
                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                  

                                                                                                                                         

Minden hónap első napján a mi Urunk új üzenetet ad Anne-nek azok számára, akiket szolgálatába hiv meg: 

2009. január 1. 

Jézus  

Kedves Apostolaim! 

A mai napon mennyei bátoritásomat kivánom veletek közölni.  Gyakran a bátoritásom ellenkezőjét az 

elbátortalanodást tapasztaljátok meg. Bár az elbátortalanodás elkerülhetetlen része földi utatoknak, szeretném, ha 

ebben a keresztviselésben tudatositanátok magatokban, hogy Én jelen vagyok.  Beszéljetek Hozzám, mikor 

elvesztitek kedveteket és akkor biztos úton és nyugodtan fogtok átjutni ezeken a nehéz időszakokon. Ha 

beszélgettek Velem, jobban meg fogjátok tudni érteni, hogy az elbátortalanodás emberi valótok része  és nem a 

Mennyországból ered. Másképpen szólva: az elbátortalanodás nem a Mennyország véleményének kifejeződése  

tirólatok, szolgálatotokról és azok hatásának fokáról.  Könnyen meglehet, hogy a Mennyország szemszögéből 

nézve, minden a legnagyobb  rendben van nálad, mégis erről sok minden dolog miatt nincs tudomásod.  Talán 

megengedjük, hogy a szenvedés keresztjét viseljed azért, hogy ennek gyümölcsét magad és a világ számára 

megszerezd.  Te  szomorúságot, elbátortalanodást fogsz megtapasztalni, de a Mennyországban ezt mi nem így 

tekintjük.  Valójában a Mennyországban nagyon gyakran örülünk, ha hűségesen viseled a keresztedet.  Az emberi 

elkedvetlenedést Velem, Jézusoddal kell átelmélkedned, hogy annak okát és előnyét megérthessed.  Példának 

okáért, ha valaki betegségben vagy korlátozott mozgásképességben szenved,  jogosan szomorú és kedveszegett. Az 

az apostol, aki ily módon szenved, kegyelmekben részesül a maga és más emberek számára.  Drága Apostolaim, 

vonjatok be Engem a küzdelmeitekbe.  Könnyebb lesz így nektek. Folyton folyvást  bátorítalak benneteket, hogyha 

Velem egységben maradtok.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Minden hónap első napján, a mi Urunk Jézus Anne-nek adott új üzenetében szolgálatra hiv minket. 

2009. március 1. 

Jézus 

Gyermekeim, rengeteg feladat áll előttetek.  Hányan vannak azok, akik szolgálnak ?  Hányan állnak ellene az én 

akaratomnak?  Ha úgy tűnik neked, hogy mások nem szolgálnak Engem, akkor arra kérlek, ne figyelj oda.  Azt 

akarom, hogy csupán arra koncentrálj, hogy az adott pillanatban mi az Én akaratom a te számodra.  Ez a 

magatartás sok kisértéstől meg fog menteni.  A nap végén, amikor kérdőre vonlak téged:  “Hűségesen szolgáltál-e 

nekem a mai napon?”    Egyszerűen azt mondhatod: “Igen, Uram, megtettem, ami tőlem telt.”  Ekkor félreteheted 

aggodalmaidat és megpihenhetsz.  Isten szeretett apostolai, ne engedjétek, hogy mások megzavarjanak 

benneteket.  Tudom, ezt nehéz megvalósitani. Tudom, hogy ez ki tud hozni  a sodrotokból.  De, ha igazán 

odafigyeltek  arra, mit is mondtam nektek arról, hogyan viszonyuljatok a többiekhez, akkor könnyebb lesz.  Azt 

szeretném, hogy úgy tekintsetek azokra, akik körülöttetek vannak,  mint Felém igyekvő zarándokokra.  

Tulajdonképpen ezek vagyok ti.  Meg tudnád tagadni másoktól annak szükségét, hogy fokozatosan a tökéletesség 

felé haladjon, amikor te magad is ugyanerre törekszel?  Benne vagy egy folyamatban, amelyben még mindig a 

tökéletlenség állapotában vagy.  Hogy lehetne ez másképpen azokkal az emberekkel, akik körülötted vannak?  Ti  

már megtanultatok bízni együttérző szeretetemben, megbocsájtásomban zavartalan, változatlan szeretetemben.  

Ez azért van, mert megismertetek Engem.   Ha mások nem ismernek engem ugyanolyan fokon, mint ti, akkor ők 

kevésbé bíznak Bennem.  Amennyiben kevésbé bíznak Bennem, meg fogják tapasztalni a félelem érzését, mely  

átmegy   nagyobb es nagyobb fájdalomba.  Ha  Apostolaim el fogják fogadni azt a tényt, hogy az attól való félelem, 

hogy az embert a többiek nem szeretik, nagy fájdalom forrása lehet,  igyekezni fognak mások hibáira sajnálattal 

tekinteni, amint Én is teszem.  Igen, az emberiseg fájdalma csak szerető együttérzéssel gyógyitható.  Éppen ezért  

küldelek benneteket szerte a világba.  Bevonultok ebbe a világba és beleviszitek a Mennyország gyógyító 

együttérzését.  Apostolaim, talán nem tapasztaljátok meg a másoktól felétek irányuló együttérzést.  Talán ti 

magatok is azt érzitek, hogy szükségetek volna együttérző szeretetre és ehelyett  elmarasztalásban van részetek.  

Két megjegyzésem van ezzel kapcsolatban. Elöször is, kérlek, hogy legyetek hajlandóak kikérni más szent apostolok 

véleményét és  fogadjátok el azt, amit  ők válaszul ajánlanak nektek alázatos szivvel.  Azután pedig kérdezzetek 

meg Engem, vajon  itélkezem-e fölöttetek.  Kérdezzetek meg Engem,  vajon szigorú szemmel tekintek-e rátok. 

Tudjátok, hogy ez nem így van.  Örülök, bármit ajánlotok fel Nekem, amennyiben az hűség és szolgálat.  Örömmel 

tölt el bármi, amit  imátokban és a  magatokban teremtett csendben nekem ajánlotok fel.  Nagyon nagy sikerrel 

alakítom lelketeket  mindannyiszor, amikor ezt engeditek Nekem.  A legnagyobb együttérzéssel vagyok irántatok.  

Nagyon örülök annak a törekvéseteknek, hogy szentekké váljatok és hogy szeressétek azokat, akik körülöttetek 

vannak.  Örvendezem bennetek.  Örülök annak, hogy elköteleztétek magatokat Mellettem.  Arra ösztönözlek ma 

benneteket nagyon-nagyon  komolyan, hogy bízzatok Bennem és az Én tervemben, melyet számotokra 

készitettem.   

 

 

 

 

 



Minden hónap első napján a mi Urunk új üzenetet ad Anne-nek.  Ebben szolgálatra hív bennünket. 

2009. április 1. 

Jézus 

Szeretett apostolaim, tudjátok meg, hogy a kegyelem nem szűnő áradatát szerzitek meg a világ 

számára.  Ezt éritek el nagylelkű szolgálatotokkal. A ti nagylelkűségetek a higgadtság és a béke  isteni 

kegyelmeit, a szeretet és az igazság magasztos kegyelmeit valamint  a kitartás és megtérés csodálatos 

kegyelmeit szerzi meg mások számára. Ha látjátok, hogy a Mennyország igénybe vette 

szolgálatotokat,  boldogok lesztek, hogy  munkátokat szívesen és állhatatosan végeztétek.  Barátaim, 

nem szabad, hogy érzéseitek megzavarjanak  benneteket.  Az érzések olyanok, mint a fű legkisebb 

gyökere, melyet a szél felkap és pillanatok alatt elfúj.  Emiatt ne gyötörjétek magatokat.  Egyszerűen 

engedjétek, hogy a kísértés érzése elmúljon és koncentráljatok arra az igazságra, hogy az Én szent 

társaságomban maradtatok.  Ha így tesztek, kevésbé lesztek zaklatottak.  Azt fogjátok tudni mondani,  

“Ma szomorú vagyok, lehet, hogy holnap boldog leszek, holnapután félelem fog el azután pedig 

örvendezem. Mit számit, ha Jézusommal egyesülve, az Ő királyságát szolgálom.”  Igen, sokakat 

annyira magukkal ragadnak érzéseik, hogy még a szolgálat melletti döntésüket is megkérdőjelezik. Ez 

a kísértés legmagasabb foka.  Ha nem akarnám, hogy szolgáljatok,  akkor nem hívtalak volna 

benneteket a  szolgálatomba.  Szükségem van arra, hogy választottaim komolyan kitartsanak 

amellett a döntésük mellett, hogy az Én Világosságomat másokhoz vigyék.  Csak ílymódon terjedhet  a 

megújulás ebben  a világban. Ajánljátok fel Nekem érzéseiteket. Amikor érzéseitek kétkedővé tesznek 

benneteket, üljetek le Velem és majd együtt megvizsgáljuk egyik érzést a másik után. Ha ezt a 

vizsgálatot az Én társaságomban végzitek, észre fogjátok venni, hogy az érzések semmi módon nem 

változtatják meg az Én igazságomat, vagyis azt, hogy  arra születtetek, hogy Nekem szolgáljatok,   

Nekem pedig  valóban szükségem is van a ti szolgálatotokra.  Maradjatok hűek a mennyei szolgálat 

melletti döntésetekhez  egész földi életetek folyamán.  Ha hűségesek  maradtok,  sok  dolgot  

megtehetek.  Veletek vagyok.  Mindent, ami az életetekben előfordul, Én irányítok. Együtt járjuk az 

útat és együtt győzedelmeskedünk minden kísértésen. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Minden hónap első napján Urunk Anne-nek adott új üzenetében szolgálatra hív mindnyájunkat. 

2009. május 1. 

Jézus 

Ugye milyen gyakran szólítottalak benneteket  ‘az Én Kicsi apostolaimnak’?  Hívtalak valamikor  ‘az Én 

nagy apostolaimnak’?  Mit gondoltok, miért szólítalak benneteket  ’kicsi’-nek?  Mindjárt megmondom.  

Azért, mert minden egyes apostol, akiben megvan a vágyódás aziránt, hogy szolgáljon, az kicsi lesz.  

Kicsivé válik, hogy Isten megdicsőüljön.  Ha valaki Engem szolgál, az csak az Én dicsőségemet akarja.  Ha 

valaki Engem szolgál, annak az a vágya, hogy az emberek szolgájának tekintsék őt és nem úgy, mint az 

emberek mesterének.  Ha vezetőkről van szó, az alázatosság utáni vágynak még kihangsúlyozottabnak 

kell lennie, hacsak a vezető nincs abban a hitben, hogy ő maga az, aki vezet, szemben azzal a nagy 

reményemmel, hogy Én, Jézus, vagyok Az, Aki vezet az emberen keresztül.  Hamarosan  vezetőket  

szándékozom küldeni hozzátok.  Arról fogjátok őket megismerni, hogy látjátok bennük a szolgálat 

lelkületét.  Alázatosságukról  fogjátok őket megismerni.  Fel fogjátok ismerni őket, mert ők lesznek azok, 

akik segítenek benneteket arra, hogy Rám gondoljatok és arra, amit Én igénylek tőletek.  Nincs az az 

ember, aki feljogosítva érezhetné magát arra a dicsőségre, ami Istennek van fenntartva.  Semmilyen 

ember nem érdemes erre a dicsőségre.  Csak azért beszélek ma erről, hogy mindenki, aki gondolkodik 

azon, hogy elfogadja-a hívásomat a szolgálatra, tudja meg azt, hogy a Nekem való szolgálat  szentség.  

Azt akarom, hogy minden egyes ember hitelt adjon Nekem azért a sok jóért, amit megengedek, hogy 

személyén keresztül, a világba áradjon.  Értitek ezt kicsi apostolaim?  Azért  emlékeztetlek benneteket, 

hogy minden, ami jó, Tőlem származik, nehogy megkísértsen benneteket a büszkeség  az elért 

eredmények  láttán, melyeket  Én küldök  a Nekem nyújtott szolgálataitokon és elkötelezettségeiteken 

keresztül.  Fontos, hogy minden apostol megvizsgálja magát, hogy látja-e  a büszkeség jeleit és 

szimptómáit.  Ezt nagyon komolyan kérem tőletek ma.  Mi, együtt, hozzuk el a kegyelem korát és e 

kegyelmek nyilvánvalóvá lesznek, de nem a ti hatalmatok által, hanem Énáltalam.  Kis apostolok, ne 

higgyétek, hogy Jézus most szid benneteket.  Ez nem így van.  Csupán hozzásegítelek benneteket ahhoz, 

hogy vizsgáljátok meg magatokat, hogy meg tudjátok előzni a nehézségeket, melyek útját állhatják a 

szentségi életeteknek és az Én tervemnek.  E tekintetben minden nap segíteni foglak benneteket, ha ezt 

kéritek.  Kérjetek Engem, hogy küldjem számotokra a Szentlélek túláradását, amikor kezditek érezni a 

büszkeség zavaró hatását.  Ezt meg fogom tenni nektek, mert szeretlek benneteket és  mert a büszkeség 

szörnyen szomorúvá tesz titeket.  A büszkeség  felemészti az örömöt.  Nektek, gyönyörű apostolaimnak 

jogotok van az örömhöz és ma küldöm nektek az Én örömömet . Minden rendben. Együtt dolgozunk 

lelketek tökéletesítésén. 

 

 

 

 



Minden hónap első napján Urunk új üzenetet ad Anne-nek, melyben szolgálatra hív bennünket. 

2009. június 1. 

Jézus 

Kedves apostolok, kérlek benneteket, hogy minden nap jusson eszetekbe, hogy általatok részt veszek a 

történelem napi folyamatában.  Ami Tőlem ered, az csak jó lehet.  Amikor jósággal és kedvességgel 

kerültök  szembe, Nekem kell köszönetet mondanotok.  Amikor irgalommal  és részvéttel találkoztok, 

Nekem tartoztok köszönettel.  Ezek a történések a mennyből erednek és a földön pedig azok 

részvételével valósulnak meg, akik a kegyelemmel együttműködnek.  Mindig vannak olyanok, akik azt 

állítják magukról, hogy részt vesznek a kegyelemben, de a gyakorlat nem ezt mutatja.  Olyanok is mindig 

akadnak, akik visszautasítanak engem, mégis részt vesznek a kegyelemben, engedve, hogy a jóság 

keresztüláradjon rajtuk.  Milyen zavarba ejtő ez gyermekeim számára.  Drága gyerekek, hogy ez a zavar 

végérvényesen megszűnjék, minden egyes embernek élete minden pillanatában tudnia kell igen-t vagy 

nem-et  válaszolni.  Legyetek éberek  és komolyan gondoljátok meg, hogyan választotok  a napi  

tevékenységeitek közepette.  Ne feledjétek, hogy a jó vagy a gonosz melletti döntéseitekkel példát 

statuáltok mások számára.  Ne hagyjátok figyelmen kívül azt a békét, amit Én hozok a szívetekbe akkor, 

amikor amellett döntötök, ami jó.  Apostolaim, vágyódtok Énutánam, tudom.  Vágyódtok a világba való 

visszajövetelem után, szívvel-lélekkel befogadva  a Lélek békéjét.  Hogyan tudjátok csillapítani ezt  

vágyakozást?  Mindjárt megmondom.  Hogy a jóság utáni erős  vágyatok feloldódjék, vigyetek jóságot 

mások szívébe.  Beszélgessetek  a jóságról.  Ünnepeljétek a jóságot.  Teljen örömötök a jóságban és 

tegyetek meg minden tőletek telhetőt,hogy résztvevői legyetek a jóságnak úgy, hogy együttműködtök  

az Én megújító munkámmal.   Íly módon meg fogjátok tapasztalni, hogy sohasem lesztek tehetetlenek a 

gonosszal szemben.  Meg fogjátok érteni, hogy rendelkezem gyógyító hatalommal, igen, és ezzel a 

gyógyító hatalommal el tudok árasztani mindenkit, aki vállalja, hogy elvisz Engem embertársaihoz.  Nagy 

örömöm telik szeretett apostolaimban, mivel ti, apostolaim, elfogadtátok a feladatokat, amivel 

megbíztalak benneteket.  Milyen hálás vagyok, mikor minden nap újra elkötelezitek magatokat 

Mellettem.  Ó, mennyire számítok rátok.  Egy pillanatra gondolkodjatok el azon, mi mindent sikerült 

tennem együttműködésetek felhasználásával.  Kedves voltál másokhoz?   Megpróbáltál előrehaladni az 

életszentségben?  Elmondtad  az embereknek, hogy a másokkal együttérző szeretetet akarom köztetek?  

Te csak egy vagy a többiek között.  Most gondold csak meg, milyen sok lelket hívtam mostanában 

szolgálatra.  Gondolj most azokra, akiket  a te szolgálatodon keresztül hívlak szolgálatba.  Elmélkedj el a 

gyógyító kegyelmeken, melyek az Én irgalmamon keresztül áradnak.  Barátaim, minden rendben.  A 

megújulás tovább folytatódik. 

 

 

 

 



Minden hónap első napján az Úr Anne-nek adott üzenetében szolgálatra hív. 

 

2009. július 1.  

Jézus 

Drága apostolaim, milyen hálásak lesztek, hogy lehetőséget adtam nektek a szolgálatra.  Mikor majd 

vissza fogtok tekinteni a földön eltöltött időre,  látni fogjátok, hogy azok az alkalmak, melyeket, nektek, 

mint apostoloknak mások szolgálatára adtam, irgalmasságom legnagyobb cselekedetei voltak a 

számotokra.  Látjátok, hogy a Nekem tett szolgálatotokhoz önfeláldozásra van szükség.  Látjátok, hogy a 

Nekem tett szolgálat  gyakran jár szenvedéssel  és talán arra gondoltok, hogy könnyebb lenne az 

életetek az e szolgálatra szóló felhívás nélkül.  Igaz az, hogy gyakran azáltal, hogy egyszer 

visszautasítjátok a szolgálatba hívó szavamat, elkerülhetitek a pillanatnyi szenvedést.  Elismerem, ez így 

van.  Mindenki tudja, hogy a Jézus Krisztusnak tett szolgálat sürgető felszólítás az áldozatra.  Miközben 

ezt Én elismerem, azt kérem, hogy ti is ismerjétek el ezt.  Ti átadjátok Nekem a napotokat és Én akkor 

elvonlak  titeket olyan dolgok mellől, melyek azonnali örömöt adnak, arra kérve benneteket, hogy 

viseljétek el a jutalmatok késedelmét mások érdekében.  Ez úgy tűnhet életeteknek ezen pillanataiban, 

hogy valamiről le kell mondanotok.  Amit  ti nem láttok az az, hogy minél nagyobb mértékben szolgáltok 

Nekem, annál jobban mondtok le önmagatokról a Nekem tett szolgálat érdekében, és annál nagyobb a 

kegyelem, amit kaptok.  Földi örömökről mondtok le és a mennyei örömök állandó folyamát kapjátok.  

Hasonlítsátok össze a kettőt.  A földi örömök pillanatokig tartanak.  A mennybéli örömök egy 

örökkévalóságon át  tartanak.  Lehet, hogy nem értitek, mi a különbség.  Csupán a Mennyben fogjátok 

teljesen megérteni, de hadd jegyezzem meg, hogy a mennyei örömök rajtatok keresztül áradnak, 

megáldva benneteket és aztán megáldva mindazokat, akik körülöttetek vannak.  A lelketek nyitva áll, 

hogy befogadja a mennyei kegyelmeket nem csak a magatok számára, hanem az egész világ számára is.  

Képzeljétek csak el, milyen gyönyörű egy olyan lélek a Mennyország számára, mely nyitott a mennyei 

kegyelmek befogadására.  Köszönöm nektek, hogy segítitek a Mennyországot.   Köszönöm, hogy 

segítitek azokat, akik körülöttetek vannak.  És azt is köszönöm, hogy Nekem segítetek.  Nem gondolva a 

szenvedésekre és a lemondásokra, eljön az idő, amikor meg fogjátok Nekem köszönni, hogy 

megengedtem nektek, hogy ebben az Általam adott megújulási folyamatban részt vállaljatok.     

 

 

 

 

 

 



Minden hónap elsején  Urunk Annának adott üzenetében szolgálatra hív 
bennünket. 

2009. augusztus 1. 

Jézus 

 

Drága Apostolok, köszönöm Értem tett erőfeszítéseiteket.  Látjátok munkátok 
gyümölcsét?  Talán nem.  Talán folytatjátok a szolgálatot, teljesítitek 
kötelezettségeiteket,  meg sem értve, hogyan áldom Én meg a világot 
szolgálatotokon keresztül.  Hallom sóhajtozásaitokat.  Veletek vagyok 
bizonytalanságotok közepette.  Az emberi élet sohasem nélkülözi a 
bizonytalanságot.  Az emberiség életében mindig van kétség.  A félelem is jelen 
van és minden ember megtapasztalja valamikor  a szomorúságot a szívében.  
Ezen dolgok egyike sem szabad, hogy meggyőzzön benneteket arról, hogy 
szolgálatotok hiábavaló.  Ezen dolgok egyike sem szabad, hogy elvonjon 
benneteket  az Evangélium üzenetének buzgó hirdetésétől.  Tudjátok meg, hogy 
maga az Evangélium üzenete mindegyikőtöknél sokkal nagyobb.  De mégis, 
mindegyikőtökre szükségem van.  Az Evangélium igazsága behatol abba a 
világba, mely áhítozik az igazságra, még úgy is, hogy közben elutasítja az 
igazságot.  Te, drága apostolom, része vagy annak az erőfeszítésnek, hogy az 
Evangélium igazsága benyomuljon a világba.  A megerőltetést testetekben és 
lelketekben érezni fogjátok.  Meg fogjátok tapasztalni, mi az áldozat vállalás.  Ha 
nem kerülne nektek erőfeszítésbe ez az áldozat, akkor ez aggódásra adhatna 
okot, ugyanis az Evangélium megélése és terjesztése munkával jár.  Ha fáradtnak 
érzitek magatokat, emlékezzetek arra, hogy Én is elfáradtam.  Soha ne 
válasszátok el szenvedéseiteket az Én szenvedéseimtől, és akkor béke honol majd 
szívetekben még akkor is, ha kereszteteket hordozzátok.  Veletek vagyok, 
szeretlek és fenntartalak benneteket.  Nagyon, de nagyon figyelek.  Amikor 
konkrétan szükségetek van Rám, a tiétek vagyok minden szükséges 
kegyelemmel.  Semmitől sem féljetek.  Jézusotok nem hagy el benneteket. 

  



      

 

 

Minden hónap első napján Jézus üzenetet ad Annának, melyben szolgálatra hív 

bennünket. 

2009. szeptember 1. 

Jézus 

Drága apostolok, arra kívánlak emlékeztetni benneteket, hogy kérjetek a 

Mennytől kegyelmi ajándékokat.  Ahhoz, hogy az Én tervemben működhessetek, 

eggyé válva az Én akaratommal, szokásotokká kell, hogy váljék az, hogy kérjétek 

mindazt, amire szükségetek van.  Ez az állandó segítség-kérés megteremti  

bennetek annak az egységnek a tudatát, melyen belül  szolgálataitokat végzitek.  

Így kezditek majd megérteni, hogy semmi sem írható a ti javatokra, kivéve a 

szolgálatra való hajlandóságotok. Természetesen meg fogjátok kapni azokat a 

kegyelmi ajándékokat, melyekre szükségetek van és melyek között ott lesz az 

alázat is.  Ez az alázat segít majd megértetni veletek a Mennyhez intézett 

kéréseitek és a Mennytől a kéréseitekre adott válaszok közötti összefüggést.  Ha a 

Menny mindennel ellát, amire szükségetek van azokhoz a feladatokhoz, melyekre 

a Menny bízott meg benneteket, akkor az eredmény nem a ti érdemetek.  Lehet, 

hogy most azt mondjátok, hogy ti már régóta így gondolkodtok ezügyben.   Erre  

azt a választ adom nektek, hogy Én azt akarom, hogy növeljétek mind a Mennytől 

való függőségeteket, mind pedig a Mennytől való függőségetek tudatát.  Minden 

egyes nap, kérjétek a Mennyek Országát, hogy segítsen benneteket a nap egész 

tartama alatt.  Szeretett apostolaim, azokra az új időkre készítelek fel benneteket, 

mely örömet hoz számotokra, mert teljes bizalomban, békés szívvel fejtitek ki 

szolgálataitokat.  Miért nyugtalankodna egy gyermek, ha tudja, hogy Atyja 

mindenről gondoskodik?  Igazából egyek vagytok a Mennyországgal.  Csupán meg 

akarom  erősíteni  bennetek ennek az egységnek a tudatát.  Én, a ti Jézusotok  -

megvallom, ez igy igaz-  odaadásra és áldozatra buzdítalak titeket, de nem ok 

nélkül  és nem a számotokra való előny nélkül.  Kérlek benneteket, hogy 



keressétek az Én érdekemet minden nap.  Viszonzásul meg fogom védeni  

szándékaitokat.  Terjesszétek az örömöt és a jóságot.  Terjesszétek az egységet és 

békét.  Terjesszétek a bizalmat Istenben, Aki soha nem hagyja el gyermekeit. 

 

Minden hónap elsején Jézus, a mi Urunk, Anne-nek adott üzenetében szolgálatra hív bennünket. 

2009. október 1. 

 

Jézus 

Drága gyermekeim, veletek vagyok.  Közelről figyelem az életszentségre való törekvéseteket.  Gyakran 

előfordul, hogy bizonytalanok vagytok afelől, milyen állapotban van lelketek.  Törekedtek arra, hogy 

szolgáljatok, de konfliktusba kerültök a mai időkkel, melyben kifejtitek szolgálatotokat.  Van néhány 

dolog, melyet az emberiség nem hagyhat figyelmen kívül függetlenül attól, hogy élete a történelem 

melyik korszakában zajlik. Először is mindig meg fog maradni a különbség a világi út és a mennyei út 

között.  Ez a két út, még úgy is, hogy szorosan egymás mellett halad, mindig két egymástól különböző út 

marad.  Végeredményben minden embernek választania kell.  Mindenkinek kisebb vagy nagyobb harcot 

kell vívnia azért, hogy a jót válassza szemben a gonosszal, majd pedig meg kell hoznia azt a döntést, hogy 

életvitel gyanánt az Én tervemet válassza és ne a magáét.  Ezekután a döntéseket még alaposabban 

szemügyre kell vennie abban a tekintetben, hogy  minden napra vonatkozóan az Én tervemet válassza 

minden feladat vonatkozásában és minden pillanatban.  Most lehet, hogy azt mondod, kedves 

apostolom, hogy  nehéz feladat ez egy embernek, hogy cselekedeteit minden nap tanulmányozza. Lehet, 

hogy az a véleményed, hogy túl sokat kérek.  Igazad van.   Én, Jézus, sokat kérek tőled.  Teljes 

elkötelezettségedet kérem és ezt sajnálkozás nélkül kérem.  Legdrágább apostolaim, ha teljesen 

elkötelezitek magatokat Mellettem, végnélküli azoknak a dolgoknak a száma, amit Én tudok nektek 

nyújtani.  Pillantsatok az életetekre.  Sokszor mondtatok ’IGEN’-t  Nekem.  Vizsgáljátok csak meg, mit 

tettem Én a ti  ’IGEN’  válaszotokkal.  Tekintsetek arra, amit Én építek Isten oly sok gyermekének azon  

elkötelezettségéből, hogy hajlandóak életüket az Üdvözítő, az ő Királyuk irányítása alá helyezni.  Éppen 

most építem a szeretet szerkezetét.  Éppen most építem a struktúrát, a szintvonalakat, melyeken 

keresztül sokan visszatérnek Hozzám.  Tényleg, ti, akiknek a szíve nyitott és teli van az Én szeretetemmel, 

hívjátok a többieket.  Ti vagytok azok, akik átnyújtjátok Nekem a meghívást azokhoz, akik úgy érzik, hogy 

nem tartoznak hozzátok.  Ha a szívetekbe tudjátok fogadni őket  akárcsak egy pillanatra is és így 

megtapasztalják az Én jelenlétemet az Én szeretetemmel együtt, akkor bátorságot fognak érezni mind 

arra, hogy Felém közelítsenek, mind pedig arra, hogy Engem direkte elfogadjanak.  Kérlek benneteket, 

hogy ne számoljátok azokat az áldozatokat, melyeket szolgálatotok során tesztek.  Úgyszintén ne 

vegyétek tekintetbe a világi respektus elvesztését.  Csak azon lelkek számát számoljátok, akik nyugalmat 

és vigasztalódást nyertek.  Számoljátok azon sok léleknek bűnbánatát és gyógyulását, akinek az egysége 

a Mennyek Országával helyreállt.  Drága apostol, gondolj az alázatosságra, mellyel Én ajándékoztalak 

meg azóta, hogy kezdted megtanulni, mi is az igazi életszentség.  Én vagyok a ti Királyotok.  Bármit 



odaadhatok nektek.  Békét és életszentséget akarok adni.  Mindenre elszánt szolgákat kívánok faragni 

belőletek.  Fogadjátok el az Én akaratomat az életetek folyamán és akkor el fogjátok tudni fogadni 

mindazokat a kegyelmeket, melyeket a Menny gyűjtött össze a számotokra.    

 

 

Minden hónap első napján a mi Urunk Anne-nek adott új üzenetében szolgálatra hív bennünket. 

2009. november 1. 

Jézus  

Drága apostolom, mennyire boldog vagyok, mikor látom igyekezetedet!  Elmondjam mindazt, ami 

megörvendeztet Engem?  Örömmel tölt el, hogy szavaimnak aláveted magad és szavaimat szívedbe 

fogadod.  Azért örülök ennek, mert amikor szavaimat szívedbe fogadod, akkor egyszersmind kegyelmi 

ajándékaimat fogadod az életedbe.  Sokan szegődnek szolgálatomba, majd odébbállnak.  De ti nem 

teszitek ezt.  Ti megmaradtok szolgálatomban.  Egy egész örökkévalóságon át fogom veletek éreztetni 

hálámat.  Amikor azt a szót használom, hogy szolgálat, minden bizonnyal a szó praktikus értelme jut az 

eszetekbe.  A munkára, a mennyei munkára gondoltok, mely magában foglalja azokat a feladatokat, 

melyeket Énértem és másokért tesztek az Én nevemben.  Ez helyes.  Rettentően nagy szükségem van 

azokra, akik hajlandóak Nekem dolgozni.  Amikor azonban azt a szót használom, hogy szolgálat, akkor 

azt kívánom, hogy gondoljatok a szeretetre is.  Hidakra van szükségünk ahhoz, hogy Isten gyermekei 

biztonsággal eljussanak az Én szívembe.  A meghívót azonban a hídon való átkelésre, az elszigeteltségből 

Isten szeretetébe ti közvetítitek szeretettel, melyhez az erőforrást a szívetekben való Jelenlétem 

biztosítja. Az Én szeretetem fog kiáradni belőletek embertársaitok felé, akik észre fogják venni, hogy a 

szenvedést okozó sebek a szeretetre jótékonyan reagálnak.  A sebek begyógyulnak, mihelyt  szeretettel 

kezelik.  Az a szeretet, mely Bennem gyökerezik, mindig önzetlen.  Inkább csöndes, mint harsogó.  

Türelmesen vár és hajlandó elfogadni az előtte álló szenvedést, ha az a lélek nagyobb javát szolgálja.  Az 

a bizonyos nagyobb jó mindig a Velem való kibékülés, de ez a kibékülés a Teremtő és a teremtmény 

között nagyon is személyes és a lélek legbelső mélyében történik.  Isten legdrágább gyermekei, arra 

választottunk ki benneteket, hogy elfogadjátok az Én szeretetemet és arra használjátok, hogy másokat 

visszahozzatok Hozzám.   Közelről figyellek benneteket, ahogy  nagyobb életszentségre törekedtek.  

Közelről figyelem előrehaladásotokat.  Veletek vagyok szenvedéseitekben, megengedem a magány 

érzését minden egyes szolgáló apostolnak, mert csak ezen a magányon keresztül értitek meg, milyen 

nagy mértékben van Reám szükségetek.  Ekkor a magányosságotok mennyei nyugvóponttá változik a 

viharos tevékenységeitekben, melyek során kegyelmeket nyertek a világ számára.  Megtapasztaljátok a 

szenvedést.  Amikor örökre visszatértek Hozzám, látni fogjátok, hogy szenvedéseitek, melyeket az Én 

nevemben fogadtatok el, nem csak az Én szándékaimat segítették, hanem a tiéteket is.  Légy nyugodt, 

kis apostolom. Mindenben, ami veled történik az életed folyamán, ott vagyok Én is.  Veled vagyok.  Nem 

hagylak el.   



 

 

 

 

Minden hónap első napján a mi Urunk új üzenetet intéz Anne-hez, hogy szolgálatra hívjon minket. 

 

2009. december 1. 

 

Jézus 

Drága Apostolom, nem szabad elfelejtened, hogy együtt vagyunk.  Néha nagy kimerültségetekben 

imádkoztok és próbáljátok megérteni életetek különféle szituációinak értelmét.  Amikor ezt teszitek, ne 

felejtsétek el, hogy Én veletek vagyok.  Velem vagytok, amikor gondolataitokban választ próbáltok adni 

kérdéseitekre. Ha nem felejtitek el, hogy Én veletek vagyok, akkor még nyugodtabban és nagyobb 

bizonyossággal fogjátok kutatni az igazságot, mely szerint sok dilemmátokra megvan a válasz.  Kérlek 

benneteket, hogy ne izgassátok magatokat, ha imádkozás közben gondolataitok elkalandoznak.  

Használjátok fel ezt az időt arra, hogy Velem beszélgettek.  Mondjátok el Nekem, mi az, ami elvonja 

figyelmeteket és akkor együtt elbeszélgetünk erről. Együtt vagyunk, így tehát ott vagyok veletek.  Ha egy 

bizonyos fajta bűn zavar benneteket, kérdezzetek meg engem, mi az Én véleményem.  Kérjétek, hogy 

megfigyelésemet közöljem veletek.  Te, szeretett apostolom, tanulmányozol Engem és azt, hogyan 

kezeltem másokat, mikor a földön jártam.  Miután az a vágyad, hogy Engem megismerj, bizalmas 

kapcsolatban vagy az Én szívemmel, melyet mások nem mondhatnak el magukról.  Meg fogom adni az 

általad keresett válaszokat kérdéseidre mind lelked állapotát illetően, mind pedig abban a tekintetben, 

hogyan viselkedj mindazon helyzetekben, mellyekkel szembesülnöd kell.  Nem elválasztottan élünk.  

Együtt vagyunk.  Nagymérvű aggodalmaid csak akkor jelentenének igazán problémát, ha neked egyedül 

kellene biztosítanod az események szent kimenetelét vagy ha arra kérnélek téged, hogy Nélkülem éld át 

az egész időszakot.  Megígérem neked, hogy veled leszek és hogy a körülötted zajló események 

eredménye megegyezik akaratommal.  Azt azonban nem tudom megígérni, hogy mint földön élő ember, 

mindig örülni fogsz az Én akaratomnak, különösen akkor, amikor életed fájdalommal lesz teli.  Azt 

azonban meg tudom ígérni, hogy a legnagyobb kegyelemben részesülhettek, ha mindvégig 

megmaradtok a Velem való teljes egységben. Minden a legnagyobb rendben van.  Én veletek vagyok.  

Szeretett apostolaimmal mindig nagylelkű leszek az Advent e szent időszakában.  Nagyon komolyan 

tudatosítsátok magatokban Jelenlétemet.  Mindig az Én szememet használjátok, mikor körülnéztek 

magatok körül a világban.  Ez segít nektek a körülöttetek folyó dolgok megértésében és biztosítani fogja 

számotokra a békét.  Minden rendben.  A Kisgyermek szíveteken keresztül mint Király tér vissza. 

 



 

 

 

 

Minden hónap első napján az Úr Jézus szolgálatra hív bennünket. 

 

2010.  január 1. 

 

Jézus 

Nagyon sokféle módon fejezhető ki a szeretet.  E sokféle mód közül az egyik, ahogyan Én közvetítem 

szeretetemet apostolaim felé az az Én állandó jelenlétem.  Én minden nap minden pillanatában jelen 

vagyok és felajánlom mennyei társaságomat.  A szeretet meg nem szűnő áradatát ajándékozom.  Ez a 

szeretet gyógyít és bátorít, megerősít és irányít.  Ha erre lehetőséget kapok, hozzá tudok segíteni egy 

apostolt ahhoz, hogy nézőpontját az Enyémhez tudja igazítani, mely igencsak különbözik annak az 

illetőnek a nézőpontjától, aki vagy elfelejtkezett az Én jelenlétemről vagy aki visszautasította az Én 

társaságomat.  Ha valaki az Én látásmódommal tekint körbe a világban, az meg tudja őrizni a nyugalmat 

a szívében.  A napok, egyik a másik után, nyugodtan telnek, és az Én akaratom vonul át mindazokon, akik 

elfogadták Jelenlétemet.  Nem fogtok észre venni nagy változásokat.  Talán nem is hiszitek, hogy 

közreműködéseteknek egyáltalán valami haszna volna.  Biztosíthatlak ma benneteket, hogy ha holnap 

elutasítanátok Engem, Királyságomnak ez szenvedést jelentene.  Nélküled az Én nagy szeretetemnek 

eggyel kevesebb otthona lenne e földön.  Mindig, amikor titeket használlak föl arra, hogy egy másik 

embert szeressetek, hálával telik meg szívem.  Az Én hálám olyan erő, mely kieszközli a változást azok 

életében, akik körülöttetek vannak.  Oly kegyelmeket nyertek, melyek értékét csak a Mennyország érti 

meg.  Csak a Mennyország látja, hogyan vár sorjára egy kegyelmi cselekedet. Ez a kegyelem szinte átölel 

minden személyt, akiért közbenjártok, és egyszercsak, amikor erre lehetőség nyílik, vagyis az a pillanat, 

amikor a Mennyország látja a befogadóképesség megnyílását, az említett kegyelem felhasználásával a 

lélek védelemben és segítségben részesül.  Drága apostol, aki oly kitartóan szolgálod a Mennyországot, 

bízz Rám minden nehézségedet. Teljesen az Én isteni gondviselésemre hagyatkozz.  Jelenleg az a 

feladatod, hogy szolgálatodat lelkiismeretesen teljesítsd és Én gondoskodni fogok szeretteidről.  Szeretet 

céljából akarlak felhasználni benneteket és e törekvésemet egyre teljesebben kívánom végrehajtani.  Ha 

elveszítitek bátorságotokat, üljetek le Mellém, és Én segítek nektek abban, hogy túl tudjatok lépni 

korlátozott látóképességeteken.  Összpontosítsátok figyelmeteket minden nap az Én akaratomra.  

Törekedjetek arra, hogy a jelenben maradva, minden percben megmaradjatok a szolgálatban.  

Kerüljétek el a megragadást a múltban, hasonlóképpen ne vonzódjatok a földi jövőhöz, mely esetleg 

nem is foglal már magába benneteket.  Nem tudjátok, mikor jövök értetek.  Most azonban veletek 

vagyok, amint e sorokat olvassátok és ma munkát adok kezetekbe.   Figyeljetek Velem összhangban arra, 



amit tőletek kérek és együtt sikerre visszük azt az erőt, mely szeretetet teremt.  A ti  szeretetetekre 

áhítozom.  Amikor bíztok Bennem és elutasítjátok a félelmet, nagy örömöt szereztek Nekem.  A nyugodt, 

állhatatos szolgálat az, amit kívánok tőletek, szeretett apostolaimtól, akik Engem akarnak szolgálni.  

Legyetek nyugodtak, Én veletek vagyok.  

 

Minden hónap első napján a mi Urunk Jézus szolgálatra hív bennünket. 

 

2010.  február 1. 

 

Drága Apostolaim, irányítalak es vezetlek benneteket.  Újra és újra ösztönözlek benneteket a jóra.  

Hallotok Engem?  Próbáljátok megkülönböztetni az Én hangomat a világ zajától?  Halljátok, amint 

igyekszem előmozdítani bennetek a nagyobb és nagyobb ráhagyatkozást?  Szenvedtek, tudom.  

Odafigyelek imáitokra és veletek vagyok fájdalmaitokban.  Kérlek benneteket, ne gondoljátok, hogy 

egyszerűen azért tapasztaljátok meg a szenvedést, mert Engem szolgáltok.  Figyeljétek meg azokat,  akik 

nem szolgálnak Engem vagy még talán egyáltalán nem is ismernek Engem.  Mentes az ő életük a 

szenvedéstől?  Ahhoz próbállak hozzásegíteni benneteket, hogy el tudjátok utasítani azt a kísértést, mely 

szerint, ha nem a Hozzám vezető útat járnátok, mentesek lehetnétek a szenvedéstől.  Ez nem igaz.  Az 

ellenben igaz, hogy ha nem Velem egységben élnétek, a szenvedést is az Én társaságom nyújtotta 

előnyök nélkül kellene elviselnetek.  Milyen magányos szenvedés!  Milyen reménytelen fájdalom!  

Ehelyett, Én Magam, a vígasztalások egész sorát és formáját nyújtom át nektek.  Megmagyarázom az 

áldozat és az életszentség közötti kapcsolatot.  Fájdalmat enyhítő kegyelmek sorát adom nektek, mely 

hozzásegít benneteket lelketeknek a Mennyországra való felkészítésére és arra, hogy másoknak 

megnyugvást és kegyelmet közvetítsetek.  Édes apostolaim, benneteket a Mennyország tagjai vesznek 

körül.  Kegyelem övez benneteket, mely fenntart titeket még akkor is, ha úgy érzitek, hogy magatokra 

maradtatok.  Ha úgy érzitek, hogy nem bírjátok tovább, álljatok meg és pihenjetek meg az Én 

karjaimban.  Én gondotokat viselem, megadom nektek mindazt, amire szükségetek van ahhoz, hogy 

folytatni tudjátok útatokat.  Életetek változóban van, ez igaz.  Ettől nem kell megijednetek.  A változásra  

fel kell készülnetek, amint jobban és jobban próbállak bevonni titeket abba a tervbe, melyet számotokra 

készítettem a Mennyországnak nyújtott szolgálatotok idejére.  Az út, amely felé irányítalak titeket 

sohasem hátrafelé, hanem mindig előre vezet titeket.  Mindig megtapasztalhatjátok a mozgást, 

változást.  Ha úgy lenne, hogy visszautasítjátok a Nekem nyújtott szolgálatot, életetek változása akkor 

sem állna meg.  A változás az élettel jár együtt, akár szolgáljátok a Mennyek Országát, akár nem.  Lehet, 

hogy kiváncsiak vagytok, miért mondom ezeket nektek.  Nos, segítelek benneteket azzal a kísértéssel 

való szembenállásotokban, miszerint a Mellettem való elkötelezettség szoros kapcsolatban van a 

szenvedéssel.  Ha szenvedtek, az azért van, mert a számotokra készített tervemben benne van a 

szenvedés.  Minden egyes élet magában foglalja a szenvedést.  Szeretett apostolaim, oly komolyan 

próbáljátok szolgálni a Mennyországot.  Higgyetek abban, hogy a Mennyország is szolgál benneteket.  



Védelmezünk és szeretünk benneteket.  A ti feladatotok csupán az, hogy megmaradjatok az Általam 

kijelölt úton és akkor minden rendben lesz.  

 

 

 

Minden hónap első napján a mi Urunk Annának adott üzenetében szolgálatra hív bennünket. 

 

2010. március 1. 

 

Jézus 

Drága barátaim, jól haladtok előre. Én, Aki mindent látok, sokféle  -általatok ismeretlen-  módon tudom 

mérni előrehaladásotok fokát.  Életszentségetek mértéke szerint tudom mérni az előrehaladásotokat.  

Ezt ti úgy érzékelitek, hogy nagyobb mértékben vesztek tudomást hibáitokról és gyengeségeitekről.  Úgy 

is tudom mérni a haladásotokat, hogy milyen mértékben viszitek előbbre az Én tervemet, melyet Én 

abban látok, hogy növekszik gyermekeimben a vágyódás a jóság után.  Továbbá abban mérhető az 

előrehaladásotok, hogy kis apostolaim egyre jobban elkötelezik magukat gyógyító kegyelmeim 

terjesztésében.  Ez örömmel tölt el Engem.  A földön eltöltött életeteket maximálisan kihasználjátok, ha 

figyelmeteket minden nap az Én Jelenlétemre koncentráljátok.  Oly sok függ attól, hogy Jelenlétemet 

tudatosítjátok magatokban.  Nagyban ettől függ a nyugalmatok a világnak e változó korszakában.  

Pontosan ez az oka annak, hogy most és íly módon jöttem hozzátok.  Felkészítelek benneteket, 

barátaim,  hogy ti is fel tudjatok készíteni másokat.  Az Egyházamban érzékelhetőek az erőfeszítés jelei, 

amint a megújulás korszakán töri magát keresztül.  Érzitek az erőfeszítés fájdalmát, de érzitek 

ugyanakkor az Általam nyújtott remény szikráját.  Drága apostolok, mi másért jönnék így hozzátok, ha 

nem azért, mert erre megvan a jó okom?  Miért árasztanám el Egyházamat kegyelemmel, ha nem azért, 

hogy megújítsam?  Kérlek benneteket, hogy örüljetek.  Én vagyok a Küldött, Aki üdvösséget hoz.  Ti 

vagytok az Én megváltásom hírnökei.  Lehetséges az, hogy egy hírnök kedveszegett vagy reménytelen 

lenne?  Persze, hogy nem.  Az, aki a Király visszatértét adja hírül, szemeit nyitva tartja és telve van 

várakozással és boldogsággal.  Ilyenek legyetek ti is ebben a világban, melynek nagy részét a sötétség 

tölti be.  Legyetek a Világosság hírnökei, örvendezzetek, hogy mások bepillanthassanak jövőjükbe.  

 

  

 

 



 

 

 

 

 

A mi Urunk, Jézus minden hónap első napján Annának küldött üzenetében szolgálatra hív bennünket. 

 

2010. május 1. 

 

Drága apostolaim, míly gyakran jelent próbatételt az,  amikor megkísérlitek hirdetni az Evangéliumot. 

Ehhez szorosan kapcsolódik az az emberi szokás, hogy  az  Evangélium hitelességét az azt hírdető 

személy életszentségének fokához mérik.  Ó, úgy tapasztaljátok, hogy ez nem jár sikerrel, mivel a ti 

szolgálatotok az emberi esendőség korlátain belül történik.  Csökkenti ez a hírdetett Evangélium erejét?  

Megszünteti ez az Evangélium érvényes voltát?  Nem.  A bűnös emberiségről az Evangélium is tanúságot 

tesz.  Valóban az Evangélium hatásköre oly széles, hogy minden egyes kis apostolom igazi hírnök lehet  

emberi hibái ellenére.  Ti, mindannyiotok egyénenként alkalmasak vagytok az Evangéliumot, a Jó Hírt 

hozni a sebzett világ számára.  Látod, drága apostolom, azáltal, hogy elfogadod a saját fájdalmadat és 

felajánlod önmagadat engesztelésül, a legnagyobb mértékben tanúságot teszel Rólam.  Ti, akik 

hajlandóak vagytok engesztelni és akartok növekedni, megmutatjátok másoknak azt, amit Én ajánlok a 

világnak a Megújhodás e folyamatában.  Gyönyörű emberiség, míly keservesen vágyódom arra, hogy 

gyógyítsalak, vigasztaljalak és az Atyához vigyelek, Akinél megtaláljátok majd az örök méltóságot és 

biztonságot.  Égek a vágytól, hogy elfogadjátok a szeretetemet.  Emberek várnak arra, hogy 

megtapasztalhassanak  Engem, de az csak akkor történhet meg, ha ti teljes Rám-hagyatkozással 

elfogadtok Engem. Terhet jelent nektek az Én munkám?  Úgy találjátok, hogy a Velem való barátságotok 

nehéz kereszt a számotokra?  Biztosítalak benneteket, hogy örömötöket csak e keresztben találjátok 

meg. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Minden hónap első napján a mi Urunk Annának adott új üzenetében szolgálatra hív bennünket. 

2010.  április 1. 

Jézus 

Drága apostolaim, veletek vagyok.  Jelen vagyok minden alkalommal, amikor megpróbáltatásokon 

mentek keresztül.  Látom küzdelmeiteket és ellátlak benneteket minden nap mindennel, amire a Nekem 

tett szolgálatotokban szükségetek van.  Ha Nekem adtátok a napotokat, akkor az a nap az Enyém. A saját 

akaratotokat felajánlottátok a Mennyországnak és a Mennyek Országa felcseréli azt az Én akaratomra.  

Hogyan tapasztaljátok ezt meg?  Legtöbbször a Nekem tett szolgálatotok számotokra misztériumnak 

tűnik.  Hogyan is lehetne másképpen, amikor olyan szemmel rendelkeztek, mely nem szokott az isteni 

látásmódhoz?  Nap, mint nap Nekem ajánljátok fel akaratotokat, Én felhasználom felajánlásotokat arra, 

hogy finoman rajtatok keresztül elérjek a többi gyermekeimhez.  Érzitek a kivívott  sikert?  Vagy talán 

úgy érzitek néha, hogy sikertelenek vagytok?   Szegény kis apostolok,  megértem kérdéseiteket és 

kétségeiteket.  Biztosítalak benneteket afelől, hogy saját emberi megtapasztalásomban Én sem éreztem 

Magam mindig sikeresnek.  Tapasztalatom gyakran pont ennek az ellenkezője volt.  Gyakran  szállt meg a 

kísértés, hogy azt higgyem, hogy nem teszem Atyám akaratát.  Néha az emberi kísértés pillanataiban  

felötlött Bennem, vajon elegendő-e a szeretet.  Vajon a szeretetnek sikerül-e a szíveket a jóságra 

vezetni?  Vajon a szeretetnek sikerül-e Isten gyermekeit rávezetni arra, hogy elfogadják az Atyának az 

emberiség számára kigondolt gyönyörű tervét?  Igen, kérlek benneteket, hogy higgyétek el, hogy Én is 

szenvedtem kísértést. És most, ti szenvedtek kísértést.  Együttesen az Atyáért elszenvedett kísértéseink  

gyógyító kegyelmeket hoznak mások számára.  Te, gyönyörű apostolom, Engem szolgálsz annak ellenére, 

hogy kísértéseid vannak arra nézve, hogy elhagyj Engem.  Amikor mások elhagynak, te kitartasz.  

Kitartasz Énértem, mint ahogy Én kitartottam teérted.  Az Én perspektívámból nézve, minden rendben 

van, annak ellenére, hogy szenvedésen mész keresztül.  Az Én tervem tökéletes és ha Engem szolgáltok, 

figyelve az Én hangomra, akkor nincs baj.  Ha nem szolgáltok engem és ha nem hallgattok Rám, akkor 

nagyon sok probléma merül fel most és a továbbiakban úgyszintén. ‘Ó, Jézus,’   mondod te,  ‘figyelek 

Rád és mégis vannak ezek a problémák’.  Különbséget kell tennünk kis és nagy problémák között.  A kis 

problémák azok a szenvedések, melyeket az isteni akarat érdekében kell elszenvednetek.  A nagy 

problémák pedig azok, melyekkel akkor kell szembenéznetek, amikor eltértek az Én akaratomtól és azt a 

ti saját akaratotokkal cserélitek fel.  Imádkoztok egyáltalán?  Állandó beszélgetési kapcsolatban vagytok 

Velem?  Megkérdeztek Engem, hogy mi az, amit Én kívánok tőletek bizonyos szituációkban, amikor 

bizonytalanok vagytok?  Szántok-e időt arra, hogy csendet teremtsetek magatokban és tekintetbe 



vegyétek a Mennyországot és annak tervét rátok és az adott napra nézve?  Válaszoljatok ‘igen’-el e 

kérdésekre és akkor biztosíthatlak, hogy a felmerülő problémáitok megoldhatóak lesznek.  Ne higgyétek, 

hogy nem veszem tekintetbe sóhajaitokat vagy hogy nem figyelek oda félelmeitekre.  Veletek vagyok.  

Soha nem hagylak el.  Az Én tervem a te és sok más hozzád hasonló apostolom kitartásán keresztül fog 

beteljesülni.  Oly nagyon örülök, amikor imádkoztok egymásért, mert így tapasztaljátok meg már előre a 

hálámat.  Az Én hálámat a mások által  -rajtatok keresztül- megkapott kegyelmi ajándékokban 

tapasztalhatjátok meg.  Örvendezzetek, mert átérzem fájdalmaitokat és válaszolok imáitokra.  Valóban 

veletek vagyok. 

Minden hónap első naján a mi Urunk Annának adott üzenetében szolgálatra hív bennünket. 

 

2010. június 1. 

 

Jézus 

Fáradtak vagytok drága apostolaim?  Még kérdezitek, miért van szükség életszentségre ahhoz, hogy 

Nekem szolgáljatok?  Tudom, hogy nem mindig értitek az összefüggést a szenvedésetek és a 

másoknak küldött  kegyelmi ajándékok között.  Ez nem világos előttetek, amikor nehéz kereszteket 

hordoztok, melyhez nagy bizalomra van szükség.  Majd amikor Velem lesztek az Örökkévalóságban, 

meg fogjátok ezt érteni és boldogok lesztek, hogy a kísértések ellenére megmaradtatok 

szolgálatomban. Kérdezem és kérdezem és ismét megkérdezem, ti válaszoltok és ismét és ismét 

választ adtok.  Drága apostolok, nektek már olyannyira szokásotokká vált, hogy Nekem ’Igen’-t 

mondjatok, hogy csak folytatjátok szolgálatotokat nap mint nap.  A napok gyorsan telnek, nemde?  

Egyik nap a másik után,  a napok múlnak és ti kegyelmet eszközöltök ki a világ számára.  Így rendeztük 

ezt el számotokra, a Mennyei Atya drága gyermekei számára.  Arra kérünk benneteket, hogy legyetek 

jók és szentéletűek és ezért az Atya úgy kooperál veletek, hogy felajánlásaitokat szívéhez közel tartja.  

Ebben a pillanatban, oda, ahová helyeztek benneteket, kegyelem van.  Érzitek?  Bíztok Bennem?  

Veletek vagyok.  Nem hagytalak el benneteket.  Ellenálltok annak a kísértésnek, hogy Engem 

elhagyjatok, amikor a Nekem tett elkötelezettség mércéjét emelem?  Ha kértek Engem, hogy adjam 

meg nektek a kitartás kegyelmét, meg fogom adni.  Ez az Én ajándékom.  Ezt azonban kérnetek kell és 

el kell fogadnotok ezt az ajándékot.  Ha úgy érzitek, hogy nem ütitek meg a mértéket, bár 

megpróbáljátok megtenni a tőletek telhető legtöbbet, akkor Velem kell beszélgetnetek, hogy 

megtudjátok, mit nevezünk hibának a Mennyek szemszögéből.  Lehet, hogy tevékenységetek 

sikeresnek számít az Én szememben, még akkor is, ha a világ elutasítja a munkátokat.  Minden 

rendben van.  Ne féljetek attól, hogy kimerültök.  Attól a döntéstől féljetek csupán, hogy Engem 

elhagytok.  Ne feledjétek, hogy Én soha nem hagylak el titeket.  Soha.  

 

 



 

 

 

 

 

A mi Urunk, Jézus minden hónap első napján Annának adott üzenetében szolgálatra  hív 

bennünket. 

2010. július 1. 

Jézus  

Szeretett apostolaim, a Nekem való elkötelezettségeteken keresztül sok kegyelmi ajándékot küldök a 

világba.  Nem látjátok a kegyelmi ajándékokat, de néha e kegyelmek hatását érzékelhetitek.  Amikor 

észreveszitek a hatását ezeknek a kegyelmeknek, melyeket rajtatok keresztül küldök, örvendezzetek.  

Köszönjétek meg Nekem.  Mindannyiszor, amikor  kifejezitek hálátokat, vigaszt nyújtotok Nekem.  

Úgyszintén,  a Nekem mondott hálátok titeket is örömmel tölt el.  Drága apostolok, azt akarom, hogy 

örömötök legyen,  mert oly sokat nyújtok nektek.  Velem együtt tevékenykedtek és komolyan dolgoztok.  

Ez így igaz, de ez ugyanakkor  a ti javatokat is szolgálja, mert  az Én szívem oly hálás, hogy hűségesek 

vagytok. Ezért sietek teljesíteni imaszándékaitokat mind, amit szeretteitek és az egész világ számára 

kértek.   Amikor a vándor rövid távolságot tesz meg, kis fáradtságot érez.  Amikor pedig a vándor 

hosszabb utat tesz meg, egy kicsit fáradtabb lesz.  Amikor az utazó vándorlása kiterjed földi életének 

egész hátralévő részére, ahogyan ez a ti esetetekben értendő,  akkor  ez a vándor  tudomásul veszi, hogy 

a fáradtság érzete, mint valami ‘útitárs’ végig kíséri útján.  Ez az ‘útitársként’ minősülő fáradtság-érzet  

két dologra mutat rá:  az egyik, hogy  kapcsolatot  jelent  a megváltott és a Megváltó között, amint ez a ti 

esetetekben történik, mert Én is megtapasztaltam a fáradtságot és Én is Isten Országának szenteltem 

életemet.  A másik dolog, amit a kimerültség megtapasztalása nyújt a számotokra, az a  kényszerítő 

szükség, hogy szolgálattevésetek iramát az Általam diktált ütemhez igazítsátok, mely  kiegyensúlyozott 

tempó és nem rohanás.  Egyenletesen végzett szolgálatot kérek tőletek.  Nem akarok tétovázást látni a 

Nekem tett szolgálatotokban, de azt sem akarom, hogy felelőtlenek legyetek fizikai és lelki 

egészségetekkel.  Ha ivóvíz kút mellett álltok és nem isztok a vízből, szervezetetek kiszárad annak 

ellenére, hogy a kúthoz közel álltok. Igyatok, drága apostolok.  Ízleljétek  minden nap azt  a kegyelmi 

ajándékot,  melynek elfogadására  másokat sürgettek. Én veletek vagyok és folyamatosan táplállak.  

Megkapjátok  a kegyelmi ajándékot a mai napra.  Holnap újra vissza kell térnetek Hozzám, hogy 

elfogadhassátok a következő napra szóló kegyelmi ajándékot.  Életben akarom tartani szeretett 

apostolaimat és táplálékot nyújtok  nekik.  Drága barátaim, minden rendben.  Komolyan dolgoztok, 

amint Én is keményen dolgoztam, de mindennel, amire csak szükségetek van, el foglak látni benneteket.  

Olyan nagyon hálás vagyok nektek.  Olyan nagy örömet szereztek Nekem.  Higgyétek ezt el Nekem, 

amikor ezt mondom.  Nagyon fontos a világ szempontjából, hogy elfogadjátok a hálámat, mert ha nem 



igazán fogadjátok el az Én hálámat, a világ nem fog megérteni Engem és a világ nem fogja megérteni a 

Nekem tett szolgálatot.  Az embereknek csak rátok kell nézniük és kell, hogy lássák,   hogy a Nekem tett 

szolgálat áldásokkal jár.  Veletek vagyok és az irántatok érzett hálám az örökkévalóságig  nyilvánvaló 

lesz. 

 

 

Minden hónap első napján a mi Urunk Jézus Annának adott üzenetében szolgálatra hív bennünket. 

 

2010. augusztus 1. 

 

Jézus 

Nyugodtan dolgozzatok, kedves apostolok.  Ne rohanjatok, de ne is késlekedjetek.  Folyton folyvást 

szolgáljátok a Mennyországot, akárhová helyezlek benneteket.  Ha együtt dolgozunk, kiegyensúlyozott 

ütemben haladunk.  Ha Nélkülem dolgoztok vagy rohanáson vagy késlekedésen kapjátok magatokat.  Én 

nem sietek és nem késlekedem. Ma figyeld meg magad.  Határozd meg a helyes munkaütemedet.  Ha 

egyenletes és nyugodt, akkor rendben van.  Ha ez az ütem elsietett és idegesek lettetek, talán 

elfelejtettétek, hogy az Én munkámat és nem a tiéteket végzitek.  Ha a Mennyország számára végzett 

munkátokat abbahagytátok, mert szomorúak, csalódottak vagy elcsüggedtek lettetek, akkor ez jel arra, 

hogy  Engem kérjetek, hogy megújítsam szíveteket és visszaállítsam bennetek az 

együttmunkálkodásunkba vetett bizalmatokat.  A ráhagyatkozást akarom itt megemlíteni és arra kérlek 

titeket, hogy ne törődjetek azzal, mi lesz szolgálatotok eredménye, és tarsátok eszetekben azt, hogy nem 

ti határozzátok meg, milyen eredménnyel jár napi erőfeszítésetek.  A legtöbb esetben nem is látjátok 

fáradozásotok gyümölcsét.  Legtöbbször pedig nem értitek e gyümölcsöket.  Ez azért van így, mert 

szeretett tanítványaim tudása a Mennyország hatalmát és türelmét illetően korlátozott.  Ha a 

Mennyország célt tűz ki maga elé, akkor annak előkészítését jó időben elkezdi.  Kedves apostolaim, 

szolgálatotok  nagy része abból áll, hogy a jövőbeli megtérések magjait szórjátok el.  Drága apostolaim, 

akik oly közel vagytok Hozzám, el tudjátok fogadni ezt a feladatot?  Bíztok Bennem?  Sok ember munkája 

járul hozzá egy földi épület megépítéséhez.  Gondoljatok arra a sok-sok munkára, mely megelőzi az 

épület elkészültét.  Az összes anyagot le kell gyártani, kiformálni és összerakni, ehhez tervre van szükség.  

Azok az emberek, akik előállítják az anyagokat, talán sohasem látják azt az épületet, mely az ő 

együttműködésükkel készült el.  Így van ez Isten Országával is.  Sok kéz szorgoskodik e világban, hogy 

összeállítsa azt az építményt, melyet a Mennyei Atya kíván most e földön Egyháza számára építeni.  Ti 

vagytok az Én szorgos munkásaim, akik vidám örömmel álltok Uratok szolgálatára.  Köszönöm, drága 

barátaim.  Arra serkentelek, hogy bízzatok Bennem, hogy legyetek türelemmel és lelkesen vegyetek 

részt ebben a tervben ott, ahová helyeztelek benneteket.  Örvendezzetek!  Lássák az emberek rajtatok 

azt a boldogságot, mely annak biztos tudatából ered, hogy Én szeretlek és védelmezlek titeket.    



 

 

 

 

 

Minden hónap első napján a mi Urunk Annának adott üzenetében szolgálatra hív bennünket. 

 

2010. szeptember 1. 

 

Jézus 

Legyetek nyugodtak, kedves apostolok.  Lehet, hogy most tanulgatjátok, hogyan kell lassabban haladni 

és talán ez segített titeket abban, hogy szolgálatotok során jobban kapaszkodtatok Jelenlétembe. Milyen 

nagy áldás, ha ez a gyakorlat gyökeret vert életetekben.  Tegyetek meg mindent, hogy ezt az életmódot 

elsajátítsátok, mert a legnagyobb kegyelmekre tehettek szert, ha szisztematikusan együttműködtök 

Velem.  Néha előfordul, hogy az emberek nem veszik figyelembe azt, hogy  kegyelmem természete 

olyan, hogy  képes arra, hogy elárassza az egész napot az emberi kooperáció felhasználásával.  Így van ez  

jól, kedves apostolok.  Legyetek olyanok, mint a gyermekek, akik száraz leveleket szórnak a patakba a 

hídról és aztán elszaladnak.  Cselekedetük hatásaképpen a levelek továbbhaladnak lefelé a patakban 

anélkül, hogy a gyermekek ebbe besegítenének.  Hasonlóképpen a ti napi szolgálatotok  kihatása is 

beleömlik az Egyház nagyobb  ’folyamába’ a ti  további akciótok nélkül.  Valójában az állhatatos 

szolgálatotok valamilyen módon kihatással van az egész Egyházra földi életetek idején, mind pedig a 

jövőben, amikor már az idő korlátain túl fogtok élni.  Mindegyikőtök sok sok ember szolgálatának 

eredményeit felhasználva fejti ki szolgálatát.  Titeket a hitetekben azon embereknek az áldozata alakított 

és irányított, akik előttetek szolgáltak.  Legyetek hálásak az ő áldozatukért és ezután ti is szívesen és 

nagylelkűen nyújtsatok segítséget a körülöttetek lévőknek és azoknak, akik utánatok fognak jönni.  

Drága barátaim,  a mai időknek megfelelő irányítást adok a világban lévőknek mindenegyikőtökön 

keresztül.  Ezért felszólítalak titeket, hogy tekintetetek legyen mindig Rajtam és mindazon, amit kérek 

tőletek.  Azt akarom, hogy szentek legyetek.  Ha szeretett barátaim segítenek Nekem, a  

legeslegnagyobb kegyelmet tudom e világba hozni.  Ne törődjetek vele, ha az  egység ellensége azt 

akarja elérni, hogy ne találjatok egységre a körülöttetek lévőkkel.  Azzal törődjetek, hogy Jézus könyörög 

nektek, hogy nézzétek el mások hibáit és harmonikus egységben dolgozzatok együtt velük.  Drága 

apostolok, nem jutunk semmire sem egység nélkül.  A szeretet-kampányunk csak akkor lesz sikeres, ha a 

szeretetre koncentrálunk.  A szeretet minden akadályt legyőz, még a legmélységesebb szenvedést is.  

Amikor ugyanis, Isten gyermekeinek egyike nélkülözik és meg van fosztva mindentől, még a 

legcsekélyebb szeretet gyakorlása is olyan, mint a legnagyobb ünnep.  Én, a ti Jézusotok, most koldus 



vagyok.  Szeretetért koldulok.  Engedjétek, hogy Én osszak igazságot, mert egyedül Én vagyok az, aki  fel 

van ruházva a hatalommal, hogy ítéletet hozzon.  A szeretet útját kell követnetek minden elszenvedett 

sérelem ellenére.  Én vagyok a legnagyobb áldozata az igazságtalanságnak és ezért a legjobb vigasztaló.  

Hozzátok Hozzám szenvedéseteket és majd szerettel engedlek el Magamtól, melyet aztán az Én 

nevemben tovább osztotok széjjel az emberek között.  Vegyétek komolyan a munkát, amit Én adok 

nektek, drága apostolok.  Ez nagyon fontos dolog. 

 

Minden hónap első napján a mi Urunk Annának adott új üzenetében szolgálatra hív bennünket. 

 

2010. október 1. 

 

Jézus 

Drága apostolaim, sok változó körülmény között vezet keresztül utatok a földön.  Kivülről nagy adag 

mozgalmasság és zaklatottság tapasztalható,  mely hatást gyakorol Isten gyermekeire.  Néhányukra 

negatív hatással vannak, másokra pozitive hatnak.  Ki az, akire pozitív hatással van a szenvedés?  Azért 

kérdezem ezt, mert azt szeretném, ha a szenvedést olyan embernek a szemszögéből néznétek, aki bízik 

Istenben és bízik Istennek minden gyermeke számára készített tervében.  Ha bizalmatokat Istenbe 

helyezitek, a szenvedésre egyszerűbben tekintetek, akkor is, ha ti szenvedtek vagy azok, akik 

körülöttetek élnek.  Ha szenvedtek, el kell viselnetek a szenvedést, azonban nem Isten nélkül és nem 

Isten kegyelme nélkül..  Ha valaki hozzátok közelálló szenved, akkor együttérzésetekről kell 

biztosítanotok a szenvedőt és, ha lehetséges, segítségeteket is fel kell ajánlani.  Rendelkeztek a 

kegyelemmel ahhoz, hogy megértsétek, mit kell tennetek és hogyan kell reagálnotok, akár saját 

szenvedésetekre vagy a körülöttetek lévők szenvedésére.  Minden élethelyzetben a kisértés 

előfordulhat.  Ha a dolgok rendben alakulnak életetekben, lehet, hogy az önteltség kisértése fog el 

abban a tekintetben, hogy milyen jól reagáltok az Általam adott sok kegyelemre.  Azt szeretném, hogy a 

könnyebb időszakok idején Engem dicsőítenétek és készenlétben állnátok arra, hogy másokat segítsetek.  

Ha, azonban, ügyeitek nem haladnak a várt módon, az lehet a kisértés, hogy nem hiszitek, hogy Isten 

meghallgatja imáitokat.    Azt szeretném, ha ezt az időt arra használnátok fel, hogy gyakoroljátok a 

Belém vetett bizalmatokat.  Úgy ajánljátok fel szenvedéseiteket Nekem, hogy szívesen és nem 

neheztelően osztoztok az Általam megtapasztalt szenvedésben.  Drága apostolok, Együtt vagyunk, ti és 

Én.  A Közöttünk lévő egységet mindig is akarta az Atya.  Minden rendben van.  Amikor szenvedtek, ne 

engedjetek a kisértésnek, hogy ellenem forduljatok.  Soha nem hagylak el titeket és szenvedéseiteket oly 

módon használom fel, amit egyelőre nem értetek meg.  Később meg fogjátok érteni, és olyan hálásak 

lesztek Nekem azért, hogy  tanítottalak titeket.  Legyetek boldogok.  Mindig veletek vagyok. 

 

 



 

 

 

 

   

Minden hónap első napján a mi Urunk Jézus Annának adott új üzenetében szolgálatra hív bennünket. 

2010. november 1. 

 

Drága apostolom, biztosítalak irántad érzett jószándékomról.  Néha azt veszem észre, hogy elfelejted 

azt, hogy szerető és hűséges barátod van.  Az a fajta barát vagyok, aki sohasem gondolja azt rólad, hogy 

fárasztó és idegesítő vagy.  Veled vagyok a zavartalan békés periódusodban és veled vagyok, amikor 

vihar dúl életedben. Nekem te mindig rendkivül becses társam vagy függetlenül attól, milyen a 

kedélyállapotod.  Gondolj most valakire, akinek társasága után vágytál és akinek társaságára a múltban 

vágyódtál.  Csupán  annak gondolata, hogy azzal a személlyel együtt vagy, vigasztalást hoz számodra.  

Azzal a személlyel eltöltött idő alatt jól érezted magad, biztonság és öröm töltötte el szívedet.  Az 

lehettél, aki vagy,  és érezted, hogy jól összeilletek.  Drága apostol, számodra Én vagyok az a másik.  

Nekem pedig te vagy az a másik.  Illünk egymáshoz.  Amikor Velem vagy,  te Azzal vagy, Aki tökéletesen 

megért téged és teljes mértékben szeret.  Az Én szeretetem irántad együttérző, megértő és változatlan.  

Az Én szeretetem kiáll minden általad átélt feszültséget vagy fájdalmat, bármilyen hibát vagy 

érzelmekkel teli vihart.  Soha nem hagylak el.  Mindig szeretni foglak és szeretettel ölellek Szívemre.  

Nálam fogod megtalálni a válaszokat és megvilágosítást.  Néha, kedves apostol, attól tartasz, hogy nem 

adom neked azokat a válaszokat, melyekre szükséged van.  Ez nem így van.  Ha szükséged van a 

válaszomra, meg fogod kapni Tőlem.   Ha szükség van egy cselekvési folyamat korrigálására, vezetni 

foglak.  Imáid azonnal a Szívembe hatolnak és boldog vagyok, hogy Hozzám jöttél e kérésekkel.  

Lehetetlen, hogy egy szeretett apostol visszautasításra találjon.  Ne gondold azt, hogy semmibe veszem 

fájdalmadat vagy hogy  az hidegen hagy Engem.  Te, kedves apostolom, megmutattad, hogy érdekel az 

Én szenvedésem, mely mindig magában foglalja az emberiség fájdalmát.  Ez szívemet a legnagyobb 

nagylelkűségre készteti.  Imáidra  titokzatos módon válaszolok.  Néha azt fogod észre venni, hogy az 

imaszándékod szerinti legkedvezőbb módon válaszolok imáidra.  Az ima következtében egy sor 

fölösleges csapást el lehet kerülni.  Imáidon keresztül a legnagyobb kegyelem áramlik szeretteid lelkébe  

még akkor is,  ha szörnyen szenvedsz, amikor látod, hogy fájdalommal küszködnek vagy amikor el kell 

válnod tőlük, különösen, amikor ez váratlanul következik be.  Én, az irgalmas Krisztus jelen vagyok 

mindezen szituációkban. Majd később meg fogod ezt érteni, drága barátom.   Higgy az imáidban.  Higgy 

abban, hogy jelen vagyok benned irgalmas Jelenlétemmel.  Higgy  a szolgálatod  eredményében és 

abban, hogy Én hálás vagyok neked.  Még akkor is hidd ezt, ha nem érzed ezt. 

 



 

 

 

 

 

Minden hónap első napján a mi Urunk Jézus új üzenetében szolgálatra hív bennünket. 

 

2010. december 1. 

Drága apostolaim, együttes erővel jól haladunk előre.  Az emberiség nyögdécselve viseli az életben 

tapasztalható változásokat, ugyanakkor a Mennyországot szolgálók egyre szentéletűbbekké válnak.  A 

terv, mely a ti szentségi életetek, jó úton halad.  Kedves apstolok, ez a legfontosabb, és ez kell, hogy 

legjobban érdekeljen benneteket. Azt akarom, hogy tudatában legyetek az előrehaladásotoknak.  

Ahelyett,  hogy a világban történő változások zavart okoznának bennetek, aktívan részt vesztek a 

változásokban oly módon, hogy hűek maradtok a Nekem tett személyes elkötelezettségetekhez, 

miszerint minden nap szem előtt tartjátok az Én akaratomat. Felajánljátok szogálatotokat a Mellettem 

való elkötelezettségi imátokon keresztül és Én elfogadom e szolgálataitokat, felhasznállak titeket arra, 

hogy másokat tanítsatok, mi az igazi életszentség.  Kivülről valószínűleg úgy látszik, mintha keményen 

dolgoznátok.  Kivülről úgy tűnik, hogy elkötelezettségeteknek ára van, mégpedig a ti saját 

elgondolásotok.  Benyújtottátok a saját elképzeléseteket és ennek helyébe átnyújtottam nektek az Én 

tervemet.  Elfogadni az Én rátok szabott tervemet, nem könnyű.  Néha nehezebb, mint máskor, ennek 

ellenére folytatjátok.  Küszködtök, hogy totálisan magatokévá tegyétek akaratomat.  Ez az, amit kérek 

tőletek és ez az, amit az Atya kért Éntőlem.  Ez a ráhagyatkozás.  Ha meg akarjátok tanulni, mi a 

ráhagyatkozás, egyszerűen tekintsetek a kereszten függő Testemre.  Az Én szenvedésem megmutatja 

nektek, hová vezetett Engem a ráhagyatkozás.  A szolgálatban megnyilvánuló örömötök bepillantást 

enged mások számára, hová vezetett benneteket a ráhagyatkozás.  Legyetek vidámak.  Az örömötök 

reményt nyújt a világnak.  Az öröm ragályos.  A remény ragályos.  A szenvedés elmúlik és ami 

megmarad, az a felajánlásotok.  Visszajövök.  Azért mondom ezt el, mert igaz, és azt akarom , hogy 

legyetek felkészülve és segítsétek egymást a felkészülésben.  Minden rendben.  A gyermek Király kitekint 

arra a világra, mely vágyva-vágyik Rá.   Vigyetek el másokhoz is, hogy ők is hirdethessék visszatérésemet.      

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Minden hónap első napján a mi Urunk Jézus Annának adott új üzenetében szolgálatra hív bennünket. 

 

2011. január 1. 

 

Barátaim, halljátok Hangomat?  Érzitek Jelenlétemet?  Biztosítani akarlak benneteket, hogy jelen vagyok.  

Az a vágyam, hogy erről meggyőzzelek titeket, hogy biztosak legyetek afelől a terv felől, melyet Én 

választottam a számotokra.  Tudom, hogy kísértéssel küszködtök a számotokra készített tervemmel 

kapcsolatban.  Talán nem ma, hanem máskor vagy talán minden nap megtapasztaljátok e kísértést.  

Talán szenvednetek kell és csodálkoztok, hogy miért engedem meg számotokra ezt a szenvedést, hiszen 

úgy érzitek, hogy munkátok termékenyebb volna, ha nem kellene cipelnetek keresztjeiteket.  

Gondoljatok csak bele egy pillanatra, mi történt volna, ha elutasítottam volna a keresztet és tovább 

folytattam volna az igehirdetést.  Mi maradt volna fenn az életem után?  Gondoljatok arra, mi történt 

volna, ha a mai hitéletből hiányzott volna a Kínszenvedésem.  Hogyan hirdethetjük az Evangéliumot, ha 

nem vagyunk hajlandóak a vele együttjáró kereszteket elfogadni?  Drága barátaim, ez így nem megy.   

Hogy Isten Országát mások számára tökéletesen tudjuk képviselni, hajlandóknak kell lennünk áldozatra, 

némelykor még a halálra is.  A munkátok dicsőséges volta azoknak a lelkében látható, akikre személyes 

hatást gyakoroltatok, és azokban, akiknek lelkét mások érintették meg, mert beleegyeztetek tervembe.  

A számotokra készített tervem azoknak a számára hozza a legnagyobb előnyt, akik a magánytól 

szenvednek és attól, hogy meg vannak fosztva az örömtől.  Micsoda szomorúság!  Ha Engem szolgáltok, 

megköszönöm.  Ha gondolkoztok a Nekem tett szolgálaton, a válaszom az, hogy szükségem van rátok.  

Ha nagy kereszteket hordoztok a Mennyországnak tett elkötelezettségetek miatt, örömöm telik 

bennetek.  Bármi is a helyzet, Én veletek vagyok.  Nyomatékosan hangsúlyozom, hogy higgyétek és a 

gyakorlatban éljétek is meg ezt az igazságot.  Amikor földi tartózkodásotok ideje lejár, végigtekintetek 

Országomon és látjátok mindazt a  sok jót, amit ti idéztetek elő szolgálatotokon keresztül.  Az élet 

senkinek sem könnyű és a kísértések senkit sem kerülnek el.  Biztosítalak titeket, hogy használhatjátok 

az Én erőmet, ha erőtök gyengül.  Nem mindig fogjátok érezni a meggyőződést, de mindenkor aszerint 

kell élnetek.  Ha így tesztek Értem, a szeretet lángját gyújtom általatok.  Ne féljetek az emberi élet 

küzdelmeitől, mert ezen küzdelmeken keresztül látják mások Annak erejét, Aki rajtatok keresztül 

működik.   

 



 

 

 

 

 

Minden hónap első napján a mi Urunk Annának adott üzenetében szolgálatra hív bennünket. 

 

2011. február 1. 

 

Jézus 

 

Drága apostolok, itt vagyok és várom, hogy halljam kéréseiteket.  Hallom, amint háborog szívetek azért, 

mert egyedül érzitek magatokat a Mennyország szolgálatában, mikor látjátok, hogy mások nem 

szolgálják a Mennyországot.  Végzitek szolgálatotokat azok jelenlétében, akik vagy a világ normatívái 

szerint élnek vagy egy a tiétektől különböző hivatást töltenek be.  Igazából nagyon jól tudom, hogy 

gyakran megfordul a fejetekben, miért helyeztelek benneteket oda, ahol most vagytok.  Remélem, 

kedves apostolok, nem töprengtek ezen sokat.  Remélem, hogy kevesebb időt töltötök el annak 

megfejtésén, hogy miért szolgáltok Engem egy adott feladatkörben és több időt szenteltek arra, hogyan 

tudtok teljesebben szolgálni Engem az Általam kijelölt szerepben.  Tudjátok, nincs sok értelme annak, 

hogy magatokat másokhoz hasonlítsátok, mert a ti hivatásotok egyedülálló.  A munka, amit nektek adok, 

páratlan feladat és őrizkednetek kell attól, hogy úgy kezeljétek hivatásotokat, mint valami terhet, melyet 

vonszoltok magatokkal, mintha oly nehéz lenne, hogy még az örömötöket is elvette.  Nem ez a módja 

annak, ahogyan egy apostol a hivatását megéli.  Az apostol úgy tekinti hivatását mint egy prizmát, 

melyen keresztül az életszentség és az öröm lehetőségei csillanak föl számtalan gyönyörű és különféle 

formában.  Valójában az apostol személye és hivatása elválaszthatatlan egymástól, fontos, hogy ez 

nyilvánvaló legyen mások számára.  Egész személyeteknek egybe kell nőnie a hivatásotokkal.  Ó, drága 

apostolok, tudom, hogy szent hivatásotokkal kapcsolatban keresztet hordoztok, de nem látjátok, hogy 

ezek a méltósággal viselt keresztek mindennél jobban bizonyítják Jelenlétemet életetekben és a 

világban?  Minden esetben áldásomat adom rátok, a Szívembe fogadlak benneteket.  A Szívemben 

találjátok meg a szükséges irányítást és megerősítést.  Minden pillanatban elérhető számotokra a 

kegyelem és úgyszintén mások számára rajtatok keresztül.  Minél több kegyelmi ajándékot adok rajtatok 

keresztül, annál nagyobb áldásban részesül a világ és annál jobban növekedtek az életszentségben.  

Közeledjetek szívetekben és cselekedeteitekben Hozzám jobban és jobban és akkor majd a világ minden 

bizonnyal meg fogja találni azt a szeretet, ami után áhítozik. Figyeljétek csak meg, úgy szívják magukba 



Isten gyermekei a kedvességet, mint a szomjúságtól eltikkadt emberek.  Valóban, áldozatot hoztok 

annak érdekében, hogy hívásomra válaszoljatok, de az elgondolás működik és  minden jóakaratú ember 

erőfeszítésén keresztül a világ megújulóban van.  Keresztviselésetek ellenére örvendezzetek!  Az igaz 

ügy, a szeretet ügye kibontakozóban van.  

 

 

 

Minden hónap első napján a mi Urunk Annának adott üzenetében szolgálatra hív bennünket. 

 

2011. március 1. 

 

Jézus 

 

Legyetek nyugodtak drága apostolok.  Arra biztatlak titeket, hogy minden nap küzdjetek meg a 

békétekért.  Mindenkinek, aki körülöttetek van, előnye származik abból a tényből, hogy felismeritek, 

hogy míg a világ változóban van, Isten ugyanaz.  Én ugyanaz vagyok.  Veletek vagyok és az ok, amiért 

arra serkentelek, hogy megőrizzétek békéteket az azért van, mert a béke ellensége félelmet hint Isten 

gyermekeiben.  Lehet, hogy most azt hiszitek, hogy azzal, hogy maradjatok békében, túl nehezet kérek.  

Szívem drága barátja, gondolkozz csak egy kicsit!  Mi az, ami elveszi a békédet?  Milyen emberek?  

Milyen szokások?  Milyen tevékenységek?  Kérdezd csak meg magad, miért veszik el a békédet ezek az 

emberek és ezek a dolgok?  A Rólam és a Mennyei dolgokról való elmélkedésetekben meg kell, hogy 

találjátok  ezekre a kérdésekre a választ.  Csak ekkor fogtok tudni különbséget tenni a Mennyek Országa 

által nyújtott béke érzése,  és a világ adta izgalmi állapot között.  A bennetek lakó Szentlélek nyugalmat 

áraszt el benneteket még az oly nagyon sok tennivalóval terhes időszakokban is.  Ha Belőlem táplálkozva 

dolgoztok, meg fogjátok tudni őrizni békéteket cselekedeteitekben és a másokkal való 

érintkezéseitekben, mivel Engem nyújtotok át másoknak és Engem fogadtok be.  Ha olyan személlyel  

töltesz időt, aki képtelen az Én szeretetemet befogadni,  szeretetem addig veszi őt körül, míg képessé 

válik arra, hogy befogadja szeretetemet.  Nem volt hiába a szereteted, mert szeretetem áldásomat adja 

rád, még akkor is, ha csak futólag érint téged.  A tény, hogy Belőlem forrásozik a munkád, neveled 

önmagad arra, hogy megőrizd békédet, mert Én maga vagyok a Béke.  Én nyugodt vagyok.  Én maga 

vagyok a Szeretet.  Míly gyakran kérlek arra, hogy mutass példát a világnak. Valójában  azzal a ténnyel, 

hogy nyugalmadat megőrzöd, teljesíted az Én akaratomat.  Légy éber és figyelj Jelenlétemre és akkor a 

békét terjeszted. 

 



 

 

 

 

 

 

Minden hónap első napján a mi Urunk Jézus Annának adott üzenetében szolgálatra hív bennünket. 

 

2011. április 1. 

 

Jézus 

Drága apostolok, a megpróbáltatások és kíséretések ellenére továbbra is szolgáltok Nekem.  Ezért hívnak 

benneteket apostoloknak, mert Engem követtek és Engem szolgáltok.  Az élet senki számára nem 

könnyű és tudom, drága apostolok, ti is kiveszitek részeteket e nehézségekből.  Ezek a nehézségek 

fontosak a számotokra, mert ezen nehézségeken keresztül nyertek uralmat magatok fölött.  Amikor 

legyőztök egy bizonyos  nehézséget a Tőlem kapott életszentség felhasználásával, lelkileg erősebbek 

lesztek és amikor a következő probléma jön elő, már másképpen tekintetek rá és másképpen kezelitek.  

Úgy tekintitek, ahogyan ezt elvárják tőletek, mert a tapasztalatotok az, hogy az élet általában valamint 

különösen a Nekem tett szolgálat nehézségekkel jár.  Másképpen álltok hozzá a dologhoz, mert tudjátok, 

hogy veletek voltam a múltban.  Ezen kivül pedig azt is tudjátok, hogy minden nehézség elmúlik egyszer.  

Mi az, drága apostolok, ami megmarad, amikor a nehézségek ideje elmúlik?  Nekem tett 

elkötelezettségetek megmarad és a számotokra Általam kijelölt munka megmarad.  Munkátoknak nincs 

vége, szükségem van a segítségetekre.  Így haladunk együtt tovább: Jézus és az Ő apostolai.  A munka 

folytatódik és  vigasztalás és üdvösség száll Isten gyermekeire.  Maradjatok békében, drága barátaim.  

Veletek vagyok és jelenlétetekben működöm, miként a Megújulás ügyét mozdítom elő. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

   

 

Minden hónap első napján az Úr Annának adott üzenetében szolgálatra hív bennünket. 

 

2011. május 1. 

Jézus 

Drága apostolok, ma szeretettel telt szívemből szólok hozzátok.  Hálás vagyok kitartó szolgálatotokért. 

Hálás vagyok, hogy hűek maradtatok a Megújulás iránti tervemhez.   Ha valami visszatart benneteket az 

ügyem iránti totális odaadástól, meg fogom mutatni nektek.  Elfogadjátok az Én világosságomat?  

Megengeditek Nekem, hogy még nagyobb életszentségre vezesselek benneteket?  Ezt kívánom a 

számotokra.  Azt akarom, hogy még jobban előrehaladjatok az életszentségben.  Lehet, hogy féltek ettől, 

mert arra gondoltok  -kis félelemmel a szívetekben-  hogy elvárom tőletek, hogy többet adjatok annál, 

mint amit adni tudtok.  Biztosítalak kedves apostolaim, hogy nem fogok semmi olyat kérni tőletek, amit 

nem vagytok képesek  Nekem megadni.   Ésszerű szolgálatot kívánok tőletek, olyat, mely összhangban 

van a nektek adott ajándékaimmal.  Az, amire serkentelek benneteket az a nagyobb  bensőséges 

közelség Velem és  Szívemmel.  Az Én Szívem az emberiség iránti szeretettől lüktet folyton-folyvást.  A 

szívverésem üteme nyújtja az evangélium üzenetének terjesztése iránti lelkesedésetek ki nem merülő 

forrását.   Isten gyermekeinek túl nagy száma van reménység nélkül.  A remény hiánya olyan 

cselekedetekre vezeti őket, melyek önmagukat és másokat sebeznek meg.   Erre nincs szükség, kedves 

apostolok,  és sokak tapasztalatát meg tudjátok változtatni, ha úgy tesztek, amint mondom nektek.  

Ébereknek kell lennetek, hogy meghalljátok utasításaimat, habár, és ez az, amire felszólítalak, hogy 

összpontosítsatok arra,  ami jó életvezetésetekben.  Arra szólítalak fel benneteket, hogy koncentráljatok 

arra, amit Én akarok tenni rajtatok keresztül.  Legyetek békében.  Mindenben segíteni fogok nektek és 

együtt fogjuk felajánlani a szünet nélküli megtérésetek ajándékát a Mennyei Atyának.     

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Minden hónap első napján az Úr Annának adott üzenetében szolgálatra hív bennünket. 

 

2011. június 1. 

 

Drága apostolok, az emberiség szenved.  Ha van látó szemetek, akkor láthatjátok, hogy körülöttetek 

Isten gyermekei eltávolodtak a mennyei Atyjuktól.  Ha egy gyermek szenved, az Atya megvigasztalja, ha 

az Atya a közelben van és megvan köztük az összetartozás.  A gyermek érzi, hogy bánata megértésre 

talált, még akkor is, ha nagy az ő fájdalma.  A gyermek érzi, hogy a biztonság abszolút értékű, még akkor 

is, ha átmeneti kockázattal kell szembenéznie.  Annak tudata, hogy valaki abszolút biztonságra van 

predesztinálva olyan beállítottságot kölcsönöz neki, hogy ellen tud állni minden nehézségnek, még a 

halál lehetőségének is.  Szeretett apostolok, akik oly közel álltok Hozzám, észreveszitek, hogy olyasmivel 

rendelkeztek, amivel az emberek legtöbbje nem rendelkezik?  Látjátok, hogy az abszolút biztonság 

tudata biztos támfalat jelent, mely egy nap teljesen Önmagába von benneteket.  Akkor már soha többet 

nem kell kockázatot vállalnotok.  Ti lesztek azok, akik maradéktalanul örvendenek és nem csupán 

önmagatok biztonsága fölött, hanem a környezetetekben lévők biztonsága fölött is.  Beolvadtok majd a 

Szentek Közösségébe, akik oly tökéletesen megértik az emberiség harcát, hogy fáradhatatlanul és 

örvendezve munkálkodnak a földön maradt fivéreik és nővéreik üdvösségén.  Amikor földi 

pályafutásotok véget ér, ti is meg fogjátok érteni azokat a nagy eredményeket, melyeket a földi utatok 

során  Nekem modott kis „igen”-jeitekkel megvalósítottam.  Akkor majd azt fogjátok  mondani, hogy 

megérte.  Igen, ezt fogjátok mondani drága barátaim az eltűrt minden szenvedés és áldozat ellenére.  

Miközben örülök annak, hogy  a Mennyország felé tartotok, arra serkentelek benneteket, hogy 

megfeszített erővel haladjatok előre az Értem tett szolgálatban. Másoknak is fontos lenne ez az 

önbizalom és biztonság.  Ha azt mondanám nektek, hogy egy személy eltévelyedett, de ez a személy 

megtalálható, örülnétek-e Velem?  Ha azt mondanám, hogy ez a most szenvedő személy a Mennybe 

juthat a mai napon  a Hozzám való hűségeteken keresztül, megvallanátok-e elkötelezettségeteket 

Énmellettem?  Még egy napra szólóan?  Ez az, amit kérek tőletek.  Válaszoljatok „igen”-el.  Adjátok oda 

Nekem ezt a napot.  Figyeld meg, drága apostol, mit tudok ma tenni igenlő válaszoddal.  Tekintsetek 

vissza és vegyétek észre, mit tettem pozitív válaszotokkal a múltban.  Amint visszatekintetek, meg 

fogjátok  látni  a színtiszta igazságot arról, hogy mi az, amit rajtatok keresztül véghezvittem.  Csupán a 



Mennyországban fogjátok látni teljes mértékben azt, amit a Mennyei Atya ért el a Szívében való 

jelenléteteken keresztül.  Bízzatok Bennem, amint megszerzem  a békét a ti számotokra és  mások 

számára rajtatok keresztül.      

 

 

 

 

Minden hónap első napján az Úr Annának adott üzenetében szolgálatra hív bennünket. 

 

2011. július 1. 

 

Drága apostolok, látjátok, amint rajtatok keresztül cselekszem?  Figyeljetek éberen jelenlétemre egész 

nap és kegyelmi ajándékként bepillantást engedek számotokra abba, mit érek el rajtatok keresztül.  

Figyeljétek meg a pici áldásokat, melyeket mások kapnak. Keressétek szenvedéseitek közepette vagy 

mikor szívetek telve van izgalommal a vigasztalás fényének fel-fellobbanását.  Látjátok, kedves 

apostolok, nemcsak, hogy rajtatok keresztül közeledem másokhoz,  hanem állandó jelleggel vigasztalást 

nyújtok nektek, hogy ki tudjatok tartani.  Azt akarom, hogy béke legyen szívetekben.  Azt akarom, hogy 

nyugodtak legyetek.  Azt szeretném, ha megértenétek, hogy ha ‘nem’-et mondotok Nekem, akkor ez azt 

jelenti, hogy a többiek nem fogják megkapni rajtatok keresztül a nekik szánt vigasztalást, áldást és lelki 

segítséget.  Ti, az Én szeretett apostolaim, akik komolyan hűségesek vagytok a szolgálatban, szent 

kezekkel és szent szívvel végezzétek munkátokat.  A szentül tevékenykedő kezetek és szentül érző 

szívetek arra legyen használva, hogy másokat finom mozdulattal a szolgálat felé, a gyógyulás felé,  

Énfelém vezessetek, valamint  a Mennyei Atya minden gyermeke iránt érzett szeretet felé irányítsatok.  

Nagyon nyomatékosan kérem az Atyát, hogy mindig nagyobb és nagyobb áldásokban részesítsen 

benneteket.  Míly komolyan serkentelek benneteket a Szentléleken keresztül, hogy tartsatok ki a 

szolgálatban.  Tudom jól, hogy időnként szükségetek van bátorításra.  Hogy ezt elérjem, küldök majd 

nektek bizonyítékot előrehaladásotokról vagy pedig a másoknak tett szolgálat iránti hajlandóságotok jó 

hatásáról.  Figyeljétek ezeket, kedves apostolok, és akkor világos lesz előttetek, hogy veletek vagyok, és 

felhasználom földi jelenléteteket.  Amikor ezeket látjátok, töltsön el benneteket a béke.  Készüljetek fel 

életszentségben további szolgálatra és nem kisebb szolgálatra.  Fontosak vagytok Nekem és nagy 

kincsnek számítotok Nekem e változó időben.   

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Minden hónap első napján a mi Urunk Annának adott üzenetében szolgálatra hív bennünket. 

 

2011. augusztus 1. 

 

Jézus 

 

Drága apostolok, szívem barátai vagytok, és ennek megfelelően arra kérlek benneteket, hogy legyetek 

türelmesek Velem, miközben az életszentségre nevellek titeket.  Szívesen lennétek szentebb emberek?  

Valószínűleg jónak ismeritek el tanításaimat, de a lelkesedésetek elszáll, amikor látjátok, hogy olykor-

olykor nem ütitek meg a mértéket.  Ez az az eset, amikor igazán türelmesnek kell lennetek és bíznotok 

kell abban, hogy Én olyan gyorsan jövök a segítségetekre, amennyire ez szükséges.  Ne felejtsd el, hogy 

néha nagyon kis haladást érzékelsz, de az a döntésed, hogy kitartasz Mellettem a szentebb lelkületre 

való törekvésben, arra készteti a Mennyországot, hogy rávilágítson arra a pontra, ahová kell, azaz annak 

szükségességére, hogy magadban keresd a hibát, ahelyett, hogy mások vizsgálatával töltsd az idődet.  

Milyen könnyű a másik ember hibáit észrevenni. Mennyivel nehezebb megállapítani, mely szenvedés 

vagy fájdalom teremti meg a hajlamot egy hiba megismétlésére újra meg újra.  Igen, türelemre van 

szükség  önmagaddal és másokkal szemben.  Én, Jézus, türelmes vagyok veled.  Neked is türelmesnek 

kell lenned magaddal, továbbá türelmesnek kell lenned másokkal.  Ne engedd, hogy figyelmedet 

megzavarják a körülötted zajló események.  Ne gondoljátok azt, hogy a sok és nagy esemény azt jelenti, 

hogy  nem kell koncentrálnotok a szentebb emberré formálódás folyamatára.  Nem, kedves apostolok.  

Komolyan beszélek, amikor azt mondom, hogy szigorúan összpontosítani kell figyelmeteket arra, hogy 

szentebbek legyetek, mert az életszentségetek és az életszentségre való elkötelezettségetek tervem 

döntő részét képezik abban a tekintetben, hogy azok vigasztalást jelentenek mások számára.  Engedjétek 

meg, hogy a világ ügyein rajtatartsam a szemem.  Ha minden nap megvizsgáljátok lelketek állapotát és, 

ha szeretitek embertársaitokat, akkor teljesítitek a számotokra kijelölt tervemet.  Örüljetek.  

Elköteleztétek magatokat Nekem és Én is elköteleztem Magam melletetek egy egész örökkévalóságon 

át.    



 

 

 

 

 

 

Minden hónap első napján Jézus Annának adott üzenetében szolgálatra hív bennünket. 

 

2011. szeptember 1. 

 

Jézus 

 

Drága apostolok, örömmel szólok ma hozzátok.  Amikor irgalmassági tervemhez való hűségeteken 

elgondolkodom, örömet érzek.  Amikor az életszentséghez való hűségetekre gondolok, öröm tölt el.  

Tartsatok ki abban az elhatározásotokban, hogy szentebb emberekké váljatok.  A lelki finomság és 

figyelmesség felé való igyekezetetek ahhoz fog segíteni benneteket, hogy megértéssel legyetek 

embertársaitok iránt és  bizony még magatokkal szemben is.  Megértő vagy magaddal szemben?  

Kedvesen és irgalommal tekintesz magadra, amikor saját lelkiállapotodról elmélkedsz?  Barátaim,  

legdrágább barátaim, igyekezzetek úgy tekinteni magatokra, mint ahogy Én  szemléllek titeket.  

Ügyeljetek arra, hogy ne sötét színekben lássátok magatokat, kutatva, milyen elítélést érdemeltek.  Ha 

kísértést érzel a magad iránt tanúsított irgalom ellen, akkor az annyi, mint kísértést érezni az igazság 

ellen.  Ez azért van így, mert Én csak irgalommal és szeretettel vagyok  lelkiállapotod és az életszentség 

felé való igyekezeted iránt.  Én csupa szeretet vagyok.  Aligha tudnám azt kérni tőletek, hogy szeretetet 

nyújtsatok embertársaitoknak és ugyanakkor meg megvonnám tőletek szeretetemet.  Ez  hibás és 

kudarcra ítélt terv lenne.  Az Én tervem tökéletes.  Befogadó szívet adok nektek, mindent elárasztó 

szeretettel halmozlak el benneteket, és ti akkor a Mennyországért helytállva, kútforrássá váltok a földön, 

mely mind tárolja, mind pedig ontja a szeretetet.  Drága apostolom, vizsgáld meg ma a szívedet.  Ha nem 

találsz a szívedben önmagad iránt érzett irgalmat és részvétet, jöjj Hozzám azonnal és kérj Engem, hogy 

megadjam ezeket neked.  Az irántad és a világi iránti tervem nem halad előre olyan gyorsan, mint 

kellene, ha nem fogadod el jelenlegi lelkiállapotodat és nem érted meg az Én tökéletes, nektek szánt 

tervemet.  Az életszentségre való lehetőséged természetesen még nem teljesedett be, és azt akarom, 

hogy haladj előre.   És azt is kérem, hogy  ezt bizalommal, örömmel és reménnyel tedd.  Örvendezz!  

Veled vagyok.   



 

 

 

 

 

 

 Minden hónap első napján a mi Urunk Annának adott üzenetében szollgálatra hív bennünket. 

 

 2011. október 1. 

 

 Jézus 

Drága apostolok, minden rendben van.  Vigasztal benneteket ez a kijelentés még akkor is, ha figyelembe 

veszitek a világban tapasztalható változásokat?  Miért mondom Én nektek, hogy minden rendben van, 

amikor világosan lehet látni, hogy oly sok területen merültek fel problémák?   Hallom gyermekeim imáit, 

akik azt kérik, hogy enyhítsem szenvedéseiket, melyek megingatjak őket biztonságérzetükben és még 

hitükben is.  Míly gyakran kell oktatnom az emberiséget, hogy Én vagyok az egyetlen biztosíték a 

számukra és az Énrám való hagyatkozás békét és minden lehetséges hasznot jelent minden embernek a 

számára és minden ember célkitűzésében.  A Mennyország szemében minden rendben van, még akkor 

is, ha sokan szenvednek.  Vajon Isten gyermekei az igazságért szenvednek?  Megértik-e vajon, hogy Én 

velük vagyok és Én legyőztem a halált?  Barátaim, ha vannak, akik nem értik meg szeretetem mértékét, 

akkor munkátok még befejezetlen.  Ha vannak még, akik nem tudják, hogy az öröm még szenvedés 

közben is lehetséges és valóban különösen a szenvedésben, akkor még van munkátok.  Ha előfordul, 

hogy félelem fog el benneteket, akkor Hozzám kell jönnötök.  Én meg foglak védeni titeket mindentől, 

ami nem tartozik bele abba a tervbe melyet számotokra és munkátok számára készítettem.  Sikeresen 

fogtok küzdeni?  Az Én hatalmamat vegyétek tekintetbe, drága apostolok, és ne a saját gyengeségeitek 

mértékén rágódjatok!  Ne vonja el a figyelmeteket az ellenség ereje, mert az csak egy illúzió és még, 

mint illúzió is, csupán szemvillanásnyi. Legyetek biztosak abban, hogy kárpótolni foglak benneteket 

gyengeségeitekért, mint ahogy kárpótollak benneteket gyönyörű emberségetekért, mely oly kedves 

Nekem.  Amiben ti gyengék vagytok, Én ott erős vagyok.  Ahol ti az emberi mivoltotokban törékenyek 

vagytok, Én odanyújtom istenségemet, és Én megáldom és megvédelmezem munkátokat, de csak akkor, 

ha Rámbízzátok magatokat.  Onnan fogod megtudni, hogy magadra támaszkodsz, hogy elfog a félelem.  

Gondolj arra, hogyan viselkedtem Én a földön.  Bíztam az Atyában és szelíd voltam és nap, mint nap, 

meggyőződéssel végeztem feladataimat.  Amit az Atya Számomra kijelölt, azt elfogadtam és 

végrehajtottam minden erőmmel.  Amikor visszautasítottak, csöndben tovább folytattam útamat.  



Amikor hallgattak Rám, felajánlottam az Atya szeretetét és a legteljesebb mértékig teljesítettem az Atya 

akaratát.  Tegyétek ugyanezt, drágáim.  Ugyanígy cselekedjetek ti is.  Veletek vagyok és minden rendben 

van.           

 

 

 

 

Minden hónap első napján a mi Urunk Annának adott új üzenetében szolgálatra hív bennünket. 

 

2011. november 1. 

 

Jézus 

Drága apostolok, veletek vagyok.  Veletek vagyok, amikor dolgoztok és veletek vagyok, amikor pihentek.  

Akkor is veletek vagyok, amikor nyugodtak vagytok és akkor is, amikor zaklatottak vagytok.  Egyre 

kevésbé és kevésbé kerültök azonban zaklatott állapotba.  Amint az életszentségre és az Én akaratom 

teljesítésére való törekvéseteket figyelem, látom lelki fejlődéseteket.  Erősebbek kezdtek lenni és jobban 

bíztok Bennem.  Még, ha hajlotok is az emberi kétkedésre, észre lehet venni, hogy nap mint nap 

elfogadjátok az Általam nyújtott vigasztalást, mely segít nektek abban, hogy a próbatételeket kevesebb 

szenvedés árán tudjátok legyőzni.  Végeredményben a legnagyobb szenvedés az elhagyatottság .  A 

legnagyobb kereszt annak elviselése, hogy magunkra maradtunk, miközben vágyódunk annak a 

valakinek a vigasztalására és szeretetére, aki kedves nekünk.  Barátaim, gyakran van zűrzavar az emberi 

kapcsolatokban, mely szörnyű szenvedéseket hoz magával.  A keresztnek ez a része valóban nehéz és Én, 

Magam, is szenvedtem emiatt.  Ezek azok helyzetek, amikor a legnagyobb és a leggyöngédebb kegyelmi 

ajándékokkal vigasztallak titeket, mert megértem a zaklatott lelkiállapotot, mely az elhagyatottsággal jár 

együtt.  Nekem az volt a fontos, hogy az eszembe idézzem, hogy az Én Atyám nem hagy el.  A ti 

számotokra is fontos ez.  Nem foglak soha elhagyni titeket.  Ha úgy érzitek, hogy valaki, akit szerettek 

elhagyott benneteket akár azért, mert meghalt, akár azért, mert elutasított benneteket, Hozzám kell 

jönnötök vigaszért.  Emlékeztetni foglak benneteket, hogy a Mennyben nem lesz sem sírás, sem 

szomorkodás és sem szívettépő fájdalom.  A Mennyben újra együtt lesztek szeretetben azokkal, akik 

szintén szeretnek Engem.  Soha ne aggódjatok azok miatt, akik előttetek távoztak a földön élők sorából.  

Imádkozzatok értük és bízzatok Bennem.  Isten családja hatalmas és magában foglal olyan embereket, 

akiket ismertek és azokat, akiket nem ismertek.  Örültök majd a Mennyben és a Mennyországnak már 

most öröme van bennetek.  Drága apostolok, a  Menny már most, ebben a pillanatban örömét leli 

bennetek, amint e szavakat olvassátok és Engem, mint Királyotokat ismertek el.  A világban a kereszt volt 

az Én trónom, és titeket is szenvedéseitekben ünnepel a Mennyország. Nem fogunk elhagyni és 



elfelejteni benneteket.  Veletek leszek és  haladunk előre a Mennyek által számotokra kitűzött cél felé.   

Apostolok, legyetek bátrak.  Az egész Mennyország segít és védelmez benneteket. 

 

 

 

 

 

Minden hónap első napján a mi Urunk Annának adott üzenetében szolgálatra hív bennünket. 

 

2011. december 1. 

 

Jézus 

 

Drága apostolok, remény tölt el, mikor ma hozzátok fordulok és e szavakat mondom szívetek rejtekében.  

Reménykedem, hogy a számotokra készített tervem valóra válik életetek folyamán.  Azt kérem, hogy 

hatalommal bírjatok?  Fontosnak tartom ezt?  Szükségem van arra, hogy nagy gazdagsággal és 

befolyással rendelkezzetek a világ szemében?  Veszélyezteti a tervemet tökéletlen mivoltotok és az a 

tény, hogy csak nehézségek árán tudjátok a szentségi életet percről percre megélni?  Csak angyalokra 

van szükségem?  Vagy olyan jóakaratú apostolokra van szükségem, akik pontosan ott végzik 

szolgálatukat, ahová helyeztem őket?  Arra lettetek teremtve, hogy kitartsatok, sőt működésetek 

felvirágozzék annak ellenére, hogy a körülöttetek és rajtatok keresztül történő eseményeket csak 

korlátozott mértékben értitek.  Igen, kedves apostolok, telve vagyok reménnyel.  Reménykedem, hogy 

elfogadjátok szeretetemet.  Reménykedem, hogy engeditek, hogy naponta gyógyítsalak titeket.  Azt is 

remélem, hogy rajtatok keresztül szerethetem és gyógyíthatom azokat, akikkel napi életetek során 

találkoztok.  Hogy meg tudjatok ismerni Engem, oly sok kegyelmet adok nektek közvetlen és közvetett 

formában.  Néha ezeket az ajándékokat egyenesen a lelketekbe ültetem.  Máskor pedig ezen 

ajándékokat egy másik lélek útján küldöm nektek.  Azt akarom ezzel mondani, hogy néha ti lesztek 

ajándékaim recipiensei, máskor pedig ti fogjátok közvetíteni ajándékaimat.  Annyira egyek vagyunk, ti és 

Én.  Egyek vagyunk most és amikor földi pályafutásotoknak vége lesz, meg fogjátok látni, mennyire a 

közeletekben voltam.   Nagyon boldogok lesztek, amikor megértitek, milyen mértékben adtam 

áldásomat  másokra rajtatok keresztül.  Drága barátaim, Karácsonykor kisgyermekként jászolban 

érkeztem és öröm tölt el titeket.  Értsétek meg igazán, hogy minden nap, amikor Velem 

együttműködtök, Engem hoztok e világba.  Amikor azt látjátok, hogyan kapnak áldást mások a ti 

hűségeteken keresztül, át fogjátok majd élni az örömujjongás teljességét.  Valóban mennyei reménnyel 



közelít ma hozzátok a Gyermek Jézus.  Szeretett apostolok, arra tanítalak benneteket, hogy minden 

körülöttetek zajló esemény ellenére, ezt a reményt nyújtsátok át a többieknek. 

 

 

  

 

 

Minden hónap első napján a mi Urunk Jézus Annának adott üzenetében szolgálatra hív bennünket. 

 

2012. január 1. 

 

Jézus 

 

A Mennyek békéje övezze állandóan minden egyes szeretett apostolomat.  Barátaim, vannak idők, 

amikor a mennyei béke követeli helyét lelketekben, mert minden igyekezete ellenére elillan belőletek.   

Ekkor békémmel követlek és arra várok, hogy egy kis szünetet tartsatok és elfogadjátok.  Amikor 

jelenlétembe helyezitek magatokat, akkor az Én békém elönt és átitat benneteket, bárhová is mentek.  

Ha figyeltek Rám, akkor észrevehetitek, hogy áldásomat másokra rajtatok keresztül adom.  Drága 

apostolok, ismerjétek el, hogy ez az, ami történik és tisztelettel adózzatok aziránt, amire Én törekszem.  

Ti is akarjátok a Megújulást, amint Én akarom?  Komolyan elgondolkoztatok azon, hogy az az Én 

elhatározásom, hogy rajtatok keresztül világosságot hozzak a többieknek?  Ha ezt ti teljesen 

elfogadjátok, akkor Én szabadabban tudok működni.  Ha túl gyorsan rohantok egyik napról a másikra, 

mert meg vagytok győződve, hogy nem értétek el cselekedeteiteknek és feladataitoknak a megkívánt 

mennyiségét, akkor nem veszitek észre azt, ami nyilvánvaló a Mennyek számára, hogy kegyelem vesz 

körül benneteket és világosság védelmez titeket.  Amikor megnyugodtok ennek az igazságnak a 

megértésében, meg fogjátok látni, milyen hatásosan szolgálom rajtatok keresztül a világot.  Valóban 

igaz, hogy szeretem és vigasztalom az embereket lelketeken keresztül, mert a Mennyország minden nap 

bevonul a világba azoknak lelkén keresztül, akik hajlandók a szolgálatra.  Engedjétek meg, kérlek, hogy 

folytassam ezt és engedjétek, hogy személyesen életben tartsalak benneteket.  Nem az a tervem, hogy 

elcsüggedjetek és reménytelenekké váljatok.  Az az Én tervem, hogy amikor szenvedtek, békésen 

szenvedjetek, biztosak legyetek a keresztetekben való jelenlétemben.  Azt akarom, hogy nyugodtan 

dolgozzatok, hogy biztosak legyetek az Én erőmnek a  munkátokban megnyilvánuló hatásáról.   Elég 

bátraknak kell lennetek ahhoz, hogy igazán teljes mértékben szeressetek, hogy biztosak legyetek arról az 

előnyről, melyet a világ érez afelett, hogy meghoztátok döntéseteket arra vonatkozóan, hogy Engem 



szolgáljatok minden nap, bárhová is kerültök.  Örvendjetek, drága apopstolok.  Az Én segítségemmel 

még nagyobb életszentség felé törekedjetek. Védelmezem a számotokra készített tervemet, de nektek 

el kell fogadnotok a Mennyek békéjét. 

 

 

 

 

Minden hónap első napján a mi Urunk Annának adott üzenetében szolgálatra hív bennünket. 

 

2012. február 1. 

 

Jézus 

 

Drága apostolok, a hitetek széppé tesz titeket.  Figyellek benneteket, amint a kegyelmi ajándékokat 

fogadjátok a Mennyből.  A szívetek lassan-lassan átformálódik és a Nekem tett szolgálatotok egyre 

jobban mentes lesz az önző szándékoktól.  Életetek sok tekintetben változik.  Talán otthagytok egyfajta 

szolgálatot, felcserélve egy másikra vagy pedig befejeztek egy feladatot, melyre hosszú ideje erőtöket 

koncentráltátok.  Az is megtörténhet, hogy most teszitek le a szenvedés súlyos keresztjét és ettől 

megkönnyebbülve, még szabadabban szolgálhattok más módon.  Talán, kedves apostol, a következő 

mennyei küldetésedet várod lelkesen, hogy tovább haladj előre útadon.  Az is lehet, hogy egyszerűen és 

hűségesen végzed legjobb tudásod szerint a mindennapi munkádat.  Mindegy, a lényeg az, hogy hiszel és  

megpróbálsz élni e hit szerint.  Ez az, ami széppé tesz téged az Én szememben.  Igen, a Hozzám való 

hűség vigasztalja a világot.  A te kicsi hűséged olyan, mint egy iránytű, mely mások szemét a következő 

életre irányítja.  Mások rátok néznek és világos lesz számukra, hogy nem minden ember tekinti a földi 

életet az egyetlen célnak.  Megértik, hogy még ha nincs is igazatok az örökkévalóságot illetően, a 

reményetek az örökkévalóságban ott van bennetek.  Barátaim, nem igazán látjátok át milyen nagy 

értéke van a reménynek olyan személy esetében, akinek számára egy adott pillanatban minden remény 

elveszett.  Szegény emberiség.  A Mennyei Atyának tett elkötelezett szolgálatunkon keresztül vissza kell 

hoznunk a reményt a világba.  Ha megingotok reményetekben, akkor el kell mondanotok Nekem 

fájdalmatok forrását.  Jöjjetek Hozzám szívetek csendjében és meghallgatom szomorúságotokat.  Meg 

foglak vigasztalni benneteket.  Meg fogom mutatni, hogy a Mennyország hatalma a legnagyobb 

sérelmeket és a legkegyetlenebb szenvedéseket is meg tudja gyógyítani.  Én felüdítelek benneteket.  

Kérlek, higgyetek bennem. Az egész emberiség érdeke, hogy rendelkezzetek azzal a reménnyel, melyre 



másoknak szüksége van.  Valóban, Nekem, az Én számomra szépek vagytok, drága apostolok.  Igen, 

szépek.   

Terjesszétek az Igét!          

 

 

 

 

 

 

Minden hónap első napján a mi Urunk Annának adott üzenetében szolgálatra hív bennünket. 

 

2012. március 1. 

 

Jézus 

 

Drága apostolok, hűségesek maradtok Hozzám és Én minden változáson keresztülvezetlek benneteket.  

Mondhatjátok ti azt, hogy az Úr elkészítette számotokra tervét tegnapra és mára is, de elmulasztja 

közölni a holnapra vonatkozó terveit?  Titokban fogom tartani azt, hogy mit kivánok meg tőletek?  

Magára hagyom a művet és a művön dolgozókat?  Tudjátok jól, hogy ez soha nem fog megtörténni.  

Barátaim vágyódnak a Velem való kapcsolatra és valóban, mindazok számára, akik őszintén keresik  

Velem a kapcsolatot, elérhetővé teszem Magamat.  Továbbá mindazok, akik azért ismernek, mert 

vágyakoztak arra, hogy megismerjenek, megértik, hogy az Én útaim nem mindig látszanak olyanoknak, 

mint a világ útjai.  Ezért az igazi követőknek élénken figyelniük kell az Úr kívánságaira, amikor a 

körülöttük zajló események földi terveket másítanak meg.  Megalkotom az alázatosság intézményét a 

világban.  Elköteleztem magam Egyházamnak és az az Én vágyam, hogy Egyházamon keresztül a 

kegyelmek bőségével ajándékozzam meg a világot.  Drága apostolok, látjátok, hogy ez nem valósítható 

meg az emberiség tervezte módszerekkel?  Mely emberi lény fogadja örömmel a változásoknak azt a 

körét, mely szükséges ahhoz, hogy Isten gyermekeit alázatra és az Atya iránti szeretetre vezesse?  

Csupán Isten tudja ezt megtenni és csak Isten érti meg úgy a föld, mind a Menny útjait.  Ez mindig 

Mennyből irányított terv lesz, mely az egyes embereket az életszentségen keresztül vezeti el a béke 

útjára.  Együtt végezzük ezt a munkát, egyénenként foglalkozva mindenkivel.  Örülök, hogy 

igyekezetünknek megvan a gyümölcse, melyet a Mennyei Atyának ajánlunk fel annak bizonyságául, hogy 

él gyermekeiben az életszentségre való igazi vágy.  Kérlek benneteket, drága apostolok, maradjatok 



hűek Hozzám.  Engedjétek, hogy e műhöz való hozzájárulásotokat irányítsam és így áldásban és 

vigasztalásban lesz részetek.  Hűségetek következményeként mások is áldásban és vigasztalásban 

részesülnek.  Miután munkátok a földön bevégződik, Hozzám fogtok jönni és meg fogjátok érteni 

mindazt, amit beleegyezésetekkel rajtatok  keresztül elértem.  Nem afelé vezetlek majd benneteket, ami 

számotokra a rossz, hanem afelé, mely számotokra a jó.  Továbbra is bízzatok és legyetek hálásak, hogy 

kiválasztottalak benneteket az Isten Megújító munkájának szolgálatára. 

 

 



Minden hónap első napján a mi Urunk Annának adott üzenetében szolgálatra hív bennünket. 

 

2012. április 1. 

 

Jézus 

Kedves apostolok, arra kívánlak ösztönözni benneteket, hogy szánjatok időt a Velem való együttlétre.  Az 

a társaság, melyet magatok számára választotok, hatással van szemléletmódotokra és magatartásotokra.  

Lehet, hogy azt hiszitek, hogy ez rátok nem vonatkozik, mert ti érdeklődhettek világi dolgok iránt és 

kereshetitek a világias beállítottságú társaságokat, és ez nem érinti belső, lelki életeteket.  Lehet, hogy 

ez így van.   Lehet azonban, hogy ez nem így van.  Tekintsetek bele őszintén életetekbe és döntsétek el 

ti, vajon elég időt töltötök-e  Velem vagy nem.  Ha bőségesen elmerültök az örökélet feletti 

elmélkedésben, a gondolkodásotok és a szívetek összhangban lesz.  Az események kevésbé fognak  

befolyásolni benneteket és kevésbé lesztek szétszórtak.  Jobban fogtok bízni és jobban meg fogjátok 

érteni, hogy a Mennyország sokféle módon közeledik.  Ha  időt szántok a Velem való együttlétre, 

kifejlődik majd bennetek egy komoly érdeklődés a Szentlélek iránt, mely az Egyházat  a hűség és a  

tisztaság  új korszaka felé vezeti.  Igen, a megújulás valósággá válik szívetekben, és minden változást 

reménnyel és bizalommal figyeltek.  Drága apostolok, az Én létezésem realitás a számotokra.  Én vagyok 

a Királyotok.  Ha időt és figyelmet szántok Rám, úgy alakítom át életeteket, hogy az mások számára a 

világosság forrása lesz. Ez az Én tervem a számotokra.  Legyetek biztosak abban, hogy bármi szenvedést 

is kell most elviselnetek, bármilyen körülmények között is vagytok most, Én meg tudlak újítani 

benneteket. Bátorságot és erőt akarok adni nektek.  Meg akarom értetni veletek, hogy a Szentlélek 

működik az Egyházon keresztül a világban.  Ez az Én kifejezett szándékom. Kérlek, engedjétek meg, hogy 

bennetek társra találhassak és ti pedig olyan emberekké váljatok, akik örömüket lelik Istenben minden 

nap, még akkor is, ha szenvedtek.  Én veletek vagyok, drága apostolok, nem veszem le tekintetemet 

rólatok, amint élitek életeteket.  Maradjatok közel Hozzám és akkor minden rendben lesz.    

 

 

 

 

 

 

 

 



Minden hónap első napján a mi Urunk Annának adott új üzenetében szolgálatra hív bennünket. 

 

2012. május 1. 

 

 

Jézus 

 

Drága apostolaim, legyetek meggyőződve, hogy a Mennyei Atya megáldja munkátokat.  Az lehetséges, 

hogy nem látjátok a munkátokért adott áldásokat.  Az lehet, hogy ti nem látjátok az előrehaladást, 

mely munkátok közetkezményeképpen előmozdítja az Isten Országát.   A Mennyei Atya azonban nap, 

mint nap megáldja mind a szolgálatot végző személyt, mind pedig a szolgálatot.  Ne feledjétek, hogy 

az Atya tervének teljes ismerete nélkül nem tudjátok értékelni azt a hatást, melyet a Mennyország 

szolgálatotokon keresztül ér el.  Drága apostolok, akik úgy elköteleztétek magatokat Nekem, bízzatok 

benne, hogy az Üdvözítő pontosan azt hajtja végre, amire az Atyának szüksége van.  Végezzétek a 

továbbiakban is szolgálatotokat és Én folyamatosan ellátlak benneteket  a bátorság kegyelmével, 

amikor arra van szükségetek.   Hozom nektek az erősség lelkét is, amikor kitartásra van szükségetek.  

Ne érezzetek kisértést arra, hogy azt gondoljátok, hogy csupán korlátozott mennyiségben áll 

rendelkezésetekre a kitartás és bátorság kegyelme és, hogy egyszer kifogytok majd ezekből.  Én az 

idők folyamán figyeltelek benneteket, amint hűségesen végeztétek szolgálatotokat és a kereszt által 

kiérdemeltem minden lehetséges kegyelmi ajándékot, melyre szükségetek lesz.  Ha holnap harcot kell 

megvívnotok, akkor tudjátok, hogy Én már megszereztem a kegyelmet számotokra, hogy el tudjátok 

viselni és sikerre tudjátok vinni.  A siker alatt nem azt értem, hogy nem kell szenvednetek, hiszen 

tudjátok, az Üdvözítő is szenvedett.  Nem, nem ezt értem ezalatt.  Együtt dolgozunk és együtt 

szenvedünk.  Szenvedtem a kereszten és ti tiszteletben tartjátok az Én szenvedésemet, amint ti is 

szenvedtek életetek folyamán.  Igazából azt mondhatom nektek, hogy amikor Én a kereszten 

szenvedtem, már előre honoráltam a ti szenvedéseteket és útat nyitottam nektek.  Megalázkodunk a 

szenvedésben, drága apostolok.  Alázatosak vagyunk a szolgálatban.  Amikor Hozzám jöttök, Én 

hűséges szolgákként mutatlak be benneteket az Atyának.  Alázatosak lesztek a nagy győzelemben, 

melyben részünk lesz egy Örökkévalóságon át.  Veletek vagyok.   Nem hagylak magatokra a 

szenvedésben. 

 

 

  

 



Minden hónap  első napján a mi Urunk Jézus Annának adott üzenetében szolgálatra hív  bennünket. 

 

2012.  június 1. 

 

Jézus 

Drága apostolok, reménnyel telve szólok ma hozzátok.   A földi Egyházatokról itt a Mennyben előre 

látott jövőbeli képben ott van jelen az Én reményem.  Örömmel tölt el, mikor látom a szentségi élet 

növekedését barátaim életében és ez az életszentségben való növekedés nyújtja Számomra a reményt 

az Egyház életében.   Bizony, buzdítom is követőimet az áldozathozatalra és a szolgálatra. Sokan 

közületek odaadással, egész szívvel válaszolnak felszólításomra.  Ti, akik figyeltek az Én szavaimra és 

engeditek, hogy szavaim alakítsanak benneteket,  nagy reményt jelentetek Nekem.  E reménnyel 

bizalmat  öntök  a világban élőkbe,  jelezve számukra,  hogy  bár némelyek ellenálnak a változásnak, 

mások örömmel magukévá teszik.    Igen, érezhető a változás leginkább minden elkötelezett apostol 

szívében.  Szentebb emberekké kezdtek fejlődni.  Amint  növekedtek az életszentségben, úgy az  

Egyházam is szentebb lesz.  Apostolok, nagy komolysággal figyeljetek oda e felhívásra.  Nekem 

Magamnak megvan minden szükséges eszközöm arra, hogy az Egyházat nagyobb egység felé vezessem . 

Én, Jézus, ezt olyan  gyorsasággal  tudom  megtenni, amennyire  gyorsan  ezt megengeditek  Nekem.   

Keressetek és találjatok meg Engem lelketekben minden egyes pillanatban, mikor megkérdőjelezitek 

szerepeteket Országomban.  Irányítani foglak benneteket.  Hallom, amint oly sokan ezt mondjátok:   

‘Jézus, mondd meg, mit tegyek ‘.  Erre  Én azt válaszolom:  ‘ Szolgálj Engem ! ‘   Ezt válaszolom :  

‘Legyetek hűek a hivatásotokhoz!’  Ezt válaszolom:  ‘Szeressetek minden embert, akivel csak  

összetalálkoztok és akkor el fog jönni az Én Országom!’  Látjátok?  Életetek mozzanataiban időről időre 

eligazítást adok  nektek úgy,  hogy az Általam küldött Szentlélek segítségével az eseményeket és azok  

körülményeit  mérlegelni tudjátok.  Nincs szükség arra, hogy az Én akaratomat illetően 

aggodalmaskodjatok.   Tudni fogjátok azt minden nap.  Az akaratomat a szolgálatra való alkalmakban és 

a feladatokban ismerhetitek föl.   Megpihentek  nyugodtan Énnálam?   Kértek Engem, hogy tegyelek 

szentebbé benneteket?  Fölajánljátok  Nekem akaratotokat?  Vagy pedig a saját elképzelésetek szerint 

végzitek szolgálatotokat anélkül, hogy  hajlandóak lennétek az Általam szükségesnek vélt változtatásra  

és korrekcióra?  Barátaim, életetek állandó változásnak van kitéve.  Nem szükséges, hogy emiatt 

izgassátok magatokat, mert Én nem változom és az Én irántatok érzett szeretetem változatlan.  Legyetek 

békében.   Higgyétek el, hogy ha nem vagytok nyitottak a változás felé, akkor nincs szabad útatok a 

szentebb élet felé.  Minden rendben van, és szorosan Magamhoz ölelve tartalak benneteket.  

 

 

 



  

Minden hónap első napján az Úr minden apostola számára üzenetet küldött, mely üzenetet az 

imacsoportokban kell felolvasni. 

 

2012. augusztus 1. 

 

Jézus 

 

Drága apostolok, mennyire vágyódom arra , hogy hűségesek legyetek.  Csak egyetlen egy apostol is, aki 

hűséges és készséges, élete folyamán hatalmas változásokat idézhet elő a világban.  Előfordul azonban, 

hogy kis jelentőségű események miatt a figyelem nagy mértékben megoszlik.   Az ilyen figyelem- 

megoszlás elhomályosítja a nagy jelentőségű  és az igazán sürgős eseményeket.  Kedves apostolok, arra 

ösztönzöm Egyházam hű vezetőit, hogy Énrám és az Én Számomra fontos ügyekre irányítsák a figyelmet.  

Oda fogtok-e figyelni vezetőitek szavaira?   Vagy szétszórtak lesztek?  Kitartotok-e a számotokra adott 

célom elérése mellett?   Mengengeditek-e, hogy a Nekem adott  “IGEN” -eteken keresztül valósítsam 

meg azt, amit  Én kívánok?  Ha hűségesek vagytok Hozzám,  gazdagon megáldalak titeket, és úgyszintén 

az egész világot.  Ha hűségesek vagytok Hozzám, akkor barátaimnak tekintelek benneteket , méghozzá 

bizalmas barátaimnak, és akkor meg fogjátok érteni, mi rejtőzik az Én Szívemben.  Én vagyok a szeretet 

Királya és a Szívemben az emberiség iránt csupán szeretet van.   Ezért fújtam riadót és hívtalak 

benneteket elkötelezett apostoli szolgálatra.  Ha elismertek Engem, Jézus Krisztust, mint  Királyotokat, 

akkor szigorúan meg kell maradnotok a Nekem tett szolgálatotokban.  Én nem hagylak el benneteket.  

Figyelmem mindig határozottan rajtatok nyugszik, és együtt megteremtjük a kegyelemteljes megújulást 

azok számára, akik vágyódnak a szeretet után.  Legyen szívetek békével teli.  Veletek vagyok.  Minden 

rendben van.    

 


