülhessen 
veletek munkátokban és 
kikapcsolódásotokban. Én nem 
szeretek rohanni és ti Engem is visztek 
magatokkal.  Előfordul, gyermekem, 
hogy rajtad keresztül akarok 
irányítani vagy vigasztalni egy 
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szomorú lelket.  Ha rohanásban vagy, 
nem veszed észre az utasításomat és az 
a lélek vigasztalás és megfelelő 
irányítás nélkül marad.  Gyermekek, 
ez a helyzet mindenütt az egész 
világon.  Ti is látjátok mindenfelé ezt a 
magányt és szomorúságot?   
Gyermekek, nem találkoztok 
magánnyal és szomorúsággal ott, ahol 
Én vagyok.  Valóban még a 
legrémesebb körülmények között is, ha 
Én jelen vagyok, olyan emberekkel 
találkozhattok, akiknek szeme 
mosolyogni tud és kedvességet áraszt.  
Ekkor felcsilllan a remény még akkor 
is, ha szenvedéssel és a halállal kell 
szembenéznetek.  Mi is az tehát, ami 
hiányzik életetekből ezen a földön?  Én 
hiányzom.  Kevés azoknak a lelkeknek 
a száma, akik engedik, hogy rajtuk 
keresztül dolgozzam.  Amikor engedik, 
látjátok, amint a remény  ismét betölti 
a lelkeket.  Az emberek arcán látható 
lesz a belső béke és az öröm, amint 
természetesen árad egyik lélekből a 
másikba.  Olyan örömöt ültetek 
arcotokra, hogy képtelenek lesztek 
mások előtt eltitkolni Velem való 
egységeteket.  A cipelendő keresztek 
könnyebbeknek  tűnnek és  nagyobb 
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értelmet nyernek.  Gyermekek, oly 
pazar bőséget ajánlok fel nektek 
mindezen szavak által, mind pedig 
életetekben való Jelenlétem által.  Ne 
forduljatok el tehát Tőlem még egy 
napra sem.  Gyertek közelebb Hozzám, 
hogy együtt haladhassunk.  Az, amitől 
már előre féltek, az az életetekben 
történő változás, melyet azonban 
könnyen meg fogtok szokni.  Ez a 
másik ígéret, amit nektek teszek.  A mi 
Egységünk azt fogja jelenteni, hogy 
mindent megtárgyaltok velem.  Az 
életetekben a Mennyek Országa fog 
megnyilvánulni.  Sok sok lélek fog 
ezért hozzátok vonzódni és életetek 
egyenlő lesz Istenetek képviseletével. 
Örüljetek, már most, mert tervem 
megvalósítása megkezdődött és az 
egész teremtés várja eljövetelemet.  
Változásokat veszel észre a világban és 
meg fogod érteni e változásokat és 
örömmel fogadod ezeket és úgy 
értékeled, mint annak jelét, hogy 
Jézusod meghallotta gyermekeinek 
kérő imáit, melyekre szeretettel 
válaszol.  Légy nyugodt, gyermekem, 
minden nehézség ellenére, mert 
kezembe vettem e világ irányítását.  
Azt akarom, hogy gyermekeim 



Jézus Eucharisztikus Szíve 

78 

csöndesen és megfontoltan éljenek meg 
minden egyes napot, annak minden 
óráját.  Természetesen minden 
gondolatotokkal Hozzám kell 
fordulnotok, amikor ez lehetséges.  Egy 
kis ima, egy mondat a szívetekben 
elég, hogy fellobbantsátok a hitet és a 
bizalmat lelketekben.  Ez 
nyugalommal tölt el benneteket. Íly 
módon, amikor izgató események 
történnek életetekben, könnyedén 
szembe tudtok szállni a problémákkal, 
így, hogy  Velem, a ti Jézusotokkal 
egységben vagytok.  Milyen más lesz 
akkor az élet számotokra!  Milyen 
békés és örömteli!    Azt szeretném, 
hogy ritkán forduljon elő az, hogy 
hajszoltaknak érzitek magatokat.  
Ugyannyira, hogy amikor érzitek a 
túhajszoltságot, azonnal forduljatok 
Hozzám és mondjátok el Nekem, hogy 
nem tudtok összeszedettek lenni.  
Ekkor Én helyrebillentem lelki 
egyensúlyotokat, hogy összeszedjétek 
magatokat, hogy a Nekem tett 
szolgálatotokat jól tudjátok ellátni. 
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Jézus 

 

Gyermekem, oly nagy hálával figyelem 
igyekezetedet.  Itt várlak a 
Tabernákulumban , hogy kifejezzem 
köszönetemet és bátorítást nyújtsak.  
Megpróbáltok Engem szolgálni 
életetekben és ez nem mindig könnyű.  
Mindaddig, amig a teljes egység vagy 
a teljes önátadás nem történik meg, 
továbbra is meg kell birkóznotok a 
világ vonzerejével, a világ 
gyönyöreivel és őrjítő 
tébolyultságával.  Ennek konfliktust 
okozó hatása van bennetek, hiszen Én 
más irányt mutatok nektek.  Ez a 
konfliktus elbátortalanít téged, 
drágám, de nem szabad, hogy ez a 
érzés erőt vegyen rajtad.  Nem 
beszélhetünk növekedésről anélkül, 
hogy ne számolnánk egy kis 
kellemetlenséggel.  Amikor  
zaklatottnak érzitek magatokat és a 
régi szokásokhoz akartok 
visszanyúlni, gondoljatok arra, hogy 
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ezt tettétek, amikor vigasztalást 
probáltatok találni a szellemi 
sivárságotokban.  Most Én akarom 
betölteni e lelki ürességet bennetek, 
ezért már nem kell ezekre a dolgokra 
támaszkodnotok többé.   A világi 
szokások vagy szenvedélyek nem 
tettek boldoggá, kicsi lelkem.  
Nyugtalan és keserű voltál Nélkülem.  
Most kezded el Velem megtapasztalni 
az igazi békét, azt a békét, mely a 
Mennyből származik.  Ez a jele annak, 
hogy a lelketek irányítja testetek 
mozgását és cselekedeteit.  Ez az, 
ahogyan az embernek –az isteni terv 
szerint- élnie kell. A test uralmatok 
alatt áll vagy a lelketek uralma alatt és 
a lélek, e drága és pótolhatatlan lélek 
az Én uralmam alatt van.  Íly módon e 
kicsi pontján a világnak, a világ olyan, 
amilyennek minden részében lennie 
kellene.  Hozzám tartozol, gyermekem, 
és szenvedélyesen megvédtelek Velem 
szembeni  ideiglenes közönyöd 
ellenére.  Most együtt haladunk előre 
az egységünk megteremtéséért.  Lehet, 
hogy úgy érzed, mintha a haladás 
meglehetősen gyors ütemű lenne e lelki 
vonatkozású ügyekben.  Ne aggódj 
emiatt a sebesség miatt, mivel Én, 
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Magam személyesen alakítom azt a 
sebességet, mellyel haladnod kell.  A 
múltban a megtérésed enyhébb és 
lazább formát öltött volna.  Nem ezt 
akarom most.  Arra van szükségem, 
hogy katonáim gyorsan kapjanak 
kiképzést.  Mivel Isten vagyok és 
minden teremtett dolog meghajol 
akaratomnak, megtehetem ezt egy 
olyan lélekkel, mint amilyen te vagy, 
aki azt keresi, hogyan tud Nekem 
segíteni és Nekem örömöt szerezni. 

Gyermekem, soha ne félj az 
életszentségtől.  Amikor kételkedsz, 
vedd szemügyre kötelességedet és 
maradj nyugodt, amíg nem döntök 
úgy, hogy eltüntetem kis 
kétkedéseidet.  Néha a félelem és 
kétség keresztjeit fogod hordozni, hogy 
gyakorlatot szerezz és ezek a kis 
gyakorlatok jót tesznek lelkednek.  
Apró dolgokban cselekedj hited szerint 
és ekkor kétségeid enyhülnek, és nem 
fognak tudni eltéríteni a Nekem tett 
szolgálattól. Veletek vagyok kicsi 
lelkek és már megtárgyaltuk 
pontosan, mit kell érteni azalatt, amit 
mondok.  Velem vagytok és 
céltudatosan haladunk át együtt az 
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életeteken.  Keressétek az alkalmakat, 
hogyan tudtok Engem szolgálni 
azokban az emberekben, akiket 
utatokba helyezek.  Ha úgy érzed, hogy 
azt akarom, hogy segíts egy léleknek, 
engedd, hogy lelked elcsendesüljön, 
amint a megfelelő sugalmazást a 
szívedbe és a fejedbe helyezem.  Ekkor 
válaszolhatsz e személy lelkében 
felmerülő igényre az Én nevemben, és 
az Én szavam, az Én jelenlétem már  
meg is valósult.  Engem oly nagyon 
szolgálni akaró kicsi lélek, el tudod 
képzelni a világodat, milyen lenne, ha 
csak legalább egy néhány ember így 
kezdené élni életét?  A világotok 
megváltozna, és ez az, amit el akarok 
érni.  Béke legyen veled.  Istenedet 
öröm tölti el.       
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Jézus 

 

Azt akarom, hogy gyermekeim 
szívében béke legyen.  Ezt tudjátok ti is 
gyermekeim, mivel gyakran mondom 
ezt nektek.  Ma meg akarlak tanítani 
benneteket, hogyan lehet szívetekben 
állandóan béke.  Gyermekeim, amikor 
egy szülő gyermekét ringatja és 
halkan altatódalt énekel neki, a 
gyermek megtapasztalja, mi a béke, 
becsukja kicsi szemét és könnyedén 
békés álomba szenderül.  Gyermekeim, 
a karomban tartalak benneteket.  
Szelíden ringatlak titeket.  Azt 
szeretném, ha a nap folyamán sokszor 
abbahagynátok egy pillanatra azt, 
amit éppen csináltok és becsuknátok a 
szemeteket.  Akkor Én azonnal 
megnyugtatom lelketeket ugyanazzal 
a leheletnyi finomsággal és ha csak  
pillanatra is, megismeritek a béke 
nyugalmát.  Teljesen öntudatotoknál 
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maradtok természetesen, de lelketek 
teljes egységben lesz Velem és egész 
valótok nyugalma és egyensúlya 
helyreáll.  Gyermekeim, az a 
szándékom, hogy így biztosítsam 
számotokra a lelki békét.  Semmitől 
sem szabad félnetek, még a haláltól 
sem.  Miért is félne a Velem való örök 
életre szánt lélek a haláltól?  
Egyszerűen hazajössz, gyermekem, és 
a halál rövidke pillanatai csupán csak 
egy pillanatig tartó tranzit utazás.  
Nem, ne féljetek a haláltól.  Ez 
megakadályozna titeket abban, hogy  
az életre koncentráljatok.  Azt akarjuk, 
hogy semmi ne vonjon el benneteket a 
földi kötelességeitek teljesítésétől. 

Gyermekeim, megpróbáltok Velem 
maradni napjaitok teljes ideje alatt?  
Ne feledjétek és tudatosítsátok 
magatokban Jelenlétemet és 
gyakoroljátok, hogy  mit mondanék 
Én.   Gyakran kérdezzetek meg Engem, 
mit akarok, hogy cselekedjetek. Ez a 
helyes módszer, gyermekeim.  
Észreveszitek a változásokat, melyeket 
lelketekben véghez viszek?  Látjátok a 
különbséget abban, hogyan tekintetek 
tesvéreitekre?  Most már értitek, hogy 
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Én vagyok az, Aki ezeket a 
változásokat végrehajtom és hogy 
bízhattok Bennem, hogy megtartom 
Szavamat.  Szépen haladunk előre, 
gyermekem és ez örömmel tölt el 
Engem.  Ennek a világnak állapota egy 
picikét jobb irányba billen, minden 
alkalommal, amikor egy lélek, 
bizalomtól eltelve, közelebb hajlik 
Hozzám.  Azt szeretném, hogy 
örüljetek, gyermekem.  A világban 
nincs béke, de bennetek béke kell, hogy 
legyen.  Békét helyezek lelketekbe, és a 
világ e békét tőletek fogja kapni, 
hasonlóképpen ahhoz, ahogyan az 
újszülött kapja táplálékát anyjától.  
Ezért kérlek titeket, hogy jöjjetek 
Hozzám gyakran a nap folyamán.  
Amint a világ békét merít belőletek, 
hogy a szörnyű nyugtalanságát 
lecsendesítse, úgy Én feltöltöm békével 
szíveteket.  Ne aggódjatok és 
bosszankodjatok  tehát amiatt, hogy a 
világ meg akar fosztani benneteket a 
békétektől.  A világ számára adom 
nektek és kimeríthetetlen tartalék van 
Nálam e békéből, mellyel újra és újra 
feltölthetlek titeket.  Kezditek már 
érteni tervem mély értelmét?  Sok lélek 
segítségére van szükségem, jelenleg 
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nem áll rendelkezésemre elegendő 
lélek.  Kérelmemet ezért a világ elé kell 
terjesztenünk, hogy minden jóakaratú 
lélek válaszoljon felhívásomra és 
segítsen Engem.  Helyes és igazságos 
tehát, gyermekem, hogy mindenki 
megkapja a válaszadás lehetőségét.  
Én kérdezek és minden léleknek 
válaszolnia kell.  Lelkükben tudják, 
hogy felkérték őket a válaszadásra és 
akkor meghozzák a döntésüket.  Én 
Isten vagyok. Én mindent tudok.  
Lelkekre van szükségem.  Senki sem 
rejtőzhet el a szemem elől.  Ha egy 
lélek most elutasít Engem, akkor 
annak befellegzett.  Nem 
utasíthatjátok vissza Isteneteket, és a 
Mennyországot, mint örökséget.  Légy 
nyugodt, kicsikém!  Istened közbelép, 
hogy minden, ami rossz, jóra 
változzék. 
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Jézus 

Gyermekeim, ezek a szavak a szeretről 
adnak tanítást. Azt akarom 
megtanítani nektek, hogy a szeretet 
áldozat.  A két szó, szeretet és áldozat, 
mennyei távlatokból nézve, majdnem 
hogy  felcserélhetők egymással.  Ha 
szerettek valakit, akkor hajlandók 
vagytok értük áldozatot hozni.  Földi 
vonatkozásban: ha értékeltek vagy 
szerettek valamit, hajlandóak vagytok 
dolgozni, gyűjteni és tervet készíteni, 
hogyan tegyétek magatokévá azt a 
dolgot.  Ha ugyanezt a koncepciót a 
Mennyország logikájával gondoljátok 
végig, akkor vegyetek alapul egy 
erényt, mint például az engedelmesség 
erényét.  Ha az engedelmesség értékes 
fogalom a számotokra, ami után 
vágyódtok, akkor igyekezni fogtok, 
áldozatot  hozni és türelmesek lesztek 
mindvégig, amíg meg nem szereztétek 
ezt az erényt.  Ugyanez áll minden 
mennyei erénnyel.  Azt akarom, hogy 
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értékeljétek és nagy hangsúlyt 
helyezzetek ezekre a mennyei 
erényekre.  Én, a ti Jézusotok, 
komolyan mondom nektek, hogy 
ezekre nagy szükségetek van, ha a 
Mennybe akartok jutni.  Hisztek 
Bennem és azt mondjátok, hogy csakis 
az igazat mondom.  Nos, 
koncentrálnotok kell ezen erények 
elsajátítására.  Áldozatokat kell 
hoznotok ezen erényekért.  
Erénygyakorlatokat végeztek  és ezek 
az erények vérré válnak bennetek.  
Észre fogjátok venni ezeket 
mindennapi életetekben, és 
viselkedésmódotok meg fog változni.  
Együtt próbáljuk javítani bennetek a 
türelem erényét.  Kifejlesztjük a 
bizalmat.  Dolgozunk azon, hogy 
állhatatosak legyetek. Kedvesebbek és 
együttérzőbbek kezdtek majd lenni.  
Gyermekeim, minden úgy fog haladni, 
ahogyan annak haladnia kell.  
Elárulom nektek, hogy komoly 
életszentségre lettetek teremtve, és el is 
fogjátok ezt az életszentséget érni, ha 
Velem egységben maradtok.  És ez meg 
is fog történni, mert az Én védelmem 
alatt álltok. 
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Gyermekek, ne törekedjetek arra, hogy 
megtudjátok, mi a véleménye 
másoknak rólatok.  Ez teljesen 
lényegtelen. Kérlek benneteket, hogy 
ne pazaroljatok időt arra, hogy ezen 
gondolkozzatok vagy emiatt 
aggódjatok.  A világ véleménye a 
különböző áramlatokkal folyton 
változik.  Az emberek pedig egyik nap 
szépen beszélnek rólatok, a következő 
nap rágalmat szórnak rátok.  Békétek 
megtartása érdekében nem szabad, 
hogy ezen véleményekre 
odafigyeljetek, mivel már 
megtapasztaltátok, hogy csalódni 
fogtok.  Ehelyett Énrám, Aki nem 
változik, hagyatkozzatok.  A rólatok 
alkotott véleményem nem változik.  Én 
mindig szeretni foglak titeket.  Mindig 
a javulásotok és jólétetek lebeg 
szemem előtt.  Mindig segíteni foglak 
titeket és ami a ti érdeketek, azt úgy 
tekintem, mint a Magamét.  Ne 
töltsetek tehát időt azon való 
sajnálkozásra, hogy a világ nem 
méltányol benneteket.  Méltányolni 
fognak és már is méltányolnak 
benneteket a Mennyben.  A 
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Mennyország örül az életszentségben 
élő lelkeknek és azon dolgozik, hogy 
segítse őket.  A mennyei barátaitok 
több jót fognak tenni értetek, mint 
azon világi barátaitok, akik élete nem 
Istenben gyökerezik.  Legyetek 
békében, drágáim, mert figyelmeztetni 
foglak benneteket, ha valaki bántani 
akar benneteket.  Védelmem alatt 
álltok.  Legyetek biztosak, hogy ha 
Engem követtek, minden, ami 
életetekben történik, a lelketek 
előmenetelére és azon erények 
növekedésére irányul, melyeket 
lelketek számára kívánok.  Ha betegek 
vagytok, még inkább töltsétek 
napjaitokat Velem, és megmutatom 
nektek az életszentség lélegzetelállító 
magaslatait.  Nagy energiával 
dolgozom annak lelkében, aki fizikai 
szenvedéseket áll ki.  Kérlek, bízzatok 
Bennem minden tekintetben, mert 
gondoskodó szeretettel vagyok 
irántatok. 
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2003. szeptember 2. 

Jézus 

Ma a tisztaság erényéről fogunk 
beszélgetni.  Gyermekeim, a tisztaság 
hiánya komoly probléma 
világotokban.  Keresem közöttetek a 
tisztaságot, de csak ritkán akadok rá.  
Miután a tisztátalanság olyan mélyen 
gyökerezik, komolyan kell 
foglalkoznunk e problémával.  A 
tisztaságot a létezés minden 
aspektusába vissza kell helyezni a 
földön.  Először is, az öltözködés 
területén akarok beszélni a 
tisztaságról.  Ne öltözködjetek úgy, 
hogy az jelezze, hogy bűnös 
cselekedetet fogtok elkövetni.  Úgy 
öltözködjetek, hogy lássák, hogy az Én 
szolgám vagy és az Én akaratomat 
keresed.  Soha nem az az akaratom, 
hogy az öltözék másokat rossz útra 
vezessen.  Gyermekek, tudjátok jól, 
hogy mire utalok. Azt akarom, hogy ez 
megszünjék.  A szerénységet vissza kell 
állítani.  Használjátok e szavakat 
gyakran, mikor beszélgettek, hogy 
emlékeztessétek az embereket arra, 
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hogy a tisztaság és szerénység erénye 
fontos és dicséretes. 

A következőkben pedig a beszédstílus 
tisztasága lesz a téma. Úgy kell 
beszélnetek, ahogyan ezt egy 
keresztény ember teszi.  A nyelvi 
kifejezéseiteknek méltóknak kell lennie 
lelketekhez és ahhoz a munkához, 
melyet Én viszek végbe lelketekben.  A 
nyelvi kifejezőeszközt használja fel az 
ellenség a tisztátalanság, mint valami 
fertőző betegség, terjesztésére. 
Használjatok olyan szavakat, melyek 
Engem dicsőítenek.  Ha az Én nevemet 
káromlásra használod, gyermekem, 
személyesen Engem sértesz meg, és 
akkor ezt jóvá kell tenned. 

Gyermekeim, azt kívánom, hogy a 
szórakozás minden formájában 
előforduló  tisztátalanság ellen 
harcoljatok.  Ne tűrjétek el megjegyzés 
nélkül, ha a magukat művésznek 
kinyilvánító emberek Engem 
megszentségtelenítenek. Védjetek meg 
Engem.  Én vagyok a ti Istenetek.  
Akarom hallani felháborodó 
hangotokat, mellyel jelzitek, ha Engem 
becsmérelnek.   Ha ti, akik oly jól 
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ismertek Engem, nem védtek meg, 
akkor ki lesz az, aki a védelmemre jön?  
Azonnal, haladék nélkül emeljétek fel 
szavatokat, ha  szórakozás címén  
megbotránkoztató műsort sugároz a 
rádió és televízió vagy a jó erkölcsöt 
sértő írás vagy művészeti alkotás kerül 
a nyilvánosság elé.  Ne engedjétek, 
hogy az ellenség azt gondolja, hogy 
túltett a keresztény elveken. El sem 
hiszitek, milyen nagy mértékben meg 
foglak jutalmazni benneteket minden 
igyekezetetekért, mellyel a 
tisztátalanság veszedelme ellen 
harcoltok.  Az ifjúságot ugyanis e 
tisztátalanság megmérgezi, most kell 
meghoznunk döntésünket a szükséges 
változás meghozatalára.   

Tisztátalan gondolatok még nehezebb 
problémát jelentenek, mert gyakran 
nem is akarjátok ezeket, mégis 
keresztet jelentenek számotokra.  Ha 
azonban megváltoztatjuk az említett 
öltözéket és beszédet valamint a 
szórakozást, hamar észre fogjátok 
venni, hogy a tisztátalan gondolatok 
száma eltűnőben lesz.  A 
tisztátalannak az állandó jelenléte 
okozza ezeket a gondolatokat.  Ennek 
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ellenére, kicsinyeim, higgadtan 
tereljétek ki fejetekből a tisztátatlan 
gondolatokat.  Foglaljátok le 
magatokat azzal, hogy tekinteteteket 
elfordítjátok a tisztátalan dolgokról.  
Kérjétek az Én segítségemet és segíteni 
fogok.  Az ima és a szentségekben való 
részvétel felfegyverez benneteket a 
tisztaságotok elleni támadásokkal 
szemben.   

Azt szeretném, ha megértenétek, hogy 
azért, mert a jelen időben, ebben a 
világban éltek, nem fog mentesíteni 
benneteket a felelősség alól, ha 
tisztátalan módon viselkedtek vagy 
másokat tisztátalan életmódra 
vezettek.  Minden egyes embertől 
számon fogom kérni a tudatosan 
elkövetett cselekedetét.  Szülők, kérlek 
titeket, irányítsátok gyermekeiteket 
ezügyben és járjatok elöl  jó példával.  
Gyermekek, engedelmeskedjetek 
ezekben a dolgokban szüleiteknek és ne 
feledjétek, hogy mindig veletek 
vagyok.  Együtt fogunk küzdeni ezért 
és együtt, elhivatottan és 
méltatlankodásunknak hangot adva, 
le fogjuk győzni a tisztátalanságot.   
Veletek vagyok és meg fogom pontosan 
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mutatni nektek, mi a kérésem ebben a 
vonatkozásban.  Gyermekeim, meg 
akarom köszönni nektek - most és 
mindig – hűségeteket és 
szolgálatotokat.  Minden  
igyekezetetekre emlékezni fogok  és 
meg is jutalmazlak értük.  Bűneitek 
listájáról elfordítom szememet. Ez lesz 
az eredménye annak a szolgálatnak, 
melyet Értem tesztek.  Töltsön el 
benneteket a béke, és ne engedjétek, 
hogy a tisztátalanság múlt bűnei 
megzavarjanak benneteket.  Mindent 
megbocsájtottam.  Emlékező 
tehetségem rövid, amikor szolgálóim 
fölött mondom ki bírálatomat. 
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2003. szeptember 3. 

Jézus 

A felebaráti szeretetről akarok ma a 
lelkekhez szólni.  Gyermekeim, az 
emberek számomra igen becses értéket 
képviselnek. A  földön  minden egyes 
ember végtelen értékkel bír a 
Számomra és mennyei tervem 
számára.  Gyakran azonban az 
emberek nem veszik számításba ezt az 
értéket, mert az életet világi szemmel 
nézik.  Ha egy embert a földi életbe 
helyeztem, akkor az a szándékom, 
hogy az az ember megfelelő 
táplálékhoz jusson.  Ebből a 
fetételezésből kell kiindulnotok.  Drága 
kicsi lélek, aki olyan nagyon akarsz 
Nekem szolgálni, ha tudomásod van 
arról, hogy egy léleknek nem jutott 
táplálék, talán az a szándékom, hogy 
te adj ételt neki és ezért van az, hogy  
tudomásodra hoztam e személy 
helyzetét.  Mélyen gondolkozz el és 
vedd tekintetbe, alaposan merülj bele 
gondolataidba, mikor éhező emberről 
vagy embercsoportról szerzel 
tudomást.  Ekkor kérdezz meg Engem, 
mi az, amit kérek tőled ebben az 
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ügyben.  Lehet, hogy csak imát kérek 
tőled.  Lehet, hogy arra próbállak 
figyelmeztetni, hogy milyen nagy 
áldásban részesítettelek.  Vagy talán 
azt kérem, hogy adj a vagyonodból és 
támogasd az Én munkásaimat, akik 
azoknak  a lelkeknek táplálékot 
akarnak nyújtani.  Ismét pedig lehet, 
hogy azt kérem tőled, hogy légy egyike 
azoknak a lelkeknek, akik közvetlenül 
segítik a  szerencsétleneket, akik  még 
a legminimálisabb szükségletekkel sem 
rendelkeznek.  Szóval, a feladatod 
megvan.  Kérned kell Engem, hogy 
tárjam fel neked azt a tényt, hogy 
lelkek a földön nem élhetnek olyan 
testben, mely táplálék hiánya miatt 
nem tud fejlődni.  Én jól látom minden 
földön élő lélek szükségletét.  Az az Én 
szándékom, hogy gyermekeim 
egymást szolgálják és ezen az úton 
haladva, szentéletűekké váljanak.  
Nagyon sokan éheznek ma a világon.  
Gyermekeim, ez egy másik jele az 
Engedetlenség Korának, melyben több 
azoknak a lelkeknek a száma, aki 
megtagad Engem, mint azoknak, akik 
szolgálnak Nekem.  Nem akarom, hogy 
az emberek éhezzenek.  Kérdezzetek 
Engem, mi a ti feladatotok. 
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Gyermekek, arra kérlek, hogy 
gondoljatok arra a személyre, akit 
legkevésbé szerettek e földön.  Sok 
okotok van arra, hogy ne szeressétek 
ezt a személyt.  Valószínűleg 
megsértett benneteket, és nehéz 
elfelejteni az ezzel járó fájdalmat.  
Lehet, hogy féltek attól, hogy az a 
személy ismét megsértene, ha 
megkísérelnétek a kibékülést.   Én, 
azonban, azt kérem, hogy szeressétek 
felebarátaitokat.  “Jézus,” kérdezitek 
ti, “mit akarsz, hogy tegyünk?”  
Megmondom, gyermekem: lelki 
előmeneteletek miatt aggódom.  A 
keserűség, akármi is legyen annak a 
forrása, befészkeli magát szívetekbe.  
Miután a keserűség legtöbb esetben 
egy másik lélektől származik, azt 
akarom, hogy alaposan vizsgáljátok 
meg szíveteket. Ha ezt valóban 
megteszitek, és meg tudjátok 
állapítani, ki az a személy, aki ezt  a 
sérelmet okozta nektek, kérlek, hogy 
töltsétek ezt a napot imában azért a 
személyért.  Gyermekem, kérj Engem, 
hogy irgalmazzak ennek a személynek.  
Az Én igazságos haragom rettenetes 
mértékű és nem szeretnéd, ha ez 
ellened irányulna.  Ezért meg kell 



Második kötet 

99 

tenned mindent, hogy mások is 
elkerüljék ezt a végzetet. A felebaráti 
szeretet örömmel tölt el Engem. 
Irgalom és szánalom láttán, melyet 
szabad szívvel egymásnak adtok, 
gyönyörűséget  jelent Nekem. 
Megbocsájtás?  Nem is beszélve arról a 
boldogságról, amit akkor érzek, 
amikor lelkek egymásnak 
megbocsájtanak.  Értsétek meg kicsi 
lelkek, hogy földi életetek 
mindennapjaiba szándékosan és 
reménnyel, mennyei reménnyel telve, 
helyezem embertársaitokat.  Ne 
hagyjatok rögtön ott egy lelket csak 
azért, mert nem tetszik nektek.  
Figyeljetek akaratomra és ne 
felejtsetek el megkérdezni Engem,  
van-e szándékom mennyei feladatot 
adni nektek az utatokba került minden 
egyes emberrel kapcsolatban. Ez a 
módja annak, ahogyan szeretetet 
nyújtok minden egyes léleknek a 
felebaráti szereteten keresztül. 
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2003. szeptember 3. 

Jézus 

 

Gyermekeim, gyakran vizsgáljátok 
meg szándékaitokat, keresve mindig 
cselekedeteitek tisztaságát.  Azt 
akarom, hogy cselekedeteitek rugója 
mindig a szívetekből jöjjön.  Amikor 
tetteitek eredménye nem az, amit 
vártatok, jöjjetek Hozzám és Én 
megvigasztallak titeket.  Gyakran az 
életben az történik hogy amikor 
engedelmeskedtek Nekem, már előre 
kialakul bennetek a várt eredmény.  Az 
Én célom vagy az Általam kitűzött cél 
lehet, hogy eltér attól, amit ti vártok el.  
Ne engedjétek, hogy a csalódás érzése 
erőt vegyen rajtatok, amikor az 
események másképpen alakulnak 
életetekben, mint ahogyan 
gondoltátok.  Az akaratomat akkor 
szolgáljátok, ha megtesztek mindent 
azért, hogy engedelmeskedjetek 
Nekem.  Csak azzal törődjetek, hogy mi 
az, amit kérek tőletek.  Íly módon 
boldogságotok és örömötök felhőtlen 
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lehet, mert Istent szolgáljátok és 
teljesítve a ti részeteket, elősegítitek 
Országom eljövetelét.  Gyermekem, 
míly hálás vagyok neked!  Milyen 
közeli kapcsolatba kerülhettek így 
mennyei társaitokkal.  Örvendezzetek! 

Forduljatok Hozzám, amikor döntést 
kell hoznotok.  Időnként alaposan meg 
kell gondolnotok, miért döntötök 
bizonyos lépések megtétele mellett.  
Ezzel kapcsolatban rá akarlak vezetni 
benneteket, hogy kezdjétek el alaposan 
megvizsgálni saját indítékaitokat. Íly 
módon elkerülhetitek azt, hogy emberi 
gyengeségből cselekedjetek.  Csak az 
istenes és szent dolgokat keressétek 
életetekben.  Az ellenségnek az a célja, 
hogy megzavarjon benneteket a Nekem 
nyújtott szolgálatra hozott 
döntésetekben.  Mi azonban nem 
fogunk megengedni további letérést a 
mennyei útról.  Együtt csakis a 
mennyei indítékokat keressük és a  
feladatok és tervek mind az Én 
akaratomat, mind a ti lelketeket fogják 
szolgálni. Az Én igám édes és az Én 
terhem könnyű.  Alázatosságra 
figyelmeztetve, és a javulás érdekében 
megengedek kereszteket a számotokra.  
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Ha úgy érzitek, hogy a kereszt túl 
nehéz, kérhettek, hogy enyhítsem a 
terhet.  Nem sértesz meg ezzel, 
gyermekem.  Hacsak nem tartom 
szükségesnek, hogy tarts ki e nehéz 
kereszt hordozásában, akkor vagy 
elveszem tőled magát a keresztet vagy 
a súlyától szabadítalak meg. Egyek 
vagyunk, mindent meg tudunk 
beszélni. Gyakran harcoltok a 
körülményeitek ellen, de nem jöttök 
Hozzám, hogy Nálam tiltakozzatok.  
Mi haszna van annak, hogy másoknak 
panaszkodjatok?  Ők nem tudják 
megszüntetni kereszteteket, még csak 
könnyíteni sem tuják a terheteket.  
Hozzám szóljatok és figyeljetek oda 
másokra.   Így nem estek a pletykázás 
bűnébe, mely nagy veszélyt rejt 
világotokban.  Itt vagyok, élénken 
figyelve minden panaszotokra.  
Minden szomorúság, amit 
elszenvedtek, együttérzésre talál 
szívemben. Igazán mondhatom, hogy 
ha szomorúságotokat Velem osztjátok 
meg, a szomorúságotok mérséklődik.  
Mennyországi szemeket akarok adni 
nektek.  Azt akarom, hogy életeteket, 
ezt a világot és az embereket ezekkel a 
mennyországi szemekkel nézzétek, 
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hogy úgy tudjatok az eseményekre, 
emberekre reagálni, mint Én, a ti 
Jézusotok, Aki oly nagyon szeret 
benneteket.  Gyermekem, ezt az új 
látásmódot ajánlom neked.  Elfogadod 
Tőlem ezt a csodálatos ajándékot?   
Nagyon meg leszel lepődve, mikor 
megtapasztalod, hogy ez a 
szemléletmód meg fogja változtatni az 
életedet.  A legtöbb dolog, ami a 
múltban zavart téged, egyszerűen 
eltűnik a látóteredből, mert csupán kis 
jelentőséggel fog bírni számodra 
ezután.  Akarod ezt?  Oly nagyon 
remélem, hogy “igen”-t mondasz.  
Olyan nagyon szeretném megmutatni 
neked a világot az Én szememen 
keresztül. Drágám, nagy jelentőségű 
dolgokat  fogok neked tanítani.  Ha 
átveszed az Én látásmódomat, oly 
szabadon tudunk beszélni egymással, 
mintha egy lélek lennénk.  Válj, kérlek 
ilyen emberré.  Engedd, hogy Én 
legyek az, Aki a távlatokat számodra 
kijelölöm.  
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2003. szeptember 3. 

Jézus 

Lelkeimnek a Mennyországban 
tapasztalható örömökről kívánok 
beszélni.  Gyermekeim, a Mennyben 
nincs keserűség.  Nincs 
szándékunkban keserűséget és bánatot 
okozni nektek még a földön sem.  A 
keserűséget és a szomorúságot minden 
lélek megtapasztalja földi élete során.  
A lelkeknek azonban nem szabad azt 
hinniük, hogy a keserűség és 
szomorúság életük meghatározó 
jellemzője.  Gyermekem, ha úgy érzed, 
hogy ezzel a romboló hatású ideával 
küszködsz, jöjj Hozzám és tölts Velem 
egy kis időt.  Én vagyok az isteni 
Gyógyító. Meg tudok szüntetni minden 
keménységet a szívetekben és így 
felszabadulva, képesek vagytok 
korlátok nélkül szeretni.  Ílymódon 
hatékonyabb szolgám leszel, mert 
nyitottá lettél arra , hogy befogadd és 
továbbadjad a szeretetet.  Gyermekem, 
Én nem akarok hozzáadni a 
szomorúságodhoz.   Nem lehet az, hogy 
Velem szoros kapcsolatban légy és 
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csalódjál.  Örömmel lépj be a Velem 
való kapcsolatba, mert a siker 
garantálva van számodra.  Én, 
Mindenek Istene garantálom ezt 
neked.  Félsz a kudarctól, mert talán 
sok sikertelenség ért a múltban.  
Vegyétek tekintetbe, drágáim, hogy 
lehet, hogy kudarcnak könyvelsz el 
valamit ott is, ahol ez nem létezik.  
Fogd fel ezt a dolgot másképpen, ha 
egyszer elkezdesz Velem, a te 
Isteneddel, aki szeret téged, egységben 
élni, világosabban fogod látni a sikert 
és sikertelenséget.  Az, ami a múltban 
sikertelenségnek, hibának  tűnt a 
szemedben, könnyen lehet, hogy az Én 
szememmel nézve, sikernek számít.  Én 
az erőfeszítést nézem, nem az 
eredményt.  Az erőfeszítés 
eredményének eldöntése az Én dolgom, 
és ezt Rám kell hagynod.  Így azután 
visszatekintés címén nézz vissza az 
életedre.  Vedd sorra azokat a 
dolgokat, melyek  - kényszerítő 
képzeted szerint -  sikertelenségek 
voltak. Próbálkoztál azokban az 
esetekben?  Gyakran megtetted a tőled 
telhetőt?  Amikor láttad, hogy 
valaminek nem lesz jó vége, 
megkiséreltél egy másik megoldást 
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találni?  Az is lehet, hogy a balsiker 
nem is volt igazán kudarc.  Talán csak 
keresgéltél, de nem találtál 
megoldásra.  Legyen szívedben béke.  
Most már megtaláltál Engem és 
minden sikert átnyújtok neked, 
függetlenül attól, hogyan tekint a világ 
igyekezetedre. Tevékenységed sikeres 
most már, szeretett gyermekem, mivel 
nyugodt vagy, miközben vigasztalom  
lelkedet és gyógyítom sebeidet.  Igen, 
együtt sikeresen tevékenykedünk.  Ha 
együtt munkálkodunk, nem bukunk el.  
A mai nap legyen a kezdet.  Most 
azonnal kezdd meg Velem munkádat  
és minden lehetőség megnyílik előtted.  
A szíved majd’ meghasad, és ez már 
igencsak  fájdalom, de olyan fájdalom, 
melytől nem akarsz megszabadulni.  
Ez már isteni szeretet, kicsi lélek.  Ilyen 
az az érzés, amikor engeded, hogy 
Isten szeressen téged.  A vágyódás 
érzése kerít hatalmába.  A szíved 
először is körbetekint, mert nem tudja, 
mi a tárgya vágyódásának.  Ez a 
szenttéválás folyamatának kezdete, 
gyermekem.  Ezek a kezdeti felkavaró 
érzések az Istennel való egyesülés 
utáni vágyakozás jelei.   Ez a vágy 
erősebb és erősebb lesz és ha 
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egyáltalán mérni akarod 
életszentséged fokát, akkor  azt a 
szívfájdalom érzésének  fokával 
mérheted.  Ünnepélyesen, teljes isteni 
méltóságommal kijelenthetem, hogy e 
vágyódásod a Mennyben fogja elérni 
beteljesülését. 
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2003. szeptember 4. 

Jézus 

Azért jöttem, hogy lelkeket tisztítsak.  
Úgy, mint ahogy egy anya kitakarítja 
a házat, gyermekem, Én is tisztogatok 
és rendezgetek  lelketekben.  Ha Tőlem 
távol éltetek, akkor, bizony, sok 
munkánk akad. Életed múlt 
eseményeit most más szempontok 
alapján kell megvizsgálni.  Ez  nagyon 
fontos feladat, ezért részt veszek veled 
együtt e munkában.  Az események 
érzékelhető nyomokat hagynak 
szíveteken, ha nem imádkoztok.  Nos, 
ez az Én célom:  eltüntetni ezeket a 
nyomokat és így képessé tenni a szívet 
arra, hogy szabadon tudja adni és 
befogadni a szeretetet.  Amikor  
imádkozol, gyermekem, segítek 
megszűrni az életedben megtapasztalt 
eseményeket.  Lehet,  hogy ma 
csalódás ért. Ha egyedül, az Én 
segítségem nélkül próbálod az ügyet 
kezelni, valószínűleg rosszkedvű, 
szomorú és csalódott vagy.  Ha a 
büszkeség gyenge pontod és sokak 
szenvednek ettől, lehetséges, hogy nem 
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osztod meg szomorúságodat és 
csalódottságodat egyetlen lélekkel 
sem.  Ezt az érzést bezárod szegény 
szívedbe, és egy bizonyos idő után ez 
az élmény keserűségbe fordul.  Nos, az 
emberek földi életükben esendők a 
tökéletességre törekvésükben és újra 
megtapasztalod a csalódottságot és 
becsapást.  A büszkeség újra kiharcolja 
a magáét és nem megfelelően osztoztok 
másokkal szomorúságotokban.  
Megint egy újabb csalódás, mely 
keserűségbe fordul és szegény kicsi 
szívednek egy másik sarkát is 
elfoglalja.  Gyermekem, ha ez a 
folyamat tovább folytatódik, a szívedet 
teljesen betölti a keserűség.  A szívnek 
szeretetre van szüksége pontosan 
ugyanúgy, ahogyan a tüdőnek 
szüksége van az oxigénre.  Így 
terveztük meg az emberi szívet, 
drágám, és ha a szív be van zárva, 
akkor  kizártad a szeretetet.  A szó lelki 
értelmében nyomorék vagy.  Mennyire 
elszomorít Engem, hogy ilyen 
zavartnak és boldogtalannak látlak. 
Kicsikém, jövök, hogy a szívedet 
minden folttól megtisztítsam, hogy 
ezután olyan szabadon tudj szeretni, 
mint ahogy Én szeretek.  Ne hidd, hogy 
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ez lehetetlen feladat.  Én Jézus vagyok.  
Isten vagyok. Ha hagyod, egy pillanat 
alatt megtiszítom szívedet.  
Helyreállítom a rendet a lelkedben, 
változtatásokat végzek abban, 
ahogyan gondolkodol és tiszta és 
túlcsorduló  szeretetet ültetek a 
szívedbe.  Ezt a szeretetet fogják 
szemeid embertársaid felé tükrözni. 
Mindenki, akivel találkozol, meg fogja 
tapasztalni ezt a szeretetet és tudni 
fogja, hogy ez a szeretet Tőlem árad 
felé.  Gyermekem, gyermekem, 
mennyire elszomorít Engem, hogy 
azok, akiknek szeretniük kellett volna 
téged, nem szerettek.  Sajnálok minden 
sérelmet, mely valaha is ért téged.  
Látnod kell azonban, hogy a 
szenvedésből előnyünk származik.  
Engedd, hogy megmutassam neked, 
hogyan fordítható minden téged ért 
sérelem az előnyödre.  Beszélgess 
Velem. Öntsd ki szívedet Nekem, és Én 
békét, megbocsájtást és rendet 
teremtek szívedben mindennel 
kapcsolatban, ami az életed során 
történt veled.  Közlöm veled, hogy 
amikor csalódás ér az életedben és azt 
felajánlod Nekem, Én mindjárt segítek, 
hogy megértsd és felgyógyulj.  
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Lehetséges, hogy a gyógyulási időszak 
lelki növekedésedhez járul hozzá, mely 
időszak alatt te és Én közelebb 
kerülünk egymáshoz és jobban fogunk 
egymásra támaszkodni. Sajnálod 
Tőlem  azt az időt, melynek folyamán 
olyan szentté formállak, amilyenre 
szükségem van olyan munka 
elvégzésére, melyet neked szántam?  
Természetesen nem sajnálod, hiszen az 
Én akaratomat keresed mindenben.  
Ha imádkozol, nem fogom engedni, 
hogy fölöslegesen szenvedj.  Erről már 
most biztosíthatlak.  Emlékezz erre a 
kijelentésemre és tartsd örökre a 
szívedben.  Ha imádkozol Hozzám, 
nem fogom engedni, hogy 
szükségtelenül szenvedj.  Kérj, hogy 
enyhítsem szenvedésedet és, ha az 
nincs a javadra, akkor megszüntetem.  
Légy most nyugodt és mondj el Nekem 
mindent, ami életedben történik.  
Együtt gondoskodunk róla, hogy 
semmilyen további nehézség ne érje 
érzékeny szívedet. 
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2003. szeptember 4. 

Jézus 

Gyermekeim, azt szeretném ha 
megbízható barátaim lennétek.  Azt 
akarom, hogy számíthassak rátok.  
Kiváncsiak vagytok, hogy mit értek  
ezalatt, hát ezért megmondom.  Igaz 
az, hogy veletek vagyok.  Részt veszek 
az életetekben és megosztom 
gondjaitokat.  Ami a ti ügyetek, az az 
Enyém is és mindenben segítek.  
Minden problémát a legkisebb 
részletekig osszatok meg Velem és 
kérjétek segítségemet.  Mindig 
megtaláltok Engem.    Tudjátok, hogy 
soha nem hagylak el.  Bölcsen 
cselekszel, ha bizalmadat Belém 
helyezed, gyermekem, mert ez olyan 
bizonyság, mely  sziklaszilárd 
igazságon nyugszik.  Én vagyok az a 
szikla és Én vagyok az az igazság.  
Ugyanakkor mind esendő emberi 
mivoltoddal, mind pedig földi 
kötelezettségeiddel együtt, azt akarom, 
hogy Velem járd útadat.  Azt 
szeretném, ha minden nap Hozzám 
fordulnál  imáidban.  Együtt kezdjük 
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meg vándorlásunkat és, akkor 
egyszerre csak eltűnsz Mellőlem. Én 
természetesen Veled maradok.  Én 
vagyok a te Istened és nem hagylak el.  
Be kell azonban fejeznünk a munkát, 
amit Együtt kezdtünk el.  Ne 
ötletszerűen kezeld a Velem töltött 
időt.  Sok a munkád és ezt megértem, 
hiszen gyakran Én vagyok az, Aki 
kötelességeket róvok ki rád.  Ha, 
azonban nincs időd arra, hogy Hozzám 
imádkozz, akkor valami hiányzik az 
életedből és azt akarom, hogy ezt a 
problémát tisztázd mielőbb.  
Szükségem van rád.  A barátom vagy 
és szükségem van arra, hogy barátaim  
hűségesek legyenek.  Szóval, ne legyen 
az, hogy jössz és mész.  Kérlek maradj 
hűséges Hozzám, hogy Együtt 
dolgozhassunk olyan munkával 
kapcsolatban, melyet mások nem 
végeztek el.  Gyermekem, meg kell 
értened, hogy ha az imában Hozzám 
fordulsz akár csak egy percre is, 
megvigasztalódom.  A szívem vigaszra 
talál, melynek következtében 
természetesen kimondhatatlan 
kegyelmeket kapsz Tőlem, és imáid azt 
is lehetővé teszik, hogy enyhítsem az 
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igazságos büntetést azok számára, 
akik soha nem fordulnak Hozzám.     

Amikor majd szemtől-szembe 
találkozunk, világosan 
meggyőződhetsz minden örömről, 
melyet te szereztél Nekem.  Szükségem 
van rád, így nagyon méltányolok 
minden Nekem felajánlott hűséget.  
Már csak a viszonzás tudata kedvéért 
is gyakran kellene Hozzám fordulnod, 
hiszen megjutalmazok minden imát, 
minden Énfelém irányított 
pillantásodat, még minden kérésedet is 
minden elképzelést felülmúlóan 
megjutalmazok.  Ne izgasd magad, ha 
nem úgy érzel, ahogyan elképzelésed 
szerint érezned kellene.  Gyermekem, 
hogyan érez egy szent, amikor földi 
munkáját végzi?  Nagyon gyakran 
elfáradnak szentéletű lelkeim.  
Fáradtak, mert küszködve dolgoznak.  
Ugyanakkor nagy kitartással végzik 
munkájukat és e szentéletű lelkek 
imával fordulnak Hozzám, még akkor 
is, ha nem érzik az életszentséget 
magukban minden pillanatban.  Ne 
engedjétek, hogy az érzéseitek 
irányítsák az imaidőt.  Képzeljétek 
csak el, hogy a házasságban a két 
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ember csak a romantikus szerelem 
idején segítenék egymást.  Nem kell 
nektek mondanom, hogy az ilyen 
házasság csődöt mond.  Ugyanez 
vonatkozik a Velem való kapcsolatra.  
Szolgáljatok Engem mindenkor, 
függetlenül attól, hogyan éreztek.  El 
tudod képzelni, gyermekem, hogy 
imáidban Hozzám fordulsz és Én hátat 
fordítok neked?  Azt mondom neked, 
hogy „menj el tőlem, mert nem érzed 
magad eléggé szentéletűnek, ahhoz, 
hogy Hozzám szólj?”  Mondja ezt egy 
férj a feleségnek, “Menj el tőlem, mert 
nem érzel elég szeretetet magadban 
irántam?”  Milyen nevetséges!  
Különösképpen akkor, amikor nem 
érzitek, hogy szentek vagytok, még 
inkább  szükségetek van arra, hogy 
meghallgassalak és megvigasztaljalak  
és szeresselek titeket.  Szoros 
barátságban kell lennünk, mely azt 
jelenti, hogy a lelki örömök idején is 
fennáll a barátságunk.  Mint közeli 
barátok, a Mi barátságunk még 
egyedülállóbb és még értékesebb és 
még nélkülözhetetlenebb azokban az 
időkben, amikor lelki szárazság 
állapotában vagytok.  Nyugodjatok 
meg!  Meg akarok magyarázni 
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mindent nektek, nem hagyok 
megválaszolatlan kérdéseket és fájó 
pontokat szívetekben. 
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2003. szeptember 4. 

Jézus 

Gyermekeim, nem vagyok agressziv, 
hacsak  nem akkor, amikor egy 
gyermekemet támadják meg és az Én 
védelmemre van szüksége.  Rendes 
körülmények között gyengéd vagyok 
és nem egykönnyen gerjedek haragra.  
Azt tapasztalhatjátok, hogy higgadt 
útitársatok vagyok földi életetekben.  
Világosan látom az eseményeket.  
Mások lelkében olvasni tudom 
szándékaikat, így Én vagyok az, 
Akihez tanácsért jöhettek, ha 
nehézségekkel küszködtök.  Ha 
fölöslegesen bosszankodtok valaki 
miatt, meg fogom mondani nektek.  
Nagy türelemmel vagyok azon  
gyermekeim iránt, akik elfordultak 
Tőlem.  Sok kiválasztott lelket fogok 
küldeni a közelükbe, hogy figyelmüket   
rájuk irányítsam.  Nem dönthetek 
helyettük, hiszen szabad akaratuk van.  
Nem adnék nektek úgy ajándékot, 
hogy aztán visszavegyem.  Ha egy 
lélek visszautasít, őrizd meg 
nyugalmadat.  Gyakran konzultálj 
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Velem, amikor egy lélek érdekében 
munkálkodsz.  Imádkozz érte!  Szeresd!  
Mutasd meg neki a saját példádon, mit 
jelent a tanítvány életét élni.  Nyugodt 
vagy?  Békében éled napjaidat? Ezek a 
jellemvonások nagyon vonzóak olyan 
lélek számára, aki elcsüggedt.  Arról 
kell meggyőznöd az ilyen kinlódó 
lelket, hogy Nálam találja meg 
mindenre a választ.  Lehet, hogy ő azt 
válaszolja, hogy te nem érted meg, 
hogy problémái súlyosak, bonyolultak 
és megoldhatatlanok.  Lehet, hogy fel 
fog sorolni okokat, miért nem követ 
Engem, miközben másokat hibáztat.  A 
megoldás az Én kezemben van.  Semmi 
ok nem hozható fel Isten elutasítására.  
Semmi kifogás sem lesz elfogadható az 
Ítélet Napján.  Soha nem voltam 
kíméletlen vagy könyörtelen egy 
lélekhez.  Szeretetet, hűséget és 
tekintélyt érdemlek.  Értsétek meg 
hatalmamat és akkor majd kezditek 
megérteni gyengédségemet.  Az ostoba 
lelkek azt hiszik, hogy a gyengédség 
egyenlő a gyengeséggel.  Az igazán 
erős az, aki elég bölcs ahhoz, hogy 
gyengéd legyen.  Szóval kezeljétek 
testvéreiteket gyengéden, különösen 
azokat, akik nem tartoznak Hozzám.  
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Az ilyenek könnyen sértődnek.    Nem 
tudnak Engem magukénak,  Aki 
megvigasztalná őket sérelem esetén.  
El tudjátok képzelni az ellhagyatottság 
ilyen érzetét?  Vissza szeretnétek térni 
egy olyan világba, mely kizár Engem 
magából?  Ne is fantáziáljatok ezen, 
mert megígértem, hogy nem engedlek 
el  Tőlem titeket.  Erről biztosíthatlak 
benneteket.  Kérlek azonban, legyetek 
együttérzőek. 

Gyermekem, ne aggódj a jövőd miatt.  
Ne fecsérelj időt arra, hogy mi fog 
történni veled és mit fogok kérni tőled.  
Az ilyenfajta képzelődés nem jár 
eredménnyel.  Ehelyett inkább azzal 
töltsd az idődet, hogy szenvedésemről 
elmélkedsz.   Az ilyenfajta 
foglalatosság gyümölcsöző és 
lehetőséget ad arra Nekem, hogy még 
jobban feltárjam Magam előtted.  Az 
egység közöttünk elmélyül és ez sokat 
fog neked jelenteni.  Rendelkezni fogsz 
azzal az örömteli érzéssel, hogy míg 
mások elfutottak, te itt maradtál.  Nem 
tudom eléggé érzékeltetni, míly nagy 
örömöt jelent ez majd neked.  Hadd 
mondjam, hogy ennek tudata egy 
egész örökkkévalóságon át örömmel 
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fog eltölteni.   Nehéz elképzelnetek, 
milyen is az örökkévalóság, de minél 
közelebb jöttök Hozzám, annál 
valódibbá lesz  számotokra.  A földi 
számkivetésetek próbaidő a 
számotokra. Ne bukj meg a vizsgán, 
mert hagyod elillani a lehetőségeket. 
Ne bukj el a vizsgán azért, mert a mai 
napodat azzal töltöd, hogy a tegnapon 
szomorkodsz!  Nem biztosítottalak 
benneteket afelől, hogy 
emlékezőtehetségem rövid?  Hibáidat 
elfelejtjük, gyermek.  Csak most el ne 
fordulj Tőlem.  Nagy bizalmat helyezek 
beléd, mert Én, a te  Istened és 
Megváltód, ismerlek.  Látom tisztán 
emberségedet és ismerem minden 
képességedet.  Képes vagy nagy 
tettekre, kicsi szolgám, de nem 
Énnélkülem.  Úgy lettél megteremtve 
és megalkotva, hogy Velem 
összhangban  munkálkodj.  Nélkülem a 
munkád befejezetlen marad, mert nem 
hordozza a rád jellemző sajátos 
vonásokat, sőt befejezni sem fogod 
tudni.  Ha ez történik, én megmondom, 
nem ez az, amit elvárok tőled, 
másoknak nehezebb terheket kell 
viselni és elvégezni, éspedig mind a te 
munkádat, mind a sajátjukat.  Ezért 



Második kötet 

121 

van az, hogy az igazi követőim nehéz 
terheket cipelnek.  Akaratom 
beteljesedik és a megújulásra szánt 
időm közeleg.  Ne féljetek!  
Helyreállítom világomat. 
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Jézus 

 

Azt akarom, hogy gyermekeim 
felkészültek legyenek.  Ma az a 
kivánságom, hogy hozzásegítsem 
gyermekeimet ahhoz, megértsék az 
idők jeleit.  Gyermekek, szívemhez 
közel álltok.  A világnak ezen 
korszakába helyeztünk benneteket,  
hogy szolgáljatok és segítsetek   
Országom eljövetelében.  Amint 
visszatérésemet készítem elő, a 
sötétség korszaka az utoljára maradt  
lelkeket ragadja magával.  Az 
eredmény biztosított, amint erre már 
sokszor felhívtam figyelmeteket.  Ami 
felől nem lehettek biztosak az az, hogy 
hány lélek fogja a világosságot és hány 
lélek fogja a sötétséget választani.  
Személyiségetek legyen hatással 
másokra, gyermekeim.  Csendes, 
nyugodt életszentségetek, az Én 
kedvességemet tükröző tekintetetekkel 
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legyetek jó hatással másokra.  Az 
embereknek minél több és több békét 
sugárzó és Jelenlétemben biztos 
lábakon álló gyermekemet kell látniuk.   
Ezt látva, az emberek Hozzám fognak 
vonzódni.  Ez a Mi missziónk.  Ebben a 
könyvben leírt szavaim segítséget 
kívánnak nyújtani nektek ebben a 
munkában a szenttéválás 
folyamatában.  Drágáim, a szentségi 
élet egy folyamat a célhoz vezető úton.  
Tudnátok valaha is azt mondani, hogy 
már eléggé szentek vagytok?  
Természetesen nem. Amíg a földön 
éltek,  isteni munkát adok mind a 
lelketek számára, mind a világi 
életetek vonatkozásában.  Soha ne 
legyetek megelégedettek, hogy jó 
munkát végeztetek tegnap.  Az, hogy 
megelégedett vagy magaddal lelki 
síkon, az visszaesést jelent a világias 
életfelfogásba.  Az Általunk felállított 
színvonal  magas, de Együtt, az Én 
segítségemmel munkátokat siker fogja 
koronázni.  Veletek vagyok minden 
nap, minden órában és minden 
élettapasztalatotokban.  Dicsőítsétek a 
Mennyei Atyát  számtalan irgalmáért, 
mellyel manapság eláraszt titeket.  Bár 
az egész emberiség engedetlen volt a 
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Mennyei Atyával, Ő mégis törődik az Ő 
gyermekeivel.  Drágáim, igazán jól 
felkészítettelek titeket.  Válaszoltok 
kegyelmeimre és igyekeztek az 
életszentség útját követni.  Nagyon  
örülök  az elért eredménynek és annak 
a lelkesedésnek, mellyel terjesztitek 
szavaimat.  Hívlak titeket és 
válaszoltok.  Feladatokat adok és 
teljesítitek ezeket a feladatokat.  
Amikor ez történik, lelketekben béke 
honol.  Ne féljetek!  Semmitől se 
féljetek!  Nem biztosítottalak az Én 
hatalmam felől?  Jöjjetek Hozzám 
gyakran és beszéljetek meg Velem 
minden gondotokat, minden 
örömötöket és minden döntéseteket.  
Íly módon biztosak lehettek, hogy 
Engem szolgáltok és nem a világot.  
Gyakran várok rátok napközben, hogy 
egy pillantást vessetek az Általam 
kijelölt útra és abban a pillanatban, 
amikor így tesztek, kegyelmi 
ajándékokkal árasztalak el.  
Megőrizlek benneteket kegyelmemben.  
Megnyitom előttetek az utat.  A ti 
ellenségeitek az Én ellenségeim, a ti 
érdekeiteket az Én saját érdekeimmé 
teszem. Eggyé válunk.  Mindig ebből a 
tényből  induljatok ki.  Te és Én egyek 
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vagyunk.  Valójában  Engem, 
Jézusodat és Megváltódat hordozod.  
Most magadra hagylak ezzel a 
megállapításommal, mert egész 
életedet ezen tényre alapozva kell 
megélned.  E békével a szívedben 
szolgáld az Én Országomat.   
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2003. szeptember 5. 

Szűzanya 

 

Szeplőtelen Szívemben rejtőző drága gyermekeim 
életeteket örömmel kell élnetek.  Jézus, az én 
szeretett Fiam mindent megadott nektek, hogy 
igazi tanítványai lehessetek.  Hogy itt a földön 
béke honoljon szívetekben, Őt kell szolgálnotok, 
Őt, Aki a világosság és végtelen jóság.  Én vagyok 
az Édesanyja.  Úgyszintén a ti édesanyátok.  E 
világ kicsi gyermekei,  gyakran forduljatok 
hozzám.  Sok lelket segítettem a Mennybe- 
jutáshoz és titeket is segíteni foglak.  Mondjátok 
el bizalommal nekem félelmeiteket és meg foglak 
vigasztalni benneteket.  Az anyai szív megérti 
gyermekei minden gyarlóságát és segíti 
gyermekeit, hogy túllépjenek mindazokon a rossz 
szokásokon, melyek akadályt gördítenek az 
Istennel való egyesülés elé.  Gyermekek, 
engedjétek, hogy segíthessek nektek.  Fussatok 
hozzám, amikor attól féltek, hogy nem 
szolgáljátok Jézust és én vissza foglak vezetni 
benneteket az Ő szent útjára,   melyet Jézus 
egyesegyedul a ti számotokra jelölt ki.  Mi mindig 
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és minden körülmények között a  közeletekben 
vagyunk.  Igazából a Menny és a föld soha nem 
volt ilyen közeli kapcsolatban. Használjátok ki 
ezt az előnyt.  Drága gyermekeim, a  
Mennyország boldog, mert Isten jelen van.  Ti is 
azonban boldogok lehettek a földön is, mert Isten 
veletek van.  Minél inkább keresitek Őt, annál 
jobban kinyilvánítja Magát nektek.  Minden 
rendben van. Szünet nélkül vigyázunk rátok és 
szeretteitekre, és meg fogjátok látni, hogy a 
Mennyországnak tett szolgálatotok örömöt és 
még nagyobb örömöt hoz életetekbe.  
Gyermekeim, legyetek mindig Jézussal. 
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2003. szeptember 5. 

Szűzanya 

 

Gyermekeim,  izgulok, hogy kitartsatok 
megtérésetekben.  Rengeteg a számotokra elérhető 
azon kegyelmi ajándékok száma, mely segít 
benneteket az életszentségre vezető úton.  Miután 
én anya vagyok, a ti édesanyátok, előre látom 
azokat a veszélyeket, melyek kicsinyeimet 
veszélyeztetik.  Meneküljetek a lelki önteltségtől.  
Jézusnak az a szándéka, hogy viszonylag rövid 
időn belül mindegyikőtöket az életszentség magas 
fokára emelje.  Soha, de soha ne gondoljátok, 
hogy ez az életszentség tőletek, magatoktól 
származik.  Az Istenben való hitetek és 
szeretetetek Isten nektek adott ajándéka, ezért ne 
gondoljatok magatokról többet, mint 
testvéreitekről, akik nem teljesen fogják fel a 
kapott ajándékokat és így nem érik el a 
kegyelemnek ugyanazt a szintjét.  Kicsikém, lehet, 
hogy azon tanakodsz magadban, hogy ha minden 
Jézustól származik, mi az, amit te nyújtasz.  Ti a 
saját szabad akaratotokat  adjátok hozzá e 
műhöz.  A földön eltöltött időtöket áldozzátok fel  
az ügy érdekében.  A szíveteket adjátok  Jézusnak 
és azt mondjátok:  „Igen, Jézus, szent akarok 
lenni.” Biztosíthatlak, szívem kicsi gyermeke, 
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hogy Jézus mindent megtehet egy olyan lélekkel, 
mint a tied, aki a Mennyország mellett kötelezte 
el magát.  Tekintsd tehát magadat a világosságért 
küzdő hadsereg katonájának.  Ezen feladattal 
bízlak meg és a te munkád a jóságért küzdeni.  Az 
ima a fegyvered.  Az engedelmességgel szerzett 
életszentséged a fegyverzeted.  Semmilyen gonosz 
nem győzedelmeskedhet rajtad.   Ez az az erő, 
amivel rendelkezhetsz, amikor Jézus irányít téged.  
Ne félj semmitől.  Veled vagyunk.  Légy résen, 
hogy az imán keresztül elfogadjátok Jézus 
irányítását és így mindig, ahogy telik az idő és 
változnak a helyzetek, mindenben irányítást 
tudjunk adni nektek.  Bennünket mindig 
elérhettek.  Most megáldalak benneteket és Jézus 
Krisztusra, Fiamra bízlak benneteket. 
Szolgáljátok Őt hűséggel és akkor a 
Mennyországba juttok.  Míly nagy ajándékot 
fogtok kapni hűségetekért!  Bizony, gyermekeim, 
túlcsorduló boldogságban lesz részetek.  
Hozzátok Elénk  minden egyes problémátokat, 
mert mindenre választ tudunk adni.  Veletek 
vagyok és kész vagyok segíteni nektek, mint 
ahogy az anya segíti gyermekeit a nehéz időkben.  
Drágáim, amikor szükségetek van rám, ott leszek, 
és további irányítást adok földi életetekben.  
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Ima Jézusnak a legszentebb 
Oltáriszentségben jelenlévő Szívéhez 

Dicsérjük, imádjuk és szeretjük 
Jézusnak a legméltóságosabb 
Oltáriszentségben jelenlévő Szívét a 
világ minden tabernákulumában 
minden pillanatban hálatelt szeretettel 
egészen az idők végezetéig. 

Boldog  IX. Pius pápa által 1868-ban engedélyezett 
búcsúimádság. 
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Irányelvek a világi apostolok számára 

 

Mint Jézus Krisztus, a visszatérő Király világi apostolai teljesítjük 
alapvető kötelezettségeinket,  mint gyakorló katolikusok.  Emellett, 
amennyire tőlünk telik, a következő lelkigyakorlatokat fogjuk végezni: 

1 Hűség ima és a Reggeli Felajánlás valamilyen rövid 
fohász a Szentatyáért 

2 Szentségimádás hetenként egy óra 

3 Imacsoportban való részvétel havonta, melynek 
keretében elmondjuk a Világosság Rózsafűzért és 
elolvassuk a Havi Üzenetet. 

4 Havi szentgyónás 

5 Továbbá Jézus Krisztusnak a Szentírásban bemutatott 
pléldáját követjük, azaz minden embert az Ő türelmével és 
kedvességével kezelünk. 

Hűség Ima 

Édes Istenem, aki a Mennyben vagy, elkötelezem magam 
Temelletted.  Neked adom az életemet, a munkámat és a szívemet.  
Te, pedig add nekem a kegyelmet, hogy minden irányításodat a lehető  
legtökéletesebben teljesítsem.  Ámen. 

Reggeli felajánlás 

Ó Jézus, a Szűzanya Szeplőtelen Szíve által felajánlom Neked a mai 
napon végzett minden imámat, munkámat, e nap minden örömét és 
szenvedését a Te Szentséges Szíved szándékaira, a világ minden 
részén bemutatott szentmisével egységben, bűneimért engesztelésül 
és a Szentatya szándékaira. Ámen. 
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Ima a Szentatyáért 

Áldott Szanyánk, Jézus Édesanyja, védelmezd Szentatyánkat, XVI. 
Benedek  pápát és áldd meg minden szánkékát. 

A Világosság Rózsafűzér öt titka 

1. Jézus megkeresztelkedése 

2. A kánai menyegző 

3. Isten Országának meghirdetése 

4. Krisztus Színeváltozása 

5. Az Eukarisztia megalapítása 

Jézus világi apostolainak tett ígérete 

2005. május 12. 

A lelkek számára adott üzenet változatlan marad.  Üdvözöljetek 
minden lelket, aki a Mentési Misszióhoz csatlakozik.  Biztosíthattok 
minden világi apostolt, hogy amennyire fontosnak tartják az Én 
érdekeimet, oly mértékben törődöm Én is az ő érdekeikkel.  Az Én 
Szent Szívemben foglalnak helyet és megvédelmezem és oltalmazom 
őket.  Szeretteik mindegyikét elvezetem a teljes megtérésre.  Nos, 
látjátok , mindazok  a lelkek, akik e Mentési Misszióban  az Én 
szeretett világi apostolaimként szolgálnak, megimerik abékét.  A világ 
nem tud ilyen igéretet tenni, csupán a Mennyország tudja ezt a békét 
ajándékul adni a léleknek.  Ez igazából a Mennyország missziója és 
hívom a Mennnyország minden gyermekét, hogy segítsen Nekem.  
Drágáim, nagy lesz a ti jutalmatok. 
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A megjelent Kötetekben szereplő imák 

A Mennyei Atyához intézett imák 

“Mit tehetek én a Mennyei Atyáért?” 

“Bízom Benned, Istenem.  Az elfogadás szellemében felajánlom 
Neked a fájdalmamat és minden körülmények között Neked akarok 
szolgálni.” 

“Mennyei Atyám, Te végtelenül irgalmas vagy.  Te szeretsz engem és 
látod minden bűnömet.  Most Hozzád, irgalmas Atyámhoz fordulok.  
Bocsásd meg minden bűnömet.  Mosd le a lelkemen esett foltokat, 
hogy megint a tökéletes ártatlanság állapotában lehessek.  Bízom 
Benned, Mennyei Atyám.  Terád bízom magam.  Köszönöm.  Ámen.” 

“Istenem, Mennyei Atyám, nyugtasd meg lelkemet és irányítsd 
utamat.” 

“Istenem, hibákat követtem el.  Bocsánatodat kérem.  A Te 
gyermeked vagyok  és a Veled való egységre törekszem.” 

“Hiszek Istenben.  Hiszem, hogy  Jézus hív engem. Hiszem, hogy a 
Szűzanya kérte a segítségemet.  Ezért ma és minden nap fogok 
imádkozni.” 

“Mennyei Atyám, segíts, hogy megértsem tanításodat.” 

Imák Jézushoz 

“Jézus, Neked adom a napomat.” 

“Jézus, mire kivánsz ma engem használni?  A Te szolgáló gyermeked 
vagyok, Jézus.  Engedd, hogy a Királyságodért dolgozhassam.” 

“Uram, mit tehetek ma eljöveteled előkészítésére?  Irányíts engem, 
Uram, és igyekszem megtenni akaratodat.” 

“Jézus, hogyan akarsz engem használni?” 

“Uram, segíts!” 
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“Jézus, mit szólsz mindehhez?  Jézus, mit akarsz, hogy tegyek ezért a 
lélekért?  Jézus, mutasd meg nekem, hogyan hozhatlak be Téged ebbe 
a szituációba.” 

“Jézus szeress engem.” 

 

Imák az angyalokhoz 

“Az Ég angyalai irányítsátok utamat.” 

“Drága védőangyalom, Jézust akarom szolgálni úgy, hogy békében 
élek.  Kérlek, szerezd meg számomra azokat a kegyelmedket, 
melyekre szükségem van ahhoz, hogy az Ő isteni békéje mindig a 
szívemben maradhasson.” 

Ima egy nehézségekkel küzdő lélekért 

“”Őrangyal, köszönöm e lélek fölötti állandó virrasztásodat.  
Mennyország szentjei segítsétek ezt a drága angyalt.” 

Imák gyermekek számára 

“Jézus, bocsáss meg nekik.” 

“Szűzanyám, segíts, hogy jó legyek.” 

“Istenem a Mennyben, Te vagy minden dolog Teremtője.  Kérlek , 
küldd szent kegyelmeidet erre a világra.” 

“Jézus, szeretlek.” 

“Jézus, felajánlom Neked a napomat.” 
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Az Isteni Irgalmasság Rózsafűzér 
imádkozásának módja 

 
Az Irgalmasság Rózsafűzért a közönséges Rózsafűzér 
öt tizedének szemeire mondjuk.  A Rózsafűzért 
megelőzi Szent Faustinának a naplójából vett két 
nyitó ima, és bezárja egy befejező ima. 
1. Vessünk keresztet.   

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen. 

2. Szabadon választható bevezető  imák 

Jézus, Te kilehelted lelked, de a lelkekért kiömlő élet 
forrása  és az irgalom óceánja megnyílt az egész világ 
számára.  Ó, az Élet Forrása, mérhetetlenül mély 
Isteni Irgalmasság öleld körül az egész világot és 
boríts be egészen bennünket Önmagaddal.   

Ó, Jézus Szívéből kiömlő Vér és Víz, mint a felénk 
nyújtott irgalom forrása, bízom Benned! 

3. Miatyánk 

Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék 
meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg 
a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.  
Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és 
bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is 
megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek és ne vígy 
minket kísértésbe, de szabadíts meg a goanosztól. 
Ámen.  

4. Üdvözlégy Mária 

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van 
Teveled.  Áldott vagy Te az asszonyok között és 
áldott a Te méhednek gyümölcse, Jézus.  
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Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, 
imádkozzál érettünk bűnösökért, most és 
halálunk óráján. Ámen. 

 5.     Az Apostoli Hitvallás (Hiszekegy) 

 
Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, 
mennynek és földnek Teremtőjében.  És a Jézus 
Krisztusban, az Ő egyszülött Fiában, a mi 
Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, 
született Szűz Máriától, szenvedett Poncius 
Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és 
eltemették.  Alászállt a poklokra, harmadnapon 
feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, 
ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan 
jön el ítélni élőket és holtakat. 
Hiszek Szentlélekben. 
Hiszem a katolikus Anyaszentegyházat, a 
szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test 
feltámadását és az örök életet. Ámen. 

                   6.     Örök Atya 

Örök Atya, felajánlom Neked drága Fiadnak, a 
mi Urunk, Jézus Krisztusnak testét és vérét, 
lelkét és istenségét engesztelésül bűneinkért és 
az egész világ bűneiért. 
 

7. A kis szemekre 

                        Jézus fájdalmas kínszenvedéséért irgalmazz  

nekünk és az egész világnak. 
 

8. A fentiek ismétlése a további négy 
tizeden 
A nagy szemekre: “Örök Atya, felajánlom 
Neked szeretett Fiadnak, a mi Urunk, Jézus 
Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét 



Jézus Eucharisztikus Szíve 

138 

engesztelésül bűneinkért és az egész világ 
bűneiért.” (6) a Miatyánk szemre. 
        A kis szemekre: “Jézus fájdalmas 
szenvedéséért irgalmazz nekünk és az egész 
világnak!” (7) 
 

9. Befejezésre 
Szent Isten, szent erős Isten, Szent 
halhatatlan Isten irgalmazz nekünk és az 
egész világnak! 

10. Tetszés szerinti befejező imádság 
 
Örök Atya, Akiben az irgalom végtelen és a 
könyörület kincsestára kimeríthetetlen, nézz 
le reánk kegyesen növeld irgalmadat irántunk, 
hogy a nehéz pillanatokban ne essünk 
kétségbe és ne keseredjünk el, hanem  nagy 
bizalommal adjuk át magunkat a Te szent 
akaratodnak, amely nem más, mint Szeretet 
és Irgalom. 
 
Az Isteni Irgalmasság képével és az Isteni 
Irgalmasság Rózsafűzérrel valamint a Szent 
Faustina Kowalska apácának adott 
kinyilatkoztatásokkal kapcsolatban további 
információkat az alábbi címen kaphat: 
 
Marians of the Immaculate Conception 
Stockbridge, Massachusetts 01263 
Telephone 800-462-7426 
www.marian.org 
 

 

  

 

  



Második kötet 

139 

 

Hogyan imádkozzuk a Rózsafűzért 

1. Keresztet vetünk és elmondjuk az Apostoli hitvallást 
2. Elmondjuk a Miatyánkot 
3. Elmondjuk az Üdvözlégyet 
4. Ezután mondjuk a Dicsőséget 
5. Első titok bejelentése és a Miatyánk 
6. Mondjunk 10 Üdvözlégyet és közben elmélkedjünk a 

titkon 
7. Mondjuk el a Dicsőséget.  Minden egyes tized után 

mondjuk a következő imát, melyet a Szűz Anya 
Fatimában kért: Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, 
ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a 
lelkeket, különösen azokat, akik legjobban 
rászorulnak irgalmadra. 

8. A második titok bejelentése és azután a Miatyánkot 
mondjuk,  majd a 10 Üdvözlégyet, miközben a titkon 
elmélkedünk, végül a Dicsőséget.  Ugyanígy 
mondjuk el a harmadik, negyedik és ötödik Titkot. 

9.  Miután az öt tizedet elimádkoztuk, a Rózsafűzér kis 
érmére mondjuk el a következő imát:  Üdvözlégy 
Szent Királynő, Irgalmasság Anyja, életünk, 
édességünk, reményünk, üdvözlégy! Hozzád 
kiáltunk Évának számkivetett fiai.  Hozzád 
sóhajtunk sírva és zokogva e siralom völgyéből.  
Fordítsd felénk tehát szószólónk, irgalmas szemedet, 
és a számkivetés után mutasd meg nekünk Jézust, 
méhednek áldott gyümölcsét. Ó irgalmas, ó kegyes, ó 
édes  Szűz Mária! 

Általános szabályként mondhatjuk, hogy attól függően, 
melyik ünnepkörben vagyunk, az Örvendetes Rózsafűzért 
hétfőn és szombaton, a Fájdalmas Rózsafűzért kedden és 
pénteken, a Dicsőséges Rózsafűzért szerdán és vasárnap és a 
Világosság Rózsafűzért csütörtökön mondjuk. 
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II. János Pál pápa elmélkedései a Rózsafűzér 
titkokról 

Az Örvendetes Titkok 

Az Örvendetes Titkokra jellemző a Megtestesülés eseményéből áradó 
öröm.  Ez rögtön nyilvánvaló az első titokból, Gabrielnek   angyali 
üdvözletéből, mellyel köszönti a názáreti Szűzet, Máriát.  Ez a 
köszöntés kapcsolódik a messiási örömre való meghíváshoz: “Örülj, 
Mária.” Az üdvösség egésze ebben a köszöntésben foglalható össze.  
(Hétfőn és szombaton és tetszés szerint Ádvent és a Karácspnyi 
Ünnepkörben vasárnap imádkozzuk.) 

A Világosság Rózsafűzér Titkai 

Továbblépve Jézus gyermeksége és a názáreti rejtett élet után a 
nyilvánosság elé, az elmélkedésünk azokhoz a titkokhoz visz el 
bennünket, melyeket különleges módon a “világosság titkai”-nak 
nevezhetünk.  Természetesen Krisztus egész misztériuma a világosság 
misztériuma.  Krisztus a „világ Világossága” (Ján. 8:12).  Mégis ez az 
igazság különös módon emelkedik ki nyilvános élete éveiben.  
(Csütörtökön imádkozzuk.) 

A  Fájdalmas Rózsafűzér Titkai 

Az Evangéliumok nagy fontosságot tulajdonítanak Krisztus 
Fájdalmas Titkainak.  Kezdettől fogva a keresztény áhitat, különösen 
a Nagyböjti  Keresztúti ájtatatosság végzése Krisztus szenvedésének 
egyes momentumaira helyezi a fő hangsúlyt.  Itt tetőzik az Isten 
szeretetének  kinyilatkoztatása és a mi üdvösségünknek forrása.  
(Kedden és pénteken és tetszés szerint vasárnap is  Nagybőjtben.) 

A Dicsőséges Rózsafűzér Titkai 

“A Krisztus arcáról való elmélkedés nem állhat meg a Keresztre 
Feszített arcképénél.  Ő feltámadt!”  A Rózsafűzér mindig kifejezte ezt 
a hiten alapuló tudást és felszólította a hívőt, hogy nézzen túl Krisztus 
szenvedésének sötétjén, hogy fel tudja emelni tekintetét Krisztus 
dicsőségére a Feltámadásban és a Mennybemenetelben. .. Maga 
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Mária ugyanebbe a dicsőségbe emeltetik a Mennybevételekor. 
(Szerdán és Vasárnap imádkozzuk.)   

II. János Pál Pápa 2002. október 16-i keltezésű A Szűz Anya 
Rózsafűzére című Apostoli Leveléből  vettük e fenti magyarázatokat. 

A  hagyományos Rózsafűzér imái 

 A keresztvetés 

Az Atya, és a Fiú és a Szentlélek  nevében. Ámen 

A Hiszekegy 

Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek és földnek 
Teremtőjében.  És a Jézus Krisztusban, az Ő egyszülött Fiában, a mi 
Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, 
szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és 
eltemették.  Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak 
közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, 
onnan jön el ítélni élőket és holtakat.  Hiszek Szentlélekben.  Hiszem 
a katolikus Anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök 
bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet.  Ámen. 

Miatyánk 

Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, 
jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, 
úgy a földön is.  Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és 
bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk 
vétkezőknek, és ne vígy minket a kísértésbe, de szabadíts meg a 
gonosztól! Ámen. 

Üdvözlégy Mária 

Üdvözlégy Mária! Kegyelemmel teljes, az Úr van Teveled, áldott vagy 
Te az asszonyok között és áldott a Te méhednek gyümölcse, Jézus.  
Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk, 
bűnösökért, most és halálunk óráján.  Ámen. 

Dicsőség 
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Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen 
kezdetben,  most és mindörökké.  Ámen. 

 

Üdvözlégy  Szent Királynő 

Üdvözlégy Szent Királynő, irgalmasság anyja, életünk, édességünk, 
reményünk, üdvözlégy!  Hozzád kiáltunk Évának számkivetett fiai.  
Hozzád sóhajtunk sírva és zokogva e siralom völgyéből.  Fordítsd 
reánk tehát, szószólónk, irgalmas szemedet, és a számkivetés után 
mutasd meg nekünk Jézust, méhednek áldott gyümölcsét.  Ó 
irgalmas, ó kegyes, ó édes  Szűz Mária! 

Imádkozz érettünk , Istennek  szent Anyja, hogy méltók lehessünk 
Krsztus igéreteire.  

A rózsafűzér titkai 

Az első Örvendetes titok: 

Akit Te, Szent Szűz a Szentlélektől fogantál. 

Amikor az angyal meglátogatta a Szűz Máriát, ezeket mondta: 
“Üdvözlégy, kegyelemmel teljes, az Úr van teveled.  Áldott vagy te az 
asszonyok között.”  (Lukács 1:28) 

1 Mi Atyánk, 10 Üdvözlégy, 1 Dicsőség  

A titokról való elmélkedés:  alázatosság 

A második Örvendetes titok: 

Akit  Te, Szent Szűz, Erzsébetet látogatván hordoztál. 

Erzsébet, telve a Szentlélekkel , hangosan felkiáltott: “Áldott vagy te 
az asszonyok között és áldott a te méhednek gyümölcse.” (Lukács 
1:41-42) 

1 Mi Atyánk, 10 Üdvözlégy, 1 Dicsőség  

A titokról való elmélkedés: Embertársi szeretet  
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A harmadik  Örvendetes titok: 

Akit te, Szent Szűz a világra szültél. 

Mária  megszülte elsőszülött Fiát, bepólyálta és jászolba fektette, mert 
nem jutott  nekik hely a szálláson.  (Lukács 2:7) 

1 Miatyánk, 10 Üdvözlégy, 1 Dicsőség  

A titokról való elmélkedés: Szegénység 

A negyedik Örvendetes titok: 

Akit Te, Szent Szűz a templomban bemutattál 

Amikor elteltek a Mózes törvényében megszabott tisztulás napjai, 
felvitték Jeruzsálembe, hogy bemutassák az Úrnak, ahogy az Úr 
törvényében elő volt írva: “Minden elsőszülött fiút az Úrnak kell 
szentelni.”  (Lukács 2:22-23) 

1 Miatyánk, 10 Üdvözlégy, 1 Dicsőség  

A titokról való elmélkedés: Engedelmesség 

Az ötödik Örvendetes titok: 

Akit Te, Szent Szűz a templomban megtaláltál 

Három nap múlva akadtak rá a templomban, ott ült a tanítók közt, 
hallgatta és kérdezgette őket.  (Lukács 2:46) 

 1 Miatyánk, 10 Üdvözlégy, 1 Dicsőség,  

A titokról való elmélkedés:  Jézus megtalálásának öröme  

A Világosság Rózsafűzér első titka: 

Aki a Jordán vízében megkeresztelkedett 

Jézus megkeresztelkedése után  ... megnyílt az ég, és látta, hogy az 
Isten lelke mint galamb leszállt, és föléje ereszkedett.  Az égből szózat 
hallatszott: “Ez az én szeretett Fiam, akiben kedvem telik.”       (Máté 
3:16-17) 
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1 Miatyánk, 10 Üdvözlégy és 1 Dicsőség 

A titokról való elmélkedés: Nyitottság a Szentlélek iránt 

A Világosság Rózsafűzér második titka: 

Aki a kánai menyegzőn kinyilvánította isteni erejét 

Erre anyja szólt a szolgáknak: “Tegyetek meg mindent, amit csak 
mond!” ... Jézus szólt nekik: “Töltsétek meg a korsókat vízzel!” Meg is 
töltötték azokat színültig.    (János 2:5-7) 

1 Miatyánk, 10 Üdvözlégy, 1 Dicsőség 

A titokról való elmélkedés: Jézushoz Márián keresztül  

A Világosság Rózsafűzér harmadik titka: 

Aki meghirdette Isten Országát 

“Menjetek  és hirdessétek: Közel van a mennyek országa.  A betegeket 
gyógyítsátok meg, a halottakat támasszátok fel, a leprásokat 
tisztítsátok meg, a gonosz lelkeket űzzétek ki.  Ingyen kaptátok, 
ingyen is adjátok.”       (Máté 10:7-8) 

1 Miatyánk, 10 Üdvözlégy, 1 Dicsőség 

A titokról való elmélkedés:  Bűnbánat és Istenbe helyezett 
bizalom  

A Világosság Rózsafűzér negyedik titka: 

Aki a Tábor hegyén megmutatta isteni dicsőségét 

Míg imádkozott, teljesen átváltozott, ruhája fehér lett és ragyogó.  ... 
A felhőből szózat hallatszott: “Ez az én választott Fiam, őt 
hallgassátok.”                                                        (Lukács 9:29, 35) 

1 Miatyánk, 10 Üdvözlégy   1 Dicsőség 

A titokról való elmélkedés: Vágyódás az életszentségre 

A Világosság Rózsafűzér ötödik titka: 
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Aki az Eukarisztiában nekünk adta Önmagát 

Most a kenyeret vette kezébe, hálát adott, megtörte és odanyújtotta 
nekik ezekkel a szavakkal: “Ez az Én testem , amelyet értetek adok.”  
... Ugyanígy a vacsora végén fogta a kelyhet is, és azt mondta: “Ez a 
kehely az új szövetség az én véremben, amelyet értetek ontok.”  
(Lukács 22: 19-20) 

1 Miatyánk, 10 Üdvözlégy, 1 Dicsőség 

A titokról való elmélkedés:  Szentségimádás 

A Fájdalmas Rózsafűzér első titka: 

Aki érettünk vérrel verejtékezett 

Halálfélelem kerítette hatalmába, és még buzgóbban imádkozott.  
Verejtéke mint megannyi vércsepp hullott a földre.  Aztán abbahagyta 
az imát és visszament a tanítványokhoz.  Azok közben elaludtak 
bánatukban.                                                      (Lukács 22: 44-45) 

1 Miatyánk, 10 Üdvözlégy, 1 Dicsőség 

A titokról való elmélkedés: A bűn feletti bánat   

A Fájdalmas Rózsafűzér második titka: 

Akit érettünk megostoroztak 

Pilátus előhozatta Jézust és megostoroztatta.     (János 19:1) 

1 Miatyánk, 10 Üdvözlégy, 1 Dicsőség 

A titokról való elmélkedés:  Tisztaság 

A Fájdalmas Rózsafűzér harmadik titka: 

Akit érettünk tövissel koronáztak 

Megfosztották ruhájától, bíborszínű köntöst adtak rá.  Tövisből 
koszorút fontak, fejére tették, jobb kezébe pedig nádszálat adtak...   
(Máté 27: 28-29) 
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1 Miatyánk, 10 Üdvözlégy, 1 Dicsőség 

A titokról való elmélkedés: Bátorság 

 

A Fájdalmas Rózsafűzér negyedik titka: 

Aki érettünk a keresztet hordozta 

... Maga vitte keresztjét, míg oda nem ért az úgynevezett  Koponyák 
helyére, amelye héberül Golgotának hívnak.              (János 19:17) 

1 Miatyánk, 10 Üdvözlégy, 1 Dicsőség 

A titokról való elmélkedés:  Türelem 

A Fájdalmas Rózsafűzér ötödik titka: 

Akit  érettünk keresztre feszítettek  

Jézus ekkor hangosan felkiáltott: “Atyám kezedbe ajánlom lelkemet”.  
E szavakkal kilehelte lelkét.                                             (Lukács 23:46) 

1 Miatyánk, 10 Üdvözlégy, 1 Dicsőség 

A titokról való elmélkedés:  Kitartás 

A Dicsőséges Rózsafűzér első titka: 

Aki halottaiból föltámadott 

...Ne féljetek!  Ti a keresztre feszített názáreti Jézust keresitek.  
Feltámadt, nincs itt!  Nézzétek, itt a hely, ahová tették!”  (Márk 16:6) 

1 Miatyánk, 10 Üdvözlégy, 1 Dicsőség 

A titokról való elmélkedés:  Hit 

A Dicsőséges Rózsafűzér második titka: 

Aki a Mennybe fölment 
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Urunk Jézus, miután szólt hozzájuk, fölment a mennybe, elfoglalta 
helyét az Isten jobbján...                                      (Márk 16:19) 

1 Miatyánk, 10 Üdvözlégy, 1 Dicsőség 

A titokról való elmélkedés:  Remény  

A Dicsőséges Rózsafűzér harmadik titka: 

Aki nekünk a Szentlelket elküldötte 

Mindannyiukat eltöltötte a Szentlélek, és különböző nyelveken 
kezdtek beszélni, úgy, ahogy a Lélek szólásra indította őket.    (Apcsel. 
2:4) 

1 Miatyánk 10 Üdvözlégy, 1 Dicsőség 

A titokról való elmélkedés:  Isten szeretete 

A Dicsőséges Rózsafűzér negyedik titka 

Aki téged, Szent Szűz a Mennybe fölvett 

Te vagy Jeruzsálem dicsősége... Te vagy népünk ragyogó büszkesége...  
Istennek  öröme telik abban, amit megvalósitottál.  Áldjon meg téged 
a Mindenható Isten örökkön örökké.   (Judit 15:9-10) 

1 Miatyánk, 10 Üdvözlégy, 1 Dicsőség 

A titokról való elmélkedés:  A boldog halál kegyelme 

A Dicsőséges Rózsafűzér ötödik titka 

Aki téged, Szent Szűz a Mennyben megkoronázott 

Az égen nagy jel tűnt fel: egy asszony, öltözete a nap, lába alatt a hold, 
fején tizenkét csillagból korona.  (Jelenések 12:1) 

1 Miatyánk, 10 Üdvözlégy, 1 Dicsőség 

A titokról való elmélkedés:  Bizalom  Mária közbenjárásában 
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Ez a könyv  egy nem haszonra dolgozó misszió munkájának a 
része. 

A  mi  Urunk kérte, hogy ezeket a szavakat  terjesszük az egész 
világon. 

                  Ehhez a munkához kérjük segítségüket. 

Amennyiben anyagilag kívánnak segíteni bennünket, úgy 
küldjék az adóból levonható hozzájárulásukat az alanti címre: 

                                Direcion for Our Times 

                                 9000 West 81st Street 

                                 Jusice, Illinois 60458 

                                       709-496-9300 

                          www.directionforourtimes.com 

                            Direction for Our Times  (Ireland) 

                             Lisnalea 

                             Virginia Rd. 

                             Bailieborough, Co. Cavan 

                             Republic of Ireland 

   Phone: 353-42-969-4947   Email: dfortireland@yahoo.ie 

Útmutatás a mai idők számára    501 (c) (3) 
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Nem profitra működő vállalkozás.  Az anyagi hozzájárulások az 
adóból   -a fennálló törvény mértékéig-  levonhatók. 

 

Jézus a világ számára minden hónap első napján üzenetet ad 
Annának.  Ezeket a havi üzeneteket az alábbi világhálón  

www.directionforourtimes.com 

vagy telefonszámon 708-496-9300 jelentheti be igényét arra, hogy 
rendszeresen havonta a bejelentett email cimére automatikusan 
tovabbítsuk. 
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Az eddig megjelent Kötetek angol nyelvű címjegyzéke 

       E kötetek  Anne-nek, a laikus apostolnak adott  

              Utasítások a mai kor embere számára 

 

Volume One:  Thoughts on Spirituality 

Volume Two: Conversations with the Eucheristic Heart of Jesus 

Volume Three: God the Father Speaks to His Children 

                           The Blessed Mother Speaks to Her Bishops and Priests 

Volume Four: Jesus  the King  

                          Heaven Speaks  to Priests 

                          Jesus Speaks to Sinners 

Volume  Six: Heaven Speaks to Families 

Volume Seven: Greetings from Heaven 

Volume Nine: Angels 

Volume Ten: Jesus Speaks to His Apostles 

Volumes 5 and  8  will be printed at a later date 

A  Kötetek az alábbi világhálón vásárolhatók meg: 

www.directionforourtimes.com 
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The Heaven Speaks Booklets 

Direction for Our Times as given to Anne,  a lay apostle  

Ezek a kis füzetek Utasítások a mai kor embere számára, amint ezeket 
Anna, a világi apostol kapta.  Ezek külön-külön is megvásárolhatók a 
Direction for Our Times szervezettől: 

Mennyország szól az abortuszról 

Mennyország szól az ital és kábítószer élvezetről 

Mennyország szól az egyházi személyek által 
elkövetett bűnök áldozataihoz 

Mennyország szól a felszentelt lelkekhez 

Mennyország szól a depresszióról 

Mennyország szól a válásról 

Mennyország szól a börtönben lévőkhöz 

Mennyország szól a katonákhoz 

Mennyország szól stresszről  

Mennyország szól az ifjusághoz 

A 2007-ben megjelent füzetek jegyzéke: 

Mennyország szól az öngyilkosságra hajlamosakhoz 

Mennyország szól azokhoz, akik távoltartják 
magukat az Egyháztól 

Mennyország szól a haldoklókhoz 

Mennyország szól azokhoz, akik nem ismerik Jézust 
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Mennyország szól azokhoz, akik tragédián mennek 
keresztül 

Mennyország szól azokhoz, akik félnek a 
tisztítótűztől 

Mennyország szól azokhoz, akik elutasítják Istent 

Mennyország szól azokhoz, akiknek nehéz a 
megbocsájtás 

Mennyország szól azokhoz, akik anyagi 
nehézségekkel küszködnek 

Mennyország szól azokhoz a szülőkhöz, akik 
aggódnak gyermekeik üdvössége miatt. 

 

Anna, a villági apostol további könyvei 

A  hegy megmászása,  

(Anna, a világi apostol és Bill Quinn munkája) 

Anna első könyve feltárja Jézus Krisztusnak a világ 
megújulása iránti vágyát.  Az olvasó érezni fogja a  
személyes életszentségre való meghívást.  Úgyszintén 
indíttatást fog érezni  a világi apostoloknak a Jézus 
Krisztus, a Visszatérő Királyról nevezett 
missziójához való csatlakozás igényét.  Ebben a 
könyvben olvashatunk Annának a mennyországi 
élményeiről. 

A könyv foglalkozik 

-Anna, mint feleség, anya és laikus apostol 
életrajzával 
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-Annának a tapasztalatairól, melyeket a szent hegyre 
való utazás során szerzett 

-Annának a mennyországi tapasztalatairól 

-„Mennyország szól”  sorozat első tíz füzetének 
tartalma:  abortusz, szenvedélybetegségek, válás, 
papok, szerzetesek, rabok, erőszakos nemi 
közösülés, katonák, stressz, ifjúság. 

 

Az Irgalom misztériuma   

(Anna egy másik könyve) 

Ebben a könyvben Anna a lelki harc valódiságáról ír.  
Elsöprő erővel demonstrálja az olvasó számára, 
hogyan áll készen az egész Mennyország, hogy 
segítsen nekünk mindennapi küzdelmeinkben.  
Végül pedig fellebbenti a fátylat Krisztus legnagyobb 
irgalmának, a Tisztítótűznek a misztikus 
megtapasztalásáról. 

-Egy rövid betekintés: 

-Hogyan ismerjük fel és hogyan megyünk harcba a lelki 
támadásokkal 

-Megtörtént esetek 

-Anna tisztítótűzbeli élményei 

-Jézus havi üzenetei 2004. decembere és 2006. júniusa között 
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Annával, a laikus apostollal készített interjúk 

Annával, a laikus apostollal a Focus Worldwide Network által 
készített  interjúk videó és DVD másolatai az alábbi 
világhálón szerezhetők be: 

www.directionforourtimes.com 
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Én voltam az alázatos Ember, Aki a nehézségek, a szükség és a 
nélkülözés útját járta.  Sokan csúnyán bántak Velem, ezért tudom, 
mit jelent a sérelem okozta fájdalom.  Kevés pénzünk vol, így 
megértem, mit jelent az éhezés.  Különböztem a többiektől, tehát 
megértem az elszigeteltséget.  Kicsinyeim, veletek vagyok.  Meg 
akarlak tanítani benneteket azokra a dolgokra, melyeket a múltban 
a lelkek nem ismertek mindaddig, míg a Mennybe nem jutottak. 

Jézus 

2003. augusztus 17. 

Lelkeimnek a Mennyországban tapasztalható örömökről kívánok 
beszélni.  Gyermekeim, a Mennyben nincs keserűség.  Nincs 
szándékunkban keserűséget és bánatot okozni nektek még a földön 
sem. A keserűséget és szomorúságot minden lélek megtapasztalja 
földi élete során.   A lelkeknek azonban nem szabad azt hinniük, 
hogy a keserűség és szomorúság életük meghatározó jellemzője.  
Gyermekem, ha úgy érzed, hogy ezzel a romboló hatású ideával 
küszködsz, jöjj Hozzám és tölts el Velem egy kis időt.  Én vagyok az 
Isteni Gyógyító. 

Jézus 

2003. szeptember 3. 

 Kövessük Anna, a laikus apostol, által papírra vetett modellt arról az 
útról, mely  az életszentségre vezet.  Ezek  a szavak, melyek 
nyugalmat  árasztó gyakorlati tanácsok a Mennyből, vigasztalást és 
irányítást adnak mindenkinek.  

______________________________________________ 

Anna, aki feleség és hat gyermek anyja, bemutatja személyes útját 
Jézus Szíve rejtekébe.  Az  üzenetek, melyeket lelkében hall, 
melyekről megvan győződve, hogy Istentől, az Atyától, Jézustól 
Máriától és sok szenttől erednek, feltárja azt a gyengéd, gondoskodó 
szeretetet, mellyel az Üdvözítő érez mindegyikünk iránt. 



Jézus Eucharisztikus Szíve 
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