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

Annának, a világi apostolnak az üzeneteit ebben a
szellemben nyújtották át Kilmore (Írország)
Főtisztelendő püspökének, Leo O’Reilly-nek és a
vatikáni Hittani Kongregációnak kivizsgálás céljából.
Időközben Főtisztelendő O’Reilly püspök engedélyét
adta a kiadásra.
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FOCUS
Nemzetközi Katolikus Televíziós Hálózat
2004. október 11.

Kedves Barátaim,
Nagy hatást gyakorolnak rám az Anne által leírt
üzenetek, melyekről állítja, hogy azokat Istentől,
Mennyei Atyánktól, Jézustól és a Szent Szűztől kapta.
Ezek az üzenetek alapot képeznek kiváló és gazdag
meditációra azok számára, akiknek készültek, azaz
laikusoknak, a püspököknek és a papoknak;
különféle problémákkal küszködő bűnös
embereknek. Ezeket az üzeneteket nem szabad
sietve olvasni, hanem arra az időre kell félretenni,
amikor azt összeszedetten, koncentrálva és
vizsgálódva tudjuk olvasni.
Nagy elismeréssel adózom annak a ténynek,
hogy Anne teljesen aláveti magát a Magisztérium, a
helybéli püspöke és különösképpen a Szentatya
autoritásának. Anne-t Anyaszentegyházunk nagyon
hűséges tagjának tartom.
Szivélyes üdvözlettel Krisztusban,
Philip M. Hannan,
nyugalmazott érsek
A FOCUS Nemzetközi Televíziós
Hálózat Elnöke, New Orleans ny. érseke
106 Metairie Lawn Dr. Metairie, LA 70001 Phone (504) 840-9898 Fax (504) 840-9818
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Franciscan University of Steubenville
A Steubenville-i Ferences rendi Egyetem
_______________________________
1235 University Blvd. Steubenville, Ohio 43952-1763
www.franciscan.edu

740-283-3771

Anélkül, hogy előre feltételezném a helyi püspök és a Szentszék
(melynek totális hűséggel, egész szivvel és lélekkel adózunk) végső
és meghatározó ítéletét, szeretném kinyilvánítani a saját személyes
megítélésemet Anne, a laikus apostol által kapott üzenetekkel
kapcsolatban.
A közölt üzenetek vizsgálata eredményeképpen és a látnokkal való
interjú után én, személyesen elhiszem , hogy az Anne által kapott
üzenetek természetfölötti eredetűek.
Az üzenetek tartalma összhangban van az Anyaszentegyház
Magisztériumának hittani és morális tanításaival és semmilyen
módon nem ütközik az igazhitű katolikus dogmatikával. Az a preciz
mód, ahogyan az üzenetek Anne tudomására jutnak (mint például az
értelmi látomás és értelmi megvilágositás, azaz lokúció)
közlésmódszerükben összhangban vannak az Egyház történelmében
már korábban is előforduló autentikus magánkinyilatkoztatásokkal.
Különösképpen a bennünk élő Krisztus valóságának megújhodott
tudatosodására és az Oltáriszentség előtt végzett imákra alapozott
keresztény hit, megtérés, szeretet és benső béke lelki gyümölcsei
(Mt. 7:17-20) jelentős mértékben nyilvánultak meg a világ különböző
részein viszonylag röviddel az üzenetek vétele és elterjesztése után.
Íly módon, véleményem szerint a természetfölötti események
(üzenet, jelenség, és ezek lelki gyümölcsei) kivizsgálásával megbízott
egyházi bizottság teljesen meg lehet elégedve Anne vallásos
élményével.
Jézusnak a “Visszatérő Király”-nak az eljövetelét hirdető üzenetek
nem arra utalnak, hogy a világ vége most minden percben
bekövetkezhet Krisztusnak végső testbeni érkezésével, az üzeneteket
inkább úgy foghatjuk fel, hogy azok felhívást jelentenek arra, hogy
legyünk lelkileg mindig nyitottak Jézus Krisztus folytonos, szünet
nélküli, lelki síkon való visszatérésére. Ez az erővel teli, dinamikus
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advent vezet el bennünket az emberiség számára nyújtott különleges
kegyelem és béke korába (hasonlóan ahhoz, ahogyan a fatimai igéret
szól, a végső béke-korszakra vonatkozóan a Szűz Anya Szeplőtelen
Szívének győzelme eredményeképpen vagy pedig az Egyház „új
tavaszához”, melyre a nagy II. János Pál pápa utalt.)
Ugyanúgy, ahogyan Anne megkapta helyi püspökétől, Leo O’Reilly
Főtisztelendő Püspök úrtól az engedélyt arra, hogy az üzeneteit
terjeszthesse, egyidejűleg benyújtva Anne minden eddigi irását a
Hittani Kongregációnak, én is szeretnék bátorítani minden hívőt
(amint ezt Egyházunk, maga is engedélyezi) ezen üzenetek imádságos
olvasására. Ezek az üzenetek máris autentikus lelki haszonnal
szolgáltak nagy számú katolikus vezéregyéniségnek szerte az egész
világon.

Dr. Mark Miravalle, Teológia és Mariológia Professzor,
Franciscan University of Steubenville
2003. október 13.

vi

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

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

vii

Tartalomjegyzék
Előszó...........................................................................................x
Első rész
A Mennyei Atya szól a gyermekeihez...........................................2
2003. december 17........................................................................3
2003.december 18........................................................................9
2003.december 19.......................................................................13
2003.december 19.......................................................................17
2003.december 20.......................................................................22
2003.december 20.......................................................................25
2003.december 21.......................................................................28
2003.december 21.......................................................................32
2003.december 21.......................................................................35
2003.december 22......................................................................39
2003.december 22......................................................................41
2003.december 22......................................................................44
2003.december 22..................................................................... 47
Második rész
A Szűzanya szól a püspökeihez és papjaihoz
2003.augusztus 8..............................................................................50
viii

2003.augusztus 9..............................................................................52
2003.augusztus 10............................................................................54
2003.augusztus 10............................................................................ 56
2003.augusztus 10.............................................................................58
2003. augusztus 11............................................................................60
2003.augusztus 11.............................................................................63
2003.augusztus 11.............................................................................65
2003.augusztus 12............................................................................68
2003.augusztus 12............................................................................71
2003.augusztus 12........................................................................... 74
2003. augusztus 12..........................................................................78
2003.augusztus 13...........................................................................81
2003.augusztus 13...........................................................................84
2003.augusztus13............................................................................87
2003.augusztus 13.......................................................................... 90
2003.augusztus 13.......................................................................... 96
2003.augusztus 13.......................................................................... 99
2003.augusztus 13.........................................................................103
2003.augusztus 13.........................................................................106
2003.augusztus 13.........................................................................109

Függelék.................................................................................111
ix

Irányelvek a világi apostolok számára.................................. 113
Imák...................................................................................... 115
Hogyan imádkozzuk az Isteni Irgalmasság Rózsafűzért......117
Hogyan imádkozzuk a Rózsafűzért.......................................120

x

A Mennyei Atya szól gyermekeihez

Előszó
Kedves Olvasó,
Hatgyermekes anya, feleség és a Szt.Ferenc Világi
(Harmadik) rendjének vagyok tagja.
Amikor 20 éves voltam komoly indokok alapján és papi
támogatás igénybevételével elváltam. A húszas éveim
közepén a lányomat egyedül nevelő, dolgozó anya
voltam. Napi áldozó hivőként a hitem tartott életben.
A Világi (Harmadik) Ferences Rendbe való
belépésemen keresztül megkezdtem a Jézussal való
egység útját.
Nővérem Medjugorjébe utazott és a Szentlélek lángra
lobantotta szívét-lelkét. Miután meghallgattam
beszámolóját a gyönyörű zarándokútjáról, egy még
mélyrehatóbb megtérésben volt részem. A következő év
folyamán megtapasztaltam az elmélyült ima különböző
szintjeit. Ezen belül volt egy álmom, melynek során a
Szűz Anya megkérdezte tőlem, hajlandó lennék-e
Krisztusért dolgozni. Az álom keretén belül
megmutatta nekem, hogy ez a különleges lelkiségi
munka azt jelentené, hogy el lennék szakítva a többi
embertől. A Szűzanya ténylegesen megmutatta nekem
egész kiterjedt családomat és azt, hogyan leszek
elválasztva tőlük. Azt válaszoltam neki, hogy nem
számít. Megteszek mindent, amit csak kér tőlem.

x

Hamarosan ezután beteg lettem, méhbelhártyagyulladást kaptam. Ettől kezdve egyik betegség a
másikat követte. Betegségeim azokhoz a fajta
betegségekhez tartoznak, melyekre az orvosok
értetlenül tekintenek. Ez része a keresztemnek és csak
azért említem meg, mert oly sokan szenvednek
ílymódon. Az orvosom azt mondta, hogy soha többet
nem lehet gyermekem. Miután gyermekét egyedül
nevelő anya voltam, ez nem bántott, egyszerűen
elfogadtam, mint Isten akaratát. Nem sokkal ezután,
találkoztam egy csodálatos férfival. Az első
házasságomat érvénytelennek nyilvánították és
összeházasodtunk és öt gyermekünk született.
Nagyon sok lelki élményben volt részem, többek között,
amiről ma már tudom, hogy értelmi megvilágosodás,
azaz lokúció. Ezek az élmények gyönyörűek voltak,
még mindig határozottan élnek a szívemben, de nem
jöttem izgalomba miattuk, mert az foglalkoztatott, hogy
betegségeimet és az állandó kimerültségemet ajánljam
fel Istennek. Ezt úgy értékeltem, hogy Jézusnak
keményen meg kell dolgoznia azért, hogy engem
fenntartson, hiszen sok feladattal látott el. Így készített
fel engem az Úr arra a feladatra, amit nekem szánt. A
felkészítésem hosszú ideig tartott és nem volt nagyon
érdekfeszítő. Kivülről úgy tetszhetett az embereknek,
hogy meglehetősen szerencsétlen nő vagyok. Belül a
lelkemben pedig éreztem a szenvedés hosszú és
fájdalmas voltát, de azt is láttam, hogy kis családom
egyre növekedett szeretetben és gyermekeim számában
és bölcsességben atekintetben, hogy férjem és én jól
megértettük, mi az, ami fontos és mi az, ami nem
fontos az életünkben. A folytonos keresztek világossá
tették ezt számunkra.
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Különféle körülmények arra kényszeritettek
bennünket, hogy gyermekeinkkel együtt egy távoli
helyre költözzünk messzire szeretteimtől. Ezt a
kellemetlenséget felajánlottam Jézusnak, de meg kell
mondanom, ez volt a legnehezebb, amivel meg kellett
küzdenem. A száműzetésben való élet csodálatos
alkalmakat nyújt az embernek arra, hogy Krisztus
akaratához igazítsa életét; erre azonban folyton
figyelmeztetni kell magunkat. Ha ezt nem tesszük,
akkor állandóan szomorúak leszünk. A száműzetésben
eltöltött sok év múltán végre megkaptam a belső
sugallatot, hogy Medjugorjébe menjek. Ez
tulajdonképpen a férjem ajándéka volt a 40-ik
születésnapomra. Már egyszer korábban is
megpróbáltam elmenni, de bizonyos körülmények
megakadályoztak ebben és én ezt Isten akaratának
tudtam be. Végülis, az idő elérkezett és mi, a
legidősebb lányom és én ott találtuk magunkat a Szt.
Jakab templom előtt. A lányomnak ez volt a második
útja Medgjugorjéba.
Nem vártam, hogy különleges, a szokásostól eltérő
élményben legyen részem. A lányom, aki nagyon
élvezte első útját, sokat viccelődött a csodát kereső
embereken. Ő Medjugorjét – kedvesen - a vallásos
emberek karneváljának nevezi. Azt is mondja, hogy ez
a föld legboldogabb vidéke. Ez a fiatal nő, amikor
először ment Medjugorjéba tipikus 14 éves lány volt, aki
csak kihasználta az alkalmat, hogy külföldre utazhasson
a nagynénjével. Amikor hazatért, egy lenyugodott,
tisztelettudó teremtés lett, úgyhogy elhatároztuk a
férjemmel, hogy mindegyik tizenéves gyermekünket el
fogjuk küldeni zarándokútra.
Szóval, öt gyönyörű napunk volt. Megtapasztaltam egy
lelki gyógyulást a hegyen. Lányom pedig pihent és
xii

imádkozott. Csendes, de jelentős dolog történt velem.
Szentáldozások közben beszélgettem Jézussal. Ez
gyönyörű élmény volt, de ez megtörtént már korábban
is bizonyos alkalmakkor, úgyhogy nem voltam
meglepődve vagy túlzottan felindulva. Emlékszem,
hogy mondtam mindenkinek, hogy a Szentáldozás
Medjugorjéban különös erővel volt teli. Hazajövet,
mély hálát éreztem a Szűzanya iránt azért, hogy elvitt
bennünket oda.
A beszélgetés Jézussal tovább folytatódott a tél
folyamán. Az utunkat követő hat hónap folyamán ezek
a beszélgetések belenyúltak a mindennapi életembe és
furcsa, nem várt időpontokban is jelentkeztek. Jézus
ekkor kezdett irányítani engem döntéseivel és egyre
nehezebb és nehezebb volt Őt visszautasítani, amikor
ezt vagy azt kérte tőlem. Nem számoltam be erről
senkinek sem.
Ez idő folyamán a Szűzanya is adott nekem
útbaigazításokat. Jézus és a Szűzanya hangját nem
nehéz megkülönböztetni. A hallásnak nem auditív
módján hallom őket, hanem a lelkemben és az
értelmemben. Ekkor már tudtam, hogy valami
rendkivüli történik. Jézus elmondta, hogy különleges
munkát szánt nekem azonkívül, hogy meghagy
elsődleges hivatásomban feleségként és anyaként.
Meghagyta nekem, hogy az üzeneteket írjam le és majd
Ő elintézi, hogy kinyomtassák és terjesszék.
Visszatekintve a múltra, bizony hosszú időbe telt, mire
igazából, feltétel nélkül bízni kezdtem Benne. Most
már bízom a hangjában és továbbra is meg fogok tenni
minden tőlem telhetőt, hogy őt szolgáljam, felajánlva
Neki a gyengeségeimmel és hibáimmal valamint a világ
vonzásával szembeni küzdelmemet.
xiii
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Kérlek, benneteket, hogy imádkozzatok értem, hogy
továbbra is próbáljam szolgálni Jézust. Kérlek
benneteket, mondjatok „igen”-t Neki, mert olyan nagy
szüksége van miránk és mert Ő oly kedves. Ha
engeditek, egészen bevon benneteket az Ő szívébe.
Imádkozom értetek és nagyon hálás vagyok Istennek,
hogy ezen szavakat hozzátok intézte. Bárki, aki ismeri
Őt, biztosan szerelmes lesz Belé, mert oly nagy az Ő
jósága. Ha problémákkal küzdötök, ez a válasz
számotokra. Jézus különleges módon jön hozzátok e
szavakon keresztül és a belőlük fakadó kegyelmek által.
Kérlek benneteket, hogy ne essetek a helytelen
gondolkodás csapdájába, miszerint Jézus nem
gondolhatja komolyan az életszentség magasabb
fokaira való jutást a számotokra. Amint ezt másutt
írásaimban megemlítem, az az idők legnagyobb jele,
hogy Jézusnak olyannal kell titkáraként beérnie, mint
amilyen én vagyok. Magamat a B csapatnak tekintem,
kedves barátaim. Csatlakozzatok hozzám és együtt
összefogva, megtesszük Jézusnak azt a kicsit, amire mi
képesek vagyunk.
Rögtön az én fenti önéletrajzi bevezetőm után ezt
közölte velem Jézus:
Látod, Gyermekem, hogy te és Én már hosszú
idő óta vagyunk együtt. Csendben dolgoztam
az életedben éveken át, mielőtt elkezdted ezt a
munkát. Anne, mennyire szeretlek téged!
Visszatekinthetsz egész életedre és látodhatod,
milyen sok “igen”-t adtál Nekem válaszul.
Nem adja ez neked az öröm érzését és tesz
téged boldoggá? Már sokkal előbb elkezdted
mondani Nekem az ”igen”-t még mielőtt
különleges kegyelmeket tapasztaltál volna
xiv

meg. Drágám, ha nem mondtál volna már
korábban “igen”-t, nem adhattam volna neked
kegyelmeimet és ezzel a misszióval sem
bízhattalak volna meg. Látod, milyen fontos
volt az, hogy szürke, egyhangú életed minden
napján felkeltél és „igen”-t mondtál a te
Istenednek nehézség, kísértés és fáradtság
ellenére? Te nem láthattad a nagy tervet, amit
Én láttam. Neked, Anne, a hitedre kellett
támaszkodnod. Anne, még most is ugyanaz a
helyzet. Nem láthatod az Én tervemet, mely
nagyobb, mint amit a te emberi értelmed be
tud fogadni. Kérlek, támaszkodj továbbra is a
hitedre, mely oly nagy dicsőséget ad Nekem.
Nézd, milyen sok mindent tudtam rajtad
keresztül tenni, mégpedig azért, mert csendben
és megalázva magadat Mellettem döntöttél.
Hozz ma és minden nap egy másik csendes,
alázatos döntést: “Istent fogom szolgálni.”
Tegnap este Engem szolgáltál, amikor
vigasztalást nyújtottál egy szenvedőnek.
Magad ellen és Énértem hoztad meg
döntésedet a szenvedőnek nyújtott
szolgálatodon keresztül. Ez örömmel töltött el
Bennünket a Mennyben, Anne. Te az Enyém
vagy. Én a tiéd vagyok. Maradj Velem,
Gyermekem. Maradj Velem.
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Ima Istenhez,
az Örökkévaló Atyához

Édes Istenem, aki a Mennyben vagy,
elkötelezem magam Temelletted, Neked adom
az életemet, a munkámat és a szívemet. Te
pedig, add meg nekem a kegyelmet, hogy
minden utasításodat a lehető legteljesebb
mértékben engedelmesen teljesítsem. Ámen.
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szól gyermekeihez
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2003. december 17.
Mennyei Atya

Üdvözöllek, kicsi lélek, aki az Én
akaratomat keresi. Veled vagyok és
megköszönöm a szívedben
megfogalmazott gyönyörű imákat. Az
a szándékom, hogy beszéljek veled és
leírassam veled szavaimat. Anna, az a
szándékom, hogy üzeneteket adjak
neked a világ számára. Ez mind az Én
művem. Jézus, Aki téged apró
részletekig gondosan vezet lépésrőllépésre, egészen azonosította Magát az
Én tervemmel. Ez a terv, amit fel
akarok tárni előtted részleteiben abból
a perspektívából, melyet egyes egyedül
csak a Minden Teremtmények Atyja
közölhet gyermekeivel. Anna, ne félj.
Amikor e néhány szót elmondtam
neked, szeretném, ha megpróbálnád
szavaiddal leírni fivéreidnek és
nővéreidnek, hogy milyennek találtad
Hangomat, hogy ők is megismerjék
Istenüket. Mit fogsz majd mondani?
Figyelj a Hangomra, Mennyek kicsi
szolgája. Megijedsz Tőlem? Miért
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akarsz sírni? Azért, mert félsz az
igazságszolgáltatásomtól?
Nem. Azért akarok sírni, mert Hangja, mely férfi hang,
oly kedves és szeretettel teli. Nem hangzik
rámenősnek, mint néha Jézus. Nem hangzik
esdeklőnek vagy kissé izgatottnak, mint néha a
Szűzanya hangja. Nyugodtnak és hatalommal teljesnek
hangzik. Az az érzése az embernek, hogy Ő nem
kérdez, remélem, érthető, hogy mire gondolok. Minden
világos a Számára. Lehet, hogy sokmilliószor magasabb
szinten tudna szólni, de lehajol, hogy a mi szerény,
korlátok közé szorított nyelvünkön szóljon ennek a kicsi
kis lénynek, nekem, hogy meg tudjam érteni. Arra is
gondja van, hogy meg ne ijesszen. Gondot visel arra is,
hogy oly világosan beszéljen, hogy le tudjam írni, amit
mond. Egész valója hatalommal bír. Ez minden
kétségen felüli. Ezt a hatalmat minden megerőltetés
nélkül viseli. Ez a hatalom szavakká formálódik és
természetesen gördül ajkára. Mindig sírásra késztet,
mert Ő oly jó és én pedig nem vagyok az.
Szembetalálva magamat a szeretet és a jóság ilyen
hihetetlen forrásával, oly nagyon szeretném, hogy jobb
és érdemesebb ember lehetnék, hogy több értéket
tudnék helyezni Isten Oltárára. Ó, kedves testvérek,
megkóstoltam az ízét annak a boldogságnak, amit
akkor fogunk érezni, amikor meghalunk és találkozunk
Istennel. Megszakad majd a szívünk, ha ennek a
csodálatos, édes és kedves Atyának semmit sem
tudunk felajánlani. Ne késlekedjetek. Szolgáljatok
most, azonnal, ebben a pillanatban, a mai napon.
Könnyek csurognak le az arcomon, mivel Ő most nem
az Igazság Istene, hanem a Szeretet Istene. Így néz Ő
most rátok e pillanatban, amint e sorokat olvassátok.
Most szolgáljátok Őt. Ne késlekedjetek tovább.
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Higgyétek el, hogy örökké hálásak lesztek mindenért,
amit a Szeretet Istenéért tesztek.

Anna, teremtményem, akit Én
szolgálatra teremtettem, ne sírj.
Nagyon precízen jellemeztél Engem
néhány szóval. Hányan mondhatják el
ezt? Nyugodj meg, ha semmi mást nem
teszel Értem, amig ezen a földön élsz,
ez már egy érdem, hogy ezt megtetted.
Most, amíg Együtt dolgozunk, abba
kell hagynod a sírást és majd utána
meg foglak vigasztalni. Anna, minden
egyes lélek arra lett teremtve, hogy
Országomban szolgáljon. Mindegyik
lélek ragyogó tulajdonságokkal
rendelkezik, melyek akkor
bontakoznak ki, ha Engem követnek. A
lelkek azt gondolják, hogy kevés az,
amit fel tudnak ajánlani. Ez azért van,
mert nem az Én akaratom szerint
élnek, hanem a saját tetszésüket
követik. Ha eligazításért Hozzám
folyamodnak, megadom nekik. A
lelket úgy fogom vezetni, hogy
Országomban a számára
legmegfelelőbb szerepet kapja meg, és
lényének képességei az Én figyelő és
vezérlő szemem kíséretében fognak
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kiteljesedni. A lelkek úgy érzik, hogy
lelki síkon alultápláltak. Igazából
éheznek, Kicsim, és ez azért van, mert
nem jönnek Hozzám táplálékért. Világi
élelmet keresnek, mely szörnyű
rosszullétet okoz... Ők ugyanis azt
gondolják, szükségük van arra, hogy
éhségüket csillapítsák és
csodálkoznak, hogy az éhségérzetük
nem szűnt meg. Énreám éheznek. Nos,
amint az idők kezdete óta vagyok,
most is itt vagyok. Itt vagyok, drága
kicsi gyermekek. Istenetek oly
szeretettel szeret titeket, mely szeretet
örömtől való sírásra késztet, amint ezt
ez a kicsi lélek tette. Ne féljetek Tőlem.
Csak akkor kell félnetek Tőlem, ha az
ellenségeim vagytok. Ha az
ellenségeim vagytok, mindent
elveszítetek. Ne legyetek az
ellenségeim. Barátaimnak
teremtettelek benneteket, hogy
rendelkezhessetek mindazzal, amit Én
nyújtok nektek. A jövőben meg fogjuk
tárgyalni, hogy mi az, amit Én
nyújtok nektek, gyermekeim.
Őrökségetek oly dicsőséges, hogy
megtárgyalásához néhány oldal nem
elegendő. Ez hosszabb időt vesz
igénybe. Az Általam kiválasztott kicsi
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lélek azonban nagylelkűen
beleegyezett abba, hogy rajta keresztül
írjak, így aztán haladunk előre. Ez a
mű az Én Karácsonyi ajándékom a
világ számára. Látjátok, az Istenetek
részt vesz mindenben e földön. Az
ajándékozás ezen ünnepén Én is adok.
A világ kicsi lelkei, legyen béke most a
szívetekben. Itt vagyok.
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2003. december 18.
A Mennyei Atya
Én vagyok, Mindenek Atyja, Aki ehhez
a kicsi lélekhez szól. Gyermekeimnek
figyelmeztetést és utasítást akarok
adni. Ha Engem követtek, tartsatok ki
ebben, de még nagyobb odaadással.
Kérdezd meg magad a mai napon: “Mit
tehetek a Mennyei Atyáért?” Erre a
kérdésetekre a szívetekbe fogom
ültetni a válaszomat, tehát fogjátok
tudni, mit kérek tőletek. Ekkor hittől
indíttatva, teljesítitek azt a feladatot,
amit kértem tőletek. Azonnal, az első
lépés közben fel fogjátok fedezni,
hogyan működöm rajtatok keresztül.
Engem kérdezzetek, hogyan
folytassátok utatokat és meg fogjátok
tapasztalni, milyen erővel teli módon
foglak irányítani utatokon.
Azon lelkek, akik nem követnek
Engem, de tudják, hogy meg kell
változniuk, kezdjék imával.
Imádkozzák az Úr imáját úgy,
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ahogyan azt Fiam tanította. Gyakran
imádkozzátok ezt az imát, mert ezt az
imát mondva, elismeritek az Én
uralmamat a világ fölött. Nekem
adjátok azt a dicsőséget, mely Engem
valóban megillet. Ez, kicsi lélek, az
alázat megnyilvánulása és az első
helyes lépés. Tedd ezt most és Istened
le fog hajolni hozzád és Magához emel.
Ne félj! Most nem kell félned Tőlem.
Imádkozd ezt az imát és minden
rendben lesz. Azokhoz a lelkekhez,
akik Ellenem vannak, a legnagyobb
szigorússággal szólok. Ti tudjátok,
hogy kik vagytok és megértitek, hogy
szembehelyezkedtetek mindennel, ami
a Világosság. Ezt nem csinálhatjátok
tovább. Az idő közeleg amikor
kényszerítve lesztek arra, hogy
minden reményt feladjatok.
Olvassátok Fiam hozzátok intézett ezen
megnyilatkozásait. Meg akar menteni
benneteket. Ez az Én akaratom. Azt
akartam, hogy mindnyájan bűnös
voltotokban megbánjátok bűneiteket
és örökre Hozzám jöjjetek, ide a
Mennybe. Látod, drága, kicsi bűnös
lélek, szeretlek. Olyan bűnösök,
akiknek lelke sokkal feketébb a tiednél,
megbánták bűneiket, tisztára lettek
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mosva és a Mennyben laknak, a
legnagyobb szentekkel együtt. Ezt
akarom a te számodra is. Nem fogok
szemrehányást mondani neked.
Szeretni foglak. Nehéz lesz elfogadnod
ezt a szeretetet, de ez megtisztít téged.
Az Enyém vagy, akár tetszik, akár
nem. Jöjj vissza Hozzám! Ne utasíts el
Engem ez alkalommal, amikor
üdvösségedet akarom. Te fájdalmad,
az Én személyes ügyem és meg fogom
szüntetni. Ez az Én ígéretem a
számodra.
Lelkek, melyeket most a várakozás
szelleme tölt el, azt mondom, hogy a
várakozásnak csakhamar vége van.
Hősiesen küzdöttetek. Folytassátok ezt
most, tudva azt, hogy Istenetek hálás
nektek. Milyen boldogok lesztek, hogy
a Mennyek Országát szolgáltátok, míg
a földön éltetek. Nem tárhatom föl az
összes mennyei titkot, mert emberi
természetetek nem tudná túltenni
magát ezen a megismerésen, továbbá
pedig azt akarnátok, hogy azonnal
jöhessetek haza. Rá fogok azonban
világítani néhány örömre, mely ott vár
rátok. Ez az Én szándékom, mert
mostanában a földön élő lelkek a
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magát a Mennyországot, annak létét
is kétségbe vonják. Ez sok ember
számára reménye vesztett lelki
kiéhezettséget jelent. Ennek tudatában
úgy akarom, hogy Jézus és Mária, az Ő
Édesanyja valamint sok más szent
eligazítást és mennyei információt
nyújtson. Én, Magam beszélek most
hozzátok útat vagy térképet adva
nektek e tekintetben. Nem fogom a
lelkeket sötétben hagyni. Mindig
adtam gyermekeimnek földi
zarándokútjuk idejére prófétákat és
ezt most is megteszem a világ sok
országában. Észre kell, hogy vegyétek
ezt, drága lelkek. Ne fordítsatok hátat
mennyei irányításomnak, mert
ílymódon adom meg az extra
segítséget, melyre sokaknak van
szüksége. Amikor felszólítanak
benneteket, hogy segítsetek e szavak
terjesztésében, cselekedjétek ezt teljes
örömmel. Nem fogtok csalódni a
jutalomban, amit nektek készítek.
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2004. December 19.
A Mennyei Atya

Az Én kicsikéim nagy örömöt éreznek a
Velem való kommunikációban. Ez a
Mennyország legcsekélyebb előíze. A
Mennyben azonnali és állandó
kommunikációban lesztek Velem. Oly
nagy örömöt fogunk érezni egymás
iránt, drága gyermekek. Semminek
nem fogjátok szükségét érezni a
Mennyben. Hiába fogtok kutatni a
szegények, a gondokkal küzdők és a
betegek után. Akármerre néztek a
béke és a nyugalom képe terül elétek.
A lelkek ismeretre törekednek és meg is
találják. A lelkek bölcsességet
keresnek és meg is szerzik azt. A lelkek
megértést kérnek társaiktól és ezt
azonnal meg is kapják. Ilyen
együttérző odafigyelést fogtok
megtapasztalni a Mennyben,
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gyermekeim. A szeretteitekért való
aggódás ismeretlen lesz a Mennyben,
mert mindnyájan jól érzik magukat és
helyzetük biztosítva lesz. Nem lesz
bizonytalanság gyermekeim szívében.
Drágáim, ez a ti sorsotok. Ez a ti
örökségetek, mely célból teremtettelek
benneteket. A földön töltött életetek
csupán egy rövid időtartam, mely arra
szolgál, hogy alkalmat adjon nektek
arra, hogy helyeteket a Mennyben
biztosítsátok. Használjátok az
ajándékokat, melyeket nektek adtam
és akkor nincs határa annak, amit e
földön elérhettek. Minden mennyei
segítség rendelkezésetekre állhat. „De
nem láthatjuk ezt a segítséget”
válaszolják szegény kis szívükben
gyermekeim. Drága gyermekek, amint
ezt már mondtam, nem láthatjátok a
szelet, de látjátok a szél erejét és
látjátok a gyönyörű dolgokat,
melyeket el tudtok érni, ha
felhasználjátok a szél erejét. Én
ugyanilyen vagyok. Hogyan
‘használjuk fel’ Istent? Egyszerűen a
Hozzá intézett imánkkal. Amint ti az
Én szolgáim, Én úgyszintén a ti
szolgátok vagyok olyan értelemben,
ahogyan az apa mindent meg akar és
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mindent megad gyermekeinek. Ha egy
gyermek folyton visszautasítja az apja
ajándékát, az apa abbahagyja az
ajándéknak gyermekére való
erőltetését. A bölcs apa tudja, hogy a
gyermeknek nem adható oda az
ajándék, amig a gyermek nem kész
arra, hogy meglássa az ajándék
értékét és elfogadja azt. Nem ez az apa
kívánsága. Az apa azt szeretné, ha
minden lehetséges ajándékot
odaadhatna a gyermeknek és minden
ajándék értékes lenne a gyermek
szemében. De a bölcs apa vár arra az
alkalomra, hogy irányíthassa a
gyermeket és az alkalom akkor adódik,
amikor a gyermek elkezd odafigyelni.
Figyeljetek Rám, gyermekek. Sok
kegyelem van a tarsolyomban a
számotokra, melyre az
üdvözülésetekhez szükségetek van.
Milyen szomorú Számomra az, hogy
kegyelmeim visszautasításra és
elutasításra találnak, mintha
értéktelen dolgok lennének. A
világotokat az örömötökre és
épülésetekre teremtettem. Nem azért
teremtettem a világot, hogy egymás
ellen és Énellenem bűnöket kövessetek
el. Nézzetek ezúttal alaposan bele
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egész életetekbe. Mondjátok Nekem:
“Isten, az Én Atyám, segíts, hogy
megértsem.” Nem fogom
visszautasítani az ilyen imát, drága,
édes gyermekem, akit arra rendeltem,
hogy a szívemhez közel álljon. Nem
foglak visszautasítani. Segíteni foglak
abban, hogy pontosan megértsétek, mi
tart távol benneteket Tőlem... és
Együtt, a Mennyország minden
segítségével elvezetünk titeket az igazi
helyetekre. Az Én bátorságom
határtalan és e bátorság rátok
kiosztott részét odaadom nektek. A
világ el fog múlni, drágáim, de ti
Velem lesztek.
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December 19, 2003
A Mennyei Atya

Gyermekeim, Én, mint Mennyei
Atyátok, egy bizonyos mértékig
fenntartom hatalmamat fölöttetek.
Helyes, ha ezt elismeritek és fejeteket
meghajtjátok Előttem. Nem akarom,
hogy a lelkek csupán azért hajtsanak
fejet előttem, mert erre kényszerítve
érzik magukat. Jobban tetszik Nekem
az, ha gyermekeim szeretetből és
hűséges lelkületből szolgálnak Engem.
Az Istenhez való hűség valahogy
kiesett a mai világotok
gondolatmenetéből. Rátekintek
teremtményeimre, hogy keressek
arcokat, melyek szeretettel tekintenek
Rám és manapság vajmi keveset
találok. Sokakat közületek a jelen
világ zaja ragad el. Nem a szélnek
természetes zajáról beszélek, mely zúg
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a fák ágain, a patakok, tavak és
óceánok vizein keresztül, valamint
nem az állatok életének természetes
életfolyamatáról, amint Istent
szolgálják minden pillanatban. Én a
mesterséges zajról beszélek, mellyel
körülveszitek magatokat abból a
célból, hogy biztonságban érezzétek
magatokat. Kérlek titeket, üljetek le
csendben. Tüntessétek el életetekből
ezt a lármázást. Ezt isteni hatalmam
erejével és teremtményeim
szükségletének ismeretében mondom.
Lelketek fulladozik mindezen zajok
támadása miatt. A csendben a béke
jön el számotokra, az a béke, melyben
beszélni tudnék hozzátok. Drága
kicsikéim, kiket a Mennyország
számára predesztináltalak, nem
tudtok majd, hogyan viselkedni az ezt
követő világ gyönyörű csendjében.
Lesznek a Mennyben is hangok, de
gyönyörű, jól hangszerelt hangok,
melyek arra szolgálnak, hogy örömöt
vigyenek kicsinyeim lelkébe. Hogy
fogtok szipogni örömötökben az
angyalok hangját hallva, amint együtt
Engem dicsérnek és örömteli
szórakozást nyújtanak a szenteknek.
Ti mindannyian szentek lesztek,
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drágáim, ha figyeltek a bennetek
megszólaló Hangomra. Ugyanakkor
ott találjátok teremtésem gyönyörű
hangjait. Gyermekek, ha van hang,
melynek hallatára örömöt éreztek,
akkor azt a legnagyobb mértékben
meg fogjátok tapasztalni a Mennyben.
Valóban úgy van ez, hogy elképzelni
nem tudjátok, de álmodni tudtok róla,
itt-ott Én adok majd nektek életetek
során egy-egy kis ízelítőt arról, milyen
is a mennyei hang. Figyeljetek ezekre
a kis élményekre, gyermekek. Meg
fogjátok találni a földön. A korlátolt
látásmódotok miatt, és ez az Én
akaratom jelenleg a ti számotokra,
nem tapasztalhatjátok meg a Mennyek
Országát annak teljességében. Az
Istenetek azonban gyakran
meglátogat titeket örökségetek egyegy kis részét nyújtva nektek. Amikor
ezt látjátok, nézzetek Rám örömmel és
észre fogjátok venni, amint örömmel
nézek vissza rátok totális szeretettel és
gyengédséggel. Köszönjétek meg
ezeket az ajándékokat. Ezekkel az a
szándékom, hogy bátorítást adjak
nektek. Gyermekek, csukjátok be
szemeteket. Nyissátok most ki a
szemeteket. Ilyen gyorsan fog
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bekövetkezni az, hogy ti meg Én
találkozni fogunk. Életetek csupán egy
szempillantás az idő keretein belül, ha
az örökkévalósághoz hasonlítjuk. Hát
még egy kicsit sem hisztek Bennem?
Nézzetek fel Rám most és mondjátok,
hogy szerettek Engem. Talán
kényelmetlenül érzitek magatokat,
mert úgy tűnik nektek, hogy nem
ismertek Engem. Emlékeztetni
szeretnélek benneteket, hogy Én
ismerlek titeket. Mindig is ismertelek,
mert Én vagyok, Aki teremtettelek. Én
döntöttem úgy, hogy most foglak
küldeni a földi életbe. Megvannak az
okaim, miért választottam születésed
idejét és okát és ezek még mindig
érvényesek. Így azt mondom neked,
kicsikém, hogy végezd szolgálatodat.
Szolgálj. Fel fogom fedni Magam
neked, ha erre Engem invitálsz.
Mondd Nekem, hogy jobban meg
akarsz ismerni Engem. Nem fogok
visszautasítani ilyen kérést. Meghitt
Barátod leszek, ha szívedből így
imádkozol Hozzám. Ha csak a
legkisebb érdeklődést is érzed
megismerésem irányában, eljövök
hozzád. Szeretlek. Látom lelkedet
gyönyörűen felöltöztetve eljövendő
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szépségében. El sem tudjátok képzelni,
mi mindent tudtok tenni a Mennyek
Országa számára, amennyiben
megengeditek, hogy rajtatok keresztül
munkálkodjam. E békés időben
engedjétek meg Nekem, hogy az Én
szeretetemet lelketekbe helyezzem.
Nem fogtok sajnálkozni azon, hogy
megismertetek Engem. Ez teljességgel
lehetetlen. Pont az ellenkezője: meg
fogjátok köszönni Nekem, hogy
hozzátok jöttem. Szóval, ne késlekedj,
kicsi gyermek. Jöjj a te Atyádhoz, Aki
egészen a te boldogságodat és jólétedet
akarja.
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2003. december 20.
Mennyei Atya

A világban élő gyermekeim, keressetek
Engem. Keressétek a világban a
Jelenlétemre utaló jeleket. Lehet, hogy
egyesek elhitették veletek, hogy már
nem igazán aktívan irányítom a világ
alakulását. Gyermekek, el tudjátok azt
hinni, hogy évszázadokon keresztül
vezetem gyermekeimet a világ kezdete
óta és aztán magukra hagyom?
Igazán elfordulnék a Nekem oly fontos
teremtményeimtől? Egy sereg lelket
megtévesztenek ezzel a gondolattal.
Csak élik az életüket, mintha Én nem
léteznék. Mintha nem lenne
semmilyen számonkérés az ellenem
való döntésük miatt, más emberekkel
szembeni döntésük és a természettel
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szembeni döntésük miatt, mivel Én
teremtettem a természetet is. Én
mindent látok. Én fogok elbírálni
mindent cselekedetet. Én fogok
megjutalmazni mindent döntést, mely
egy lélek a másik ember érdekében
tett. Ugyanígy Én fogok mérlegre
tenni minden döntést, amit egy lélek a
másik ember rovására hozott.
Gyermekek, minden fel van jegyezve.
El kell számolnotok az életetekkel.
Irgalmas vagyok. Elképesztő mértékig
irgalmas vagyok veletek. Nektek
azonban engedélyeznetek kell ezt az
irgalmamat. El kell fogadnotok az Én
irgalmamat. Nem űzhettek gúnyt az
Én irgalmamból, gyermekem.
Engedjétek meg, hogy gyakoroljam
irgalmamat az életetekben. “Hogyan
kell ezt megtennünk, Mennyei
Atyánk?” kérdezitek. Meg fogom
mondani. Ezt kell mondanotok:
“Isten, az én Atyám, a Mennyben, Te
végtelenül irgalmas vagy. Te szeretsz
engem és látod minden bűnömet.
Istenem, Hozzád, az irgalmas Atyához
folyamodom. Bocsásd meg minden
bűnömet. Tisztítsd meg lelkemet, hogy
ismét élvezhessem teljes
ártatlanságomat. Bízom benned,
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Mennyei Atyám. Terád bízom
magamat. Köszönöm. Ámen.”
Én most az irgalmas Atya vagyok,
gyermekek. Imádkozzátok ezt az imát
Hozzám és irgalommal válaszolok. A
lelketek tisztára lesz mosva. Földi
Egyházam kicsi gyermekei nem
szabad elhanyagolnotok a
szentségeket. Tapasztaljátok meg a
szentgyónás szentségi kegyelmeit és
mondjátok ezt az imát. Ílymódon a
bűn utóhatása, a maradványa
fájdalom nélkül tűnik el lelketekről.
Bízzatok a szavaimban, gyermekek.
Tegyetek úgy, ahogy Atyátok mondja.
A bölcs ember megérti, hogy egy Atya
kizárólag gyermekei érdekében
cselekszik. Most jelenleg is ezt teszem.
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2003. december 20.
A Mennyei Atya

A földön élő gyermekeim,
tudatosítsátok magatokban, hogy
veletek vagyok. Mindig tudnotok kell,
hogy Isten, a ti Mennyei Atyátok, jelen
van. Minden eseményben legyetek
meggyőződve, hogy veletek vagyok.
Minden örömben és minden
szenvedésben veletek vagyok. Nem
csupán figyellek benneteket, drágáim,
hanem részt veszek
tevékenységetekben, ha ezt
megengeditek Nekem. Hogy még
világosabb legyen: ha erre meghívtok,
közvetlenül élem életeteket a földön
veletek együtt. Milyen haszonnal jár
ez az Istennel való egység a
számotokra? Szent és bölcs döntéseket
hoztok. Igazságosan bántok a többi
lélekkel. Kitartotok azon az úton, mely
lelki előrehaladáshoz vezet titeket.
Ami pedig a legnagyobb áldás a
számotokra, hogy Isten Országát
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szolgáljátok és lelketek számára örök
értékű jutalmat szereztek. Az
életetekben való Jelenlétem nem
garantálja, hogy nem fogtok
szenvedni. A szenvedés a
száműzetésben való élet része. De ez
azt is jelenti, hogy világosan és bölcsen
tekintetek a szenvedésre. Úgy
tekintetek a szenvedésre, mint ami
átmeneti, tudva azt, hogy elmúlik.
Békével kell elviselnetek minden földi
tapasztalatot, még azt is, mely a
fájdalom okozója. Gyermekek, a
valóság, amit fel kell fognotok az az,
hogy a szenvedés nem von el
benneteket Tőlem. Pontosan ennek az
ellenkezője történik: a szenvedésben
közelebb kerültök Hozzám, ha eddig
messze voltatok Tőlem, mert a
szenvedés elvon benneteket az evilági
dolgoktól. Örömötökre teremtettem
ezt a világot, amint ezt már
megmondtam nektek. Az
ajándékaimnak helytelen használata
eltéríthet benneteket a Hozzám vezető
úttól. Ez az az idő, amikor
megengedem némely lélek számára a
szenvedést. Ne legyetek dühösek rám,
amikor szenvedésen mentek kereszül.
Egyesítsétek szenvedéseiteket Fiam
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szenvedésével és észre fogjátok venni,
hogy a szentségi életre való
emelkedésetek gyors és vigaszt nyújtó
lesz. Isten gyermekei, a világosság
gyermekei, az Enyéim vagytok.
Minden eseménynek, mely életetekben
történik, mennyei célja van. Ha nem
látjátok a célt abban, amit most
átéltek, az azt jelzi, hogy messze éltek
Tőlem és nem vagytok Velem szoros
kapcsolatban. Jöjjetek vissza Hozzám
és meg fogok magyarázni minden
általatok átélt eseményt. Igaz az, hogy
azt akarom, hogy legyen hitetek.
Olyan módon fogom Magamat felfedni
nektek, hogy az segíteni fog megérteni,
mit akarok rajtatok keresztül
véghezvinni. Méltányos és igazságos
Isten vagyok. Ha kérnek, minden
emberrel isteni bölcsességemmel és
kegyelemmel bánok.
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2003. december 21.
Mennyei Atya

Gyermekeim, a Velem való egységre
vártok még akkor is, ha ezt nem is
tudatosítjátok magatokban. Valami
mindig hiányzik, valami után mindig
áhítoztok, amig a földön éltek. Azok,
akik Hozzám tartoznak és akik
megpróbálnak Engem szolgálni
mindennapi életükben, kevésbé érzik a
szellemi sivárságot. Azok, akik
lélekben messze vannak Tőlem,
különösen azok, akik ismertek Engem,
de eltávolodtak Tőlem ezt nagyobb
mértékben érzik. Nem érdekel, hogy
próbáltátok kitölteni ezt a szellemi
sivárságot a múltban. Amit most
mondok nektek az az, hogy ki akarom
tölteni ezt az űrt, ami az életetekben
keletkezett. Lelkek, akik szorosan
Hozzám tartoztok, nektek beszélek.
Meg akarlak újítani benneteket.
Lelkek, akik messze vagytok Tőlem,
forduljatok Hozzám, imádkozzatok
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Hozzám, és olyan boldogsággal
töltelek el benneteket, hogy nem
fogjátok sajnálni, hogy a világ hamis
isteneinek, melyeket a világ arra
használ, hogy megzavarjon titeket,
hátat fordítottatok. Most gyengéden
azokhoz a lelkekhez szólok, akik még
nem döntöttek, mitévők legyenek.
Hallotok Engem? Halljátok
lelketekben a Teremtő Istenetek
hangját? Én vagyok az. Legyen
hitetek, kicsikéim. Mindannyiotokhoz
szólok. Néhányatokhoz finoman és
csendben szólok. Másokhoz
mennydörgő hangon parancsolóan
szólok. Mit mondok? Azt mondom
nektek, hogy ne sértsétek meg
Isteneteket. Forduljatok el a bűntől.
Jöjjetek azonnal vissza Hozzám addig,
amíg még meg tudom menteni
lelketeket földi életetekben.
Hamarosan lejár itteni időd és
döntened kell. Akarjátok, hogy veletek
legyek? Én igazán veletek akarok
lenni. Azt akarom, hogy örömöm
teljék bennetek, kicsikém. Nagy
örömöt, igazi békét, nyugalmat
biztonságot akarok adni nektek. Az
egy igaz Isten ( Én vagyok Az) nem
pótolható senki mással. Már
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megadtam az instrukciókat, hogyan
térhettek vissza Hozzám. Fiam már
megmagyarázta nektek, hogyan tértek
le az útról, hogyan maradtok távol, és
hogyan kell kitörülni magatokból
azokat a szokásokat, melyek miatt
letértek a Hozzám vezető útról. A
Mennyei Édesanyátok, Mária nem
mutat mást nektek, mint szeretetet és
gondoskodást. Sok lelket hozott a
Mennyországba és sok ezret fog még a
Mennybe hozni. Kövessétek ezt a
világosságot. Kövessétek ezen
szavakat. Válaszoljatok e felhívásra és
jöjjetek a Jósághoz. Gyermekek,
tegyétek ezt meg, Mennyei Atyátok
mindegyikőtöket Magánál akarja
tudni. Azt akarom, hogy Velem
legyetek. Nem tudom ezt másképpen
kifejezni. Ha Hozzám fordultok,
ízelítőt adok szeretetemből. Sokakat
megajándékoztam már ezzel. Ez az,
amit tanácsolok. Ez csak a kezdet.
Nem dorgállak meg benneteket. A
Fiam áldozata által a bűneitek meg
vannak bocsájtva. El vannak felejtve.
Kicsikéim, megbocsájtom minden
bűnötöket. Ilyen Atya vagyok Én.
Rövid a memoriám, amikor bűneitek
jönnek szóba, különösképpen azon
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lelkek bűneivel kapcsolatban, akik
jelenleg is harcban állnak a sötétség
korszakával. Nos, nincs más hátra,
mint elgondolkodni azon a szereteten,
melyet Én érzek irántatok. Te vagy az
Én szeretett gyermekem, Én pedig a te
irgalmas Atyád vagyok. Kettőnk
kapcsolatának semmi sem áll útjába.
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2003. december 21.
Mennyei Atya

Világosság gyermekei, mennyire fogok
örülni, amikor hazaérkeztek, és
elnyeritek jutalmatokat. Mindig az az
Én akaratom, hogy visszatérjetek
Hozzám. Gyermekek, meg lesztek
lepődve, hogy milyen kellemesen
érzitek majd magatokat a
Mennyországban. Úgy fogjátok érezni
magatokat, mintha csak most
érkeztetek volna meg igazi
otthonotokba. Ha egyszer követsz
Engem, az Én szolgám leszel.
Hamarosan rájössz, hogy földi
létezésed nem az igazi otthon a
számodra. A szolgáimnak ott kell
Engem szolgálniuk, ahová Én hívom
őket. Azokat az embereket kell
szolgálniuk, akiket Én kijelölök. A
szolgáimat bármikor hívhatom, hogy
tegyék meg mindazt, amit az
Országom megkíván. Így van ez egy
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családban. Ti az Én családomban
vagytok. A mennyei család tagjaiként
érdeklődést kell tanúsítanotok a többi
családtag, fivérek és nővérek jóléte
iránt. A Világosság gyermekei
tekintsétek a föld minden lelkét
fivéreteknek és nővéreteknek.
Szívügyetek kell, hogy legyen az,
hogyan tudtok minden egyes földön
élő lelket magatokkal hozni a
Mennybe. “Ez már igazán túl sok,
Mennyei Atyám,” mondod te. Nos,
drága kicsikém, ez az Én célom.
Miután ez az Én célom, ez kell, hogy a
te célod is legyen. A jó gyermek, az
engedelmes gyermek, mindig azt
keresi, ami az Atyjának az érdeke. Ez
az, amit szolgáimnak tenniük kell.
Most pedig, ahelyett, hogy azt
gondolnátok, hogy ez félelmet keltő,
nyomasztó feladat, azt akarom, hogy
azt mondjátok, “Ez a feladat könnyű
lesz, mert az én Atyám fog minden
munkát végezni. Az összes, amit
nekem tennem kell az az, hogy minden
reggel a szolgálatkészség szellemében
kezdjem a napomat. Ha így teszek, az
én Atyám és az Ő Fia és a Szentlélek,
valamint a Mennyország minden
lakója rajtam keresztül
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természetfölötti módon fog működni és
lelkeket fogunk menteni.” Egy szó itt,
egy mosoly ott, egy kis kedvesség
amott, egy alázatos tett, amikor a
büszkeség kísért, mindezek a kis
cselekedetek lelkeket hoznak vissza a
családba és akkor Én a Mennybe
hozhatom őket. Drága kicsinyeim, az
Atya reménykedve és szeretettel hív
benneteket. Halljátok meg ma
szavaimat, ma, amikor irgalmamat
kiterjesztem világotokra. Sok fivéretek
és nővéretek áldozata eszközölte ki az
irgalom e napját, holott csak az
igazságszolgáltatás volt tervbe véve.
Én, a ti Mennyei Teremtőtök, azt
kívánom, hogy a kegyelemnek ezt az
idejét a lehető legtökéletesebben
használjátok ki. Csatlakozzatok most
Hozzám, a szentekhez, a földön élő igaz
lelkekhez és együtt, egyesült erővel
vissza fogunk hozni sok lelket az Én
szívemhez, mielőtt még a nagy
felfordulás bekövetkeznék.
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Mennyei Atya

A Mennyországról szeretnék beszélni
gyermekeimnek. Országom eljövetele,
egyben a Mennyország eljövetele vagy
úgy is mondhatnánk, hogy a
Mennynek a földre való kiterjesztése.
Ez tervemnek egy részét képezi és ez
az, amit a jövő tartogat gyermekeim
számára. Látjátok, édes gyermekeim?
Igazi boldogság csak a léleknek az
Isteni Akarattal való egyesülésében
érhető el. Ha akaratotokat egyesítitek
az isteni akarattal, akkor nincs
ellentmondás, kínlódás. Csak nagyon
kevesen tapasztalnak meg ilyen
Istennel való egységet. Ennek az
Istennel való egységnek a keresése az
életszentség útja, azaz parancsaim
hűséges követése. Döntéseket hoztok.
Haladtok előre az úton. Javítjátok a
hibákat. Ez a dolgok normális menete.
Bizonyos időközönként az emberiség
történelmében a legtöbb lélek a földön
nagy átlagban a Menny felé igyekezett.
Manapság pedig legtöbben kedvetlenül
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lődörögnek az úton. Sokan elfecsérlik
földi életüket és egyáltalán nem a
helyes irányba haladnak. Ílymódon
vesznek el a lelkek. Mint az Irgalom
Istene mindenféle jelet és
figyelmeztetést küldök. Jelenleg
azonban a legtöbb Általam küldött
jelet semmibe veszik. Így van ez a
fegyelmezetlen emberi magatartás
esetében is. Az emberek amint
felismerik és meghallják a hívásomat,
szinte máris engedik, hogy figyelmük
elterelődjék és a világ vonzereje már
azonnal vissza is húzta őket.
Gyermekek, figyeljetek.
Koncentráljatok Énrám és az előttetek
lévő útra. Nevelni kell magatokat, ha
az üdvösség útján akartok maradni.
Higgyetek Nekem, amikor azt
mondom, hogy minden többi út a
semmibe vezet. Gyermekeim, Engem
szeretve, törődjetek egymással.
Halljátok meg felszólításomat a
szeretetre most, amíg síma és enyhe
átmenetet tudok felkínálni nektek az
életszentségre. Eljön az idő, amint ezt
megmondtuk nektek, amikor az
átmenet csak erőszakkal lehetséges.
Nagy megrázkódtatást fog az majd
okozni nektek, ha erre a hívásra nem
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reagáltok. Gyermekek, ha nem
követitek az Én szavaimat, ha nem
vagytok Velem egységben, ha nem
ismeritek el és nem tisztelitek az Én
uralmamat rajtatok és a világ felett, a
nyugtalanság és a rémület fog majd el
benneteket. Ezen idők a végét járják.
Az Én időm következik. Örömteli idő
lesz, ez igaz. Ez az, amiért gyermekeim
imádkoztak. A változás azonban nehéz
lesz azoknak a számára, akikben nincs
meg a következő világ létezése iránti
szilárd ismeret és hit. Ha ma arra
kérnélek titeket, hogy adjátok át
életeteket Nekem és számoljatok el
életetekkel, hogyan éreznétek?
Nyugodtak lennétek? Biztosak
lennétek benne, hogy bár elkövettetek
hibákat, megtettétek, ami tőletek
tellett, és így felajánlhatjátok
életeteket cserébe az örökérvényű
jutalomért? Ki tudnátok ejteni e
szavakat: “Istenünk, elpocsékoltam az
időm nagy részét itt, a földön, de
tudom, hogy Te vagy a Teremtő és
meghajtom magamat Előtted?” Ez
minden, ami szükséges az
üdvösségedhez, gyermek, de te azt
szeretnéd, ha legalább valami kicsi
dolgot adhatnál Nekem. Lehet, hogy
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odaadnád Nekem azokat az
esztendőket, amikor gyermekeidet
nevelted. Talán felajánlanád Nekem a
munkahelyeden végzett szolgálatodat
vagy a szüleid iránti hűségedet és
tiszteletedet. Lehetséges, hogy
betegséggel és depresszióval
kapcsolatban elviselt türelmedet fogod
felajánlani Nekem. Talán ezt fogod
mondani: “Istenem, felkeltem minden
nap és megpróbáltam, hogy ne legyek
tisztességtelen vagy sértő másokhoz
fájdalmam és szenvedésem dacára.
Mindezen dolgokra és minden élettel
kapcsolatban, melyben megvan az
emberi méltóság és egy bizonyos
mértékű igyekezet az őszinteségre, a
következőket fogom mondani: “Jól
van, légy üdvözölve. Jól végezted a
feladatodat. Most már vége van földi
küzdelmeidnek és biztonságban vagy
és szeretlek.” Magamhoz szorítalak és
meggyógyítom minden sebedet és
megszabadítalak minden
fájdalmadtól. Szeretettel fogunk
előkészíteni, hogy beléphess
Országomba. Gyermekek, ne féljetek
attól, hogy e földet elhagyjátok és a
következőbe lépjetek. Én ott leszek,
hogy mindegyikőtöket fogadjalak.
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2003. december 22.
Mennyei Atya

E föld minden gyermeke, halljátok
hívó szavamat. Az Istenetek, az Ő
teljes méltóságában hozzátok intéz
szavait. Meg fogok tenni mindent,
hogy lelket mentsek és Én nagy
hatalommal rendelkezem. Az egyetlen
dolog, amit nem másíthatok meg az a
szabad akaratotok. Ha egy lélek
Énhelyettem a sötétséget választja, Én
nem tehetek semmit, mivel a ti szabad
akaratotok az Én ajándékom. Az Atya
soha nem veszi vissza az ajándékot,
amit egyszer adott. Ez egyszerűen
teljesen ellene szólna isteni
természetének. Ti, azonban, vissza
fogtok térni Hozzám. Szívetek mélyén
most térjetek vissza Hozzám. Azért
beszélek így hozzátok, mert azt
akarom, hogy Velem legyetek az egész
örökkévalóságon át. Van ennél
fontosabb? Nincs. Nincs fontosabb
dolog, mint ez az egy egyszerű tény:
bejutni a Mennyországba. Tegyetek
most félre minden mást. Üljetek le
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Velem, amint beszélek szívetekhez és
előkészítelek a Velem való
találkozásra. Én csak az
üdvösségeteket akarom. A legnagyobb
kegyelmeket árasztom ki rátok
szavaimon keresztül. Mint Isten, azt
szeretném, ha visszatérnétek szívembe
ettől a pillanattól fogva. Velem fogsz
maradni, drága lelkem? Többé ne
menj el Tőlem. Megkóstoltad a világ
ajánlotta dolgokat és megtapsztaltad a
szeretetlenséget és a sötétséget. Én
felajánlom neked a világosságot és a
jót. Megadom neked a biztonságot és a
bizalmat. Táplállak, mikor éhezel, és
vigasztallak, amikor szomorú vagy.
Nincs semmi másra szükséged, csak
Énrám. Nincs okod szomorkodni.
Istened neveden szólított. Jöjj
Hozzám.
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Gyermekem, oly régóta figyellek. A
lelked mélyén tudtad, hogy veled
vagyok. Úgy döntöttem, hogy
mostanában aktívabban leszek jelen az
életedben. Még direktebb módon
akarlak vezetni téged, ha ehhez
hozzájárulásodat adod. Azt akarom,
hogy gyermekeim Velem, sőt
egymással is szoros egységben
legyenek. A lelkek egész légiójára van
szükségem, akik Velem, az ő Istenükkel
egyesülten élnek és akik végrehajtják
utasításaimat. Gyermekek, a Fiammal
és Máriával, az Ő Édesnyjával együtt
nagy szeretettel üdvözöllek. Példa
nélkül álló módon vezetünk benneteket
és ez az irányítás folyton-folyvást tart.
Minden nehézségen kereszül
átvezetünk benneteket. Sok lélek úgy
gondolkodik, hogy nem kell nekik most
Hozzám visszatérniük, mert lesz majd
idejük erre később. Halogatják
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megtérésüket. Gyermekek, nem ezt
kérem tőletek. Nem ez az, amit kérek
tőletek. Azt mondom: „Elég”. Most
jöjjetek Hozzám. Ahhoz, hogy a
Mennybe juthassatok, el kell
fogadnotok Jézust, az Én Fiamat. Ezt
ti nagyon jól tudjátok. Most tegyétek
ezt meg. Azért kérem ezt tőletek, hogy
nagyobb dicsőségem legyen? Önző
Isten vagyok, Aki a saját kényelmét
keresi? Gyermekek, jól tudjátok, hogy
nem ez a helyzet. Ha Istenetek kér
tőletek valamit, ha Istenetek
mindenféle jeleket és
figyelmeztetéseket küld nektek, fel kell
tételeznetek és meg is kell értenetek,
hogy Istenetek nehézségektől és
izgalmaktól próbál megmenteni
titeket. Azt akarom, hogy gyermekeim
békében éljenek. Azt akarom, hogy
gyermekeim ne kötődjenek a világhoz,
tudomásul véve azt, hogy a Mennyek
Országa az ő otthonuk és
végállomásuk. Amikor úton vagytok,
hosszú úton és hirtelen megérkeztek,
nem örültök? Dehogynem, gyermekek.
Nem mondjátok azt, hogy „Nem,
köszönjük, nem akarunk megérkezni
úticélunkhoz. Még folytatni akarjuk
az utazást.” Minél hosszabb és
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nehezebb az utazás, annál jobb érzés,
amikor a végére értek. Az út végén
kijár az ünneplés. El tudjátok
képzelni, gyermekek, milyen ünneplés
vár tirátok, amikor eléritek földi
útatok végét és hazaérkeztek a Mi
Országunkba? Nem fogtok csalódni.
Istenetek, Én, a ti Atyátok a
legcsodálatosabb bankettet rendezi
mindennel, ami gyönyörű a
teremtésben. Gyermekek, a földi
gyönyörűségek semmik ahhoz képest.
Ne ragaszkodjatok a földi dolgokhoz.
El kell előbb vagy utóbb válnotok
azoktól. Az emberi mivoltotok szerint
a földi életetek véges. Drágáim, maga
a föld véges. Csak Én vagyok végtelen.
Ha az a tervetek, hogy majd idővel
Engem fogtok választani, akkor
válasszatok Engem most. Ha valahol a
szívedben elismered, hogy Én vagyok
az Isten és te vagy a teremtmény,
akkor jöjj Hozzám most. Meg akarom
őrizni és védelmezni lelkedet.
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A világ gyermekei, értékesek vagytok
az Én szememben. Mindegyikőtöket
végtelen előrelátással és szeretettel
teremtettem. Jellemvonásaitok
mindegyike az Én irgalmam tette. „Én
Istenem” mondhatjátok most “nem
mindegyik jellemvonásom vonzó”.
Tudom, gyermekem. Vannak bizonyos
hibáid, melyeket le kell győznöd. Úgy
gondolod, hogy ezek miatt kevésbé
szeretlek? Nem úgy van, hogy a
kedvenc játékszerünket megjelöljük?
Nem hordja a gyermek szeretetének és
vonzódásának jelét az a játék?
Gyermekek, minden
tökéletlenségetekkel együtt szeretlek
benneteket. Szeretlek titeket minden
sebhelyetekkel és a foltokkal, melyeket
hibáitok és vétkeitek
eredményeképpen viseltek. Nekem
nem számítanak ebben az értelemben,
hiszen nem alkottalak benneteket
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tökéleteseknek. Úgy teremtettelek
benneteket, hogy le tudjátok győzni
gyengeségeiteket és felhasználva
szabad akaratotokat, Engem
válasszatok. Úgy teremtettelek titeket,
hogy egymásnak segítséget
nyújtsatok. Azért teremtettelek, hogy
ékesítsd a Mennyek Országát, kicsi
gyermek, azt akarom, hogy itt legyél
Velem. Itt van az a hely, melyet
számodra készítettem. Ez csak a te
számodra készült. Itt van a te
otthonod örökre és elő akarom veletek
készíttetni útatok teljessé tételét.
Megijesztelek ezzel benneteket? Nem
az a szándékom, hogy ijesztgesselek, és
az nem ijesztgetés, hogy eljövök.
Pontosan ellenkezőleg, drágáim, azért
jövök, hogy megmagyarázzam
mindegyikőtöknek, hogy mindig
egyetlen lélegzetvételre vagytok
csupán az örökkévalóságtól. Ez
vonatkozik minden egyes lélekre, aki
valaha is a földön volt. Egyik
pillanatról a másikra befejeződhet
útatok. Én fogom meghozni a döntést.
Az elmúlt időszakokban a lelkek ezt a
tényt mindig eszükben tartották és
erre mindig emlékezve, el tudták
szakítani magukat a világtól. A sok
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ajándék és haladás miatt, melyet
nyújtottam és megengedtem, abban
ringatják magukat gyermekeim, hogy
Én korszerűtlen vagyok és az Én időm
lejárt. Drágáim, hallottatok már ilyen
képtelen és pökhendi dolgot? Most
talán azt mondjátok, hogy
“Természetesen nem, Istenünk.
Egyetlen lélek sem gondolkodik így
azok közül, akiket nekünk adtál.” De
bizony sokan gondolkodnak így. Ha te
az a lélek vagy, aki úgy gondolkodik,
hogy nincs szükséged a Teremtőre, állj
meg egy pillanatra. Hagyd abba a
lélegzést. Azt akarom, hogy gondolj
bele abba, hogy ezt Én bármelyik
pillanatban akarhatom. Ilyen nagy az
Én hatalmam. Ne gondold, hogy
független vagy Tőlem. Ha Tőlem
független lennél, megszűnnél létezni.
Én Isten vagyok. Én Mindenható
vagyok. Az Enyéim ismernek Engem.
Te az Enyém vagy és azt akarom, hogy
hűséges légy Hozzám.
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Gyermekeim, meghívtalak benneteket.
Nyomatékosan kértelek benneteket.
Megmagyaráztam nektek, miért kell
visszatérnetek Hozzám. Vissza kell
térnetek a szívemhez és Velem kell
maradnotok hűségben és szeretetben.
Ha nehézségekkel küzdesz és úgy
érzed, hogy a világ húz magához, tudd
meg, hogy ez a küzdelem a te
osztályrészed. Így, a földtől való
elszakadásotokon keresztül nyeritek el
a Mennyországot. Megmutatjátok
Nekem, hogy érdemesek próbáltok
lenni a Mennyországra és próbáljátok
felkészíteni magatokat. Gyermekek,
még a legkisebb igyekezetetekért is
valóban példa nélkül álló jutalmat
fogtok kapni. A világ gyermekeit nagy
mértékben félrevezették, de jövök,
hogy visszahozzam őket. Most nem
ítélkezem. Szeretlek benneteket.
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Türelemmel és megértéssel közeledem
hozzátok. Jöjjetek Hozzám a hűség
szellemében és szélsebesen rátértek
arra az egyenes útra, mely egyenesen
az életszentséghez vezet titeket. Semmi
félelem ne legyen most bennetek,
gyermekeim. Kizárólag jó szándékkal
vagyok irántatok. Minden tekintetben
béke legyen bennetek. Istenetek
megvédelmez és megőriz titeket.
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Második rész:
A Szűzanya szól a püspökeihez és
papjaihoz
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A jövőtökbe szeretnék egy kis bepillantást adni
nektek. Az a reményem, hogy fel tudlak készíteni
benneteket arra, hogy amikor a változás ideje
eljön, zökkenőmentesen térjetek át az új rendre.
Gyermekeim tudják, hogy a világ változóban van.
A világi lelkek azt hiszik, hogy ők irányítják e
változásokat, de valójában, Isten működik. A
gonosz szándékokat elveszi és felhasználja
azokat az Ő saját tervei megvalósítására. A
szentéletű lelkeknek nem kell félniük. A gonosz
lélek a terveivel nem megy semmire sem.
Maradjatok nyugodtak és ne féljetek, amikor az
ijesztő híreket halljátok. Nem szabad
elfelejtenetek, hogy Isten oltalma alatt álltok,
Isten mindig fog gondoskodni rólatok, és Én a ti
Édesanyátok mondom ezt most nektek.
Gyermekem, ne félj attól, hogy szavaimat
továbbadd az egyházi előljáróidnak. Nem szabad
elfelejetened, hogy ezek nem a te szavaid vagy
próféciáid. Te nem vagy ezekért felelős és nem
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kell bizonyítanod azokat. Hogyan is tudnád?
Ezek a szavak a Mennyországból valók és az
céljuk, hogy gyermekeimnek figyelmeztetésül
szolgáljanak, hogy a világosság gyermekei
lelkileg felkészültek legyenek. Mindegyiküknek
meghatározott szerepet kell betöltenie és meg
fogjátok látni, hogy sokan kapnak hasonló
közléseket. Legyetek bátrak. Legyetek
szentéletűek. Készüljetek fel arra, hogy hittel
fogadjátok megbízatásotokat. Számítunk arra,
hogy a kiválasztott lelkek nagyszámú lelket
hoznak vissza Krisztushoz, mielőtt a lelkek
csodájának ideje elérkezik.
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A félelemről beszélek ma nektek. Az átmeneti
időben nagy félelemmel kerültök szembe. Ez a
félelem a hit hiányának eredménye, mely
eluralkodott a világban. A hívő lelkekkel
közölnötök kell, hogy a félelem nem old meg
semmit, és riadalmat okoz az emberek között.
Nyugalomra van szükség, olyan bizalomra, mely
a rendszeres napi ima életformaként való
gyakorlásával érhető el. Ez az életforma, melyről
ma beszélni szeretnék. Az embereket serkenteni
kell a napi Szentmisén való részvételre.
Ílymódon imádkozhatnak a saját maguk
biztonságáért és az Isten Országának mielőbbi
eljöveteléért. A napi Szentmise egyik része azon
tervnek, hogy mindenkor összeszedettek
maradjanak. A tervnek egy másik része pedig a
napi imádkozás otthonotokban. Úgy hiszem,
hogy sürgetnünk kell, hogy minden otthonban
mondják a családok a rózsafűzért. A napi
rózsafűzér az, mely összefogja és irányítja a
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családot. Védelmezni tudom azt a családot, mely
így imádkozik. Ha egy család nem imádkozik,
sokkal nehezebb a családi összetartás és a
Mennyország felé való irányulás. Kérlek
benneteket, hogy bátorítsátok az embereket a
rózsafűzér imádkozására. Azt is szeretném
mondani, hogy a Gyónás Szentségéről le kell fújni
a port és újra érvényt kell szerezni a
Szentgyónásnak. Most nem a csoportos
gyónásról beszélek. Arról nincs mit mondani,
kivéve azt, hogy minden egyes léleknek különkülön kell gyónnia, a Fiam, Jézus egy felszentelt
papjának, hogy ílymódon nyerhesse el a szentségi
kegyelmeket. Szükséges, hogy minden egyes lélek
a világ számára elérhető hatalmas mennyiségű
kegyelem tárházává váljék a jelenben és a
közeljövőben. Ha egy lélek nem kapta meg ezt a
szentségi kegyelmet, akkor nem érzi azt a békét a
lelkében, amit Én akarok a számára elérhetővé
tenni. Az adott kegyelem mély és kimerítő békét
nyújt, mely megszünteti a félelmet és minden
egyes szívbe bizalmat és örömet helyez.
Akarjátok ezt egész környezetetek számára is?
Akkor hát igyekeznetek kell, hogy megkezdjék az
imádságos életrendet. Az idő nem visszafelé,
hanem előre halad, és a terv kötelez. Neki kell
gyűrkőznünk e küzdelmes időszaknak, drága
fiaim, de ezt együtt tesszük. A Mennyország
különleges módon csatlakozik a földi erőkkel és
minden létező személy lelke együttesen hozza meg
az Új Időket. A tervünk tökéletes. Fiam vissza
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szándékozik térni. Fordítsátok energiátokat arra,
hogy népét felkészítitek erre.

2003. augusztus 10.
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Fiam, a te édesanyád, ma a béketűrésről szeretne
hozzád szólni. Manapság sok pap-fiam
elcsatangolt és egyáltalán nem koncentrál papi
kötelességeire. Csoda az, ha a rájukbízottak
rendszertelenül élnek, nem ügyelve lelki
kötelességeikre? Azt akarom, hogy pap-fiaim
visszatérjenek Jézushoz. Az a célom, hogy elérjem
náluk azt, hogy elkötelezzék magukat arra az új
életmódra, melyet az önfegyelem és a lelkesedés
jellemez. Mindnyájunknak egyesülnünk kell a
hitben és abban, ahogyan hitünket megéljük.
Valóban tarthatatlan az a helyzet, hogy a hívők
egyik csoportja betart bizonyos szabályokat és
egy másik csoport pedig valami más
szabályokhoz igazodik. Drága gyermek, ez nem
vezet jóra. Ahhoz, hogy elérjem veletek azt, amit
el kell érnem, meg kell változnunk. Bízom
bennetek, hogy e szavaimat eljuttatjátok oda,
ahová azoknak el kell jutniuk, hogy ez a változás
megtörténjék. Meg fogjátok kapni az összes
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mennyei segítséget, melyre szükségetek lesz, sőt
még azon felül is. Bíznotok kell bennem. Nem
teszlek felelőssé azon dolgokért, melyeket mások
tesznek, arra azonban kérlek benneteket, hogy
tegyétek világossá, hogy elvárjuk a változást.
Krisztus nem fogja a továbbiakban elviselni a
Szentatyának való égbekiáltó engedetlenséget,
hiszen a Szentatyát Ő választotta ki, hogy az Ő
földi helytartója legyen. Fiam, hidd el, hogy
roppant nehéz idők járnak. Hamarosan meg
fogom mutatni neked, hogy míly nagyon súlyos
idők azok, melyekben tevékenységünket végezzük.
Légy bátor és gyakorold a türelem erényét,
miközben feltárom neked szerepedet Isten
Országának eljövetelében. Nagy áldásban van
részed, hogy ílymódon a választottak között
vagy. A tervem készen áll, mely szerint sok
elveszett gyermeket kivánok visszavezetni
Fiamhoz. Egy lélek is drága és minden kinccsel
felér. Mennyivel fontosabb akkor maga az egész
világ, mely teli van elveszett lelkekkel, akik csak
az igazságra vágynak, arra, mely eddig el volt
előlük rejtve, de most hamarosan teljes
dicsőségében tárul fel előttük. Azt akarjuk, hogy a
lelkek készületlenek legyenek? Természetesen,
nem. Buzgolkodnunk kell e mennyei munkánk
végzésében. Imádkozzatok és Fiam, mint a világ
Megváltója fel fogja tárni Magát előttetek.
Veletek vagyok és támogatni foglak titeket ebben
az előkészületi időben.
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Fiam, most nagy engedelmességet kérek tőled.
Tégy félre minden kevésbé fontos feladatot és
fordítsd idődet erre a feladatra. Meg kell
kérdezned magadtól, mire van szükség, hogy a
tervem gyümölcsöző legyen. Veled leszek és
irányítalak. Ez a munka az, amire fel lettél
készítve, és ez a te primér feladatod Isten
Országának eljöveteléért. Készen állsz Jézus
szolgálatára? Készen állsz arra, hogy védelmezd
a lelkeket, akiket a te gondjaidra bíztam? Ez az,
amit ma minden szentéletű papnak meg kell
kérdeznie magától. Ezért lettetek pappá
szentelve, mint Krisztus papságának örökösei.
Ne váljatok hűtlenekké hivatásotokhoz most,
amikor oly fontos, hogy hűségetek vitathatatlan
legyen. Lesznek, akik szolgálnak, mások pedig
nem. Általában ez volt mindig a helyzet. Nem
akarok energiát pazarolni azokra, akik a
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sötétséget választják. Gyermekeimet meg kell
védenünk. Nagy erőt kaptatok azért, mert úgy
döntöttünk, hogy rajtatok keresztül fejtjük ki
tevékenységünket. Ne okozzatok csalódást
Édesanyátoknak, aki oly határozottan bízik
bennetek. Kezdjétek imádkozni a Rózsafűzért
minden nap. Ezúton fel tudom készíteni a
szíveteket arra, hogy tökéletesen átadjátok
magatokat Fiamnak és az Ő tervének. Nem lesz
semmi bizonytalanság bennetek. Olyan úton
vezetünk benneteket, mely ki van világítva és
minden akadálytól mentes. Ha egyszer ráléptek
erre az útra, bizalom és eltökéltség tölt majd el
benneteket. Néha azonban, nehéz megtenni az
első lépéseket, melyeket hittel kell megtennetek.
Ne féljetek. Nem hagyunk magatokra. Őszintén
mondhatom, hogy nagy támaszra találtok a
Mennyben, hiszen munkátok fontos. Már ebben a
pillanatban kezdjétek is el a ráhagyatkozást erre
a Mennyből jövő segítségre. Kérjetek minket. Erre
várunk. Nem fogunk nektek adni olyan feladatot,
mely nem felel meg életszentségetek szintjének.
Az életszentségetek Jézustól származik, és Ő az,
Aki úgy emeli fel e szintet, amennyire szükséges e
misszióhoz. Biztosítalak fiam, hogy
Édesanyádnak mindenre van gondja. Kérd a
békét és a Mi Isteni békénk úgy fog leszállni rád,
mint a gyenge harmatcseppek. Megáldalak
benneteket és megköszönöm ez ügy iránti
hűségeteket.
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Fiam, veled vagyok. Könnyű szívvel intézem
hozzád e szavakat. Ez a világ, melynek oly nagy
szüksége van a tisztulásra, ahhoz a pillanathoz
közeledik, melyért oly sokan könyörögtek. Mi, itt
a Mennyországban, figyeltük az emberiség
hanyatlását, de most már nem nézhetjük ezt
tovább. Látod, fiam, milyen másképpen
gondolkodnak manapság az emberek? Látod,
milyen másképpen kell papjaimnak beszélniük?
Nem mertek beszélni bűnről vagy a gonoszról
attól való félelmetekben, hogy a mindenkori
hatalmasságok el fognak ítélni benneteket.
Gyermekeim, a világosság gyermekei, gyakran
szégyenkeztek a saját jóságotok miatt. Csak
nagy nehézségek árán irányíthatják saját
gyermekeiket, mert az iskolák meg vannak
mérgezve az úgynevezett modernizmus ilyen vagy
olyan válfajával, mely pontosan a lelküket
fenyegeti. Megérthetitek, miért lép akcióba
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Megváltótok. Ha ezt nem tenné, kockáztatná egy
egész generáció elvesztését. Te, magad, kérted
Isten kegyelmét a fiatalokra. Szeretném
megmondani neked, hogy Isten nem tudja többé e
világ gyermekeit védeni, és ezért a világnak meg
kell változnia. Óva intelek benneteket. A
sötétség időszaka a végéhez érkezett. Rajtad
keresztül akarok cselekedni, hogy példát adjak
arról, milyen is lesz az Új Idő. Elő fogod
készíteni az embereidet és mások pedig követni
fogják példádat. A hozzád tartozó emberek,
követve a kellően megvilágított utat, melyet
mutatsz nekik, meg fogják tapasztalni azt a
békét, mely egyedül a Mennyországból származik.
Nem mindennapi módon száll a szívükbe a béke.
Észrevehető lesz, mert ez semmi evilági dologhoz
nem lesz hasonlítható. A többiek oda fognak
figyelni és vágyakozni fognak arra, hogy az ő
plébániájuk közössége is rendelkezzék ezzel a
hittel és jósággal. Ez természetesen nem lesz
titok. Szívesen és örömmel ki fogod fejezni
háládat Annak, Aki ezeket a kegyelmeket nyújtja
a gondjaidra bízott lelkileg kiéhezett embereknek.
Fiam, engedd, hogy a Mennyország támogasson és
irányítson. Légy engedelmes a gyámkodásunk
idején. Nem fogsz hiányt szenvedni semmiben
sem és lesznek társaid, akik boldog örömmel
fognak segíteni és támogatni. Útat mutatok
neked. Ne félj semmitől, mert minden ilyen lelki
megújulás így kezdődött. Új Korszakba lépünk és
bár csendes elhatározással működünk, gyorsan
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cselekszünk. Megáldalak és kiterjesztem Fiam
áldását rád.
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Fiam, a lelkedben vágyat érzel arra, hogy Jézussal
teljes egységben élj. Ez a misszió célja, hogy elérd
az egységnek azt a szintjét, melyre vágyódsz.
Mindig a kötelesség végzése az, melyen keresztül
az egységet el tudjátok érni. Sok pap fiam
számára a nehézség abból adódik, hogy teszik a
maguk által meghatározott teendőket, szemben
azokkal a kötelezettségekkel, melyeket Jézus
választott ki és készített elő számukra.
Ílymódon elhanyagolják azt a kötelességet,
amelyet mi akarunk, hogy teljesítsenek és azt,
amire tanulmányaik során fel lettek készítve. A
fontos feladatok megoldatlanok maradnak, és
fiaim letérnek a papi hivatásuk útjáról,
eltávolodva a Fiammal való fenntartó és
meghatározó egységtől. Ez így nincs rendben.
Újból kell kezdenünk. A papnak mindenben
olyannak kell lennie, mint Jézus. Legelőször is, és
ami a legfontosabb, a papnak teljesítenie kell az
előírt feladatokat. A feletteseinek való hűséges
60

engedelmességével és a dolgoknak imádságos
átelmélkedésével meg fogja tudni, melyek azok a
feladatok. Jézus küld segítséget, fiam. Nem kér
téged arra, hogy isteni nyomdokait kövesd és
aztán elfordul tőled és más dolgok kötik le
figyelmét, mialatt szeretett papjai küszködnek.
Nem Jézus az, aki hibázot itt, drágám, hanem
Nekünk kell a jövőnkre odafigyelnünk. Egy
másik szempont: a papnak komolyan kell
törődnie azzal a ténnyel, vajon azon az úton járe, mely egyenesen a Mennybe vezet. Ha így tesz,
akkor sok, nagyon sok lelket tudhat maga
mögött. Ha a pap az idejét a mellékútakon vagy
szórakozottan tölti, sok lélek követi őt azon az
úton és nem tér vissza a mennyei útra. Tudod,
fiam, ez egy súlyos probléma manapság. Nagyon
aggódom a sok drága papomért mert az elkövetett
hibákért és azoknak a lelkekre tett hatásáért őket
fogják számon kérni. A pap arra van hivatva,
hogy keresse a magasabb és egyenes utat az
életszentségre. Ez az, amivel törődnie kell,
szemben azzal a személlyel, aki a világban él és
akit kötelességének teljesítése a világhoz köti.
Soha nem szabad, hogy ez legyen a helyzet a pap
esetében. Igen, rendszerint a világban van, de
neki Jézust utánozva kell járnia az egész
emberiség jelenlétében. Ragyogó fényt hordoz
magával, és ez a fény Jézus Krisztus. Ha
túlzottan érdeklik őt az e világ dolgai vagy az ő
saját akarata, elveszíti Krisztus ragyogó fényét és
az emberek nem látják a jól megvilágított utat,
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melyet látniuk kellene olymódon, hogy követik
papjukat. Égi édesanyátok meg akarja adni a
lehetőséget, hogy a papok most ismét
határozottan kövessék Jézust. Fiam, el sem tudod
képzelni, milyen változásoknak leszel tanúja. A
lelkek hanyatt-homlok rohannak majd vissza a
Mennybe vezető útra. A papok meg fogják
köszönni papi hivatásukat Istennek, mert olyan
lelkeket segítenek, akik vágyódnak Jézus után és
akik csak szolgálni akarnak. Milyen nagy öröm
ez szegény, kedveszegett fiaimnak, akik oly
lenézettek a világban. A papok visszakerülnek az
őket megillető helyükre, melyre érdemesek is
lesznek. Arra törekszem, hogy paptársaid
számára az érdemes tiszteletet visszaállítsam.
Fogsz segíteni Édesanyádnak ebben a mennyei
kérésben? Készen állsz arra, hogy Istent egy
másik Krisztusként szolgáld a sötétségnek ebben
a világában? Segítesz majd Jézusnak a
világosság helyreállításában. Imádkozz velem
együtt, hogy Jézus a Neki szolgáló és Őt követő
papjain keresztül beteljesítse szent akaratát.
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Fiam, a számodra készített tervünkről akarok
neked beszélni. Te leszel mindazon kegyelmek
befogadója, melyek szükségesek ahhoz, hogy ez a
terv a papok számára megvalósuljon. Rajtad
keresztül akarunk küldeni információt,
útbaigazítást és kegyelmet. Egy ideig így fogunk
veled kommunikálni. Később direktebb módon
lépünk veled kapcsolatba. Légy biztos abban,
drágám, hogy hibák az ilyen vállalkozásban nem
lehetnek, ez a mi munkánk és ezért isteni munka.
Kezdetben alapozó munkát kell végezni. Az
alapozó munka alatt azt értem, hogy sok, nagyon
sok pappal kell beszélgetni az elkötelezettségről
és a megújulásról. Fel akarod majd mérni, ki az,
aki az irányításodat komoly elkötelezettséggel
hajlandó lesz követni. Amit elkezdtünk, azt be is
akarjuk fejezni, és nem elégszünk meg kevesebbel,
mint a terv teljes megvalósításával.
Maradéktalanul teljesítsd azt, amiről érzed, hogy
a mi kérésünk. Ilyen az a hit, amit gyakorolsz, de
nem vagy egyedül és hamarosan meg fogod tudni,
kik azok, akiket kértünk, hogy íly módon
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működjenek közre. A tervünk tökéletes. Nem
lehet ennél tökéletesebb. Koncentrálj annak
egyszerű voltán és akkor könnyű lesz.
Csodálkozni fogsz, milyen könnyű. Ez azonban a
hatalmas adag kegyelem miatt lesz könnyű, mely
kegyelem a történelem semmilyen korábbi
szakaszában nem volt elérhető. Ez az életmentő
kegyelem az, mely mozgatja e tervet és meggyőzi
a lelkeket arról, hogy minden egyes lélek élete
számára most már csak ez az egyetlen út. Ilyen
megkönyebbülést és örömöt fogsz érezni, fiam,
mert az én szegény papjaim csendben szenvednek.
Még egymástól is izoláltan szenvednek, mert nem
akarják beismerni, hogy üresnek és irányukat
vesztettnek érzik magukat. Csak némelyek, akik
rám, mennyei Édesanyjukra hagyatkoznak, érzik
a kegyelem áradását. Ismét mondom, ez a nagy
sötétség miatt van. Fiam, sokat imádkozz.
Korlátozd a beszélgetést, mert mind ismerettel,
mind szeretettel töltekezel. A szívedben érzett
szeretet Krisztustól jön és úgy megerősít téged,
hogy a te egyetlen útad az a mi útunk. Milyen
hálásak vagyunk azoknak a lelkeknek, akik
hajlandók szolgálni. Ne félj. Veled vagyunk és az
egész Mennyország készen áll, hogy segítséget
nyújtson neked ehhez a missziódhoz.
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Aggódom amiatt, hogy papfiaim bevégezetlenül
hagyják a megkezdett munkájukat. Túl gyakran
fordul elő, hogy a Szentatyától kapott irányítást
megkapják, odafigyelnek és szándékoznak is
követni az utasítást, de nem követik. A pápa
irányítását és utasításait általános hűséggel kell
követni. A papoknak el kell fogadniuk ennek a
szent embernek a vezetését. Valójában egyet is
értenek abban, hogy elfogadják a pápa vezetését
akkor, amikor pappá szentelik őket. Most újra el
kell kötelezni magunkat a Szentatyának, akit a
történelemnek különösen erre a szakaszára
választottam. Drága fiam, az egyetlen út az
előrehaladáshoz az egységben van. Az egység
nem jelent megalkuvást az Anyaszentegyház
tanításaival kapcsolatban. Az egység nem azt
jelenti, hogy más, nem a Fiam választotta
helytartó által vezetett egyházak tanításait
vesszük át. Ellenkezőleg, az egység azt jelenti,
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hogy megállapítjuk a szintet és szilárdak
vagyunk abban a meggyőződésünkben, hogy
Krisztus alapította ezt az egyházat és Ő fogja
vezetni és kormányozni ezen döntő időkön át.
Fiam, valójában nincs helye a harcnak. Igen, a
sötétség megmarad, de csak rövid időre. Az Isten
úgy rendelkezett, hogy a gonosz idejének vége.
Hamarosan uralmat fog gyakorolni a föld felett.
Az, ami hátra van, az az üdvösségért folytatott
munka. Meg kell mindent tennünk, ami szükséges
ahhoz, hogy kimentsük a lelkeket a lelki
sivárságból. A te feladatod, hogy megerősítsd az
Egyház autoritását. Nincs további megalkuvás.
A szabályok világosak. Nincs helye és értelme
további vitának. Ez az első lépés, melyet akarom,
hogy megtégy. Szerető kitartás. Istennek minden
gyermekét szeretettel várjuk a Mennyek
Országába, amennyiben helyes bűnbánattal
rendelkeznek. Ugyanakkor ez nem jelenti azt,
hogy semmisnek tekintjük azt az Egyházat,
melyről Isten úgy döntött, hogy az emberiséget
vezetni fogja. Az egyház szenvedése majdnem a
végéhez közeledik. Az Új Idők már erősen
közelednek és az Egyház el fogja foglalni az azt
megillető helyét az engedelmességnek e
korszakában. Segíteni fogsz, hogy ez
megtörténjék. Béke legyen veled és elmélkedj e
szavakon Jézus jelenlétében, mert ott, a lelkedben
fogod megkapni az utasításokat. Arra kérlek
most, hogy szedd össze most minden
akaraterődet. Erős akarattal kell rendelkezned.
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Tedd ezt nagy örömmel, fiam, és Anyádnak nagy
örömet szerzel. Sokak kapják meg a hívást, de
csak kevesen vannak a választottak. Most
megmondom neked, hogy kiválasztottunk téged
erre a munkára. Töltsön el a béke. Édesanyád
megáld és védelmez, miközben rendszerezed
feladataidat fontossági sorrendben.
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Fiam, neked most ezekben az időkben szilárdan ki
kell tartanod mellettem. Erre készítettünk fel
téged. Egészen különleges módon veled vagyok
most és nem hagylak el. Összeszedettnek kell
lenned, de ez könnyű annak a számára, aki
imádkozik. Az üdvösségről akarok veled
beszélgetni. Sokan vannak, akik nem is
gondolnak az üdvözülésükre, és így nem is
tekintenek a bűnre, mint fenyegető tényezőre.
Gyakran előfordul, hogy a bűn képzete meg sem
fordul a fejükben. Azzal töltenek el sok időt,
hogy próbálják megfejteni, miért követett el
valaki bűnt. Ez eltérés a tárgyról, drágám. A
gonosz lélek eltereli a figyelmet magáról a bűnről
és párbeszédet kreál ott, ahol arra semmi szükség.
Minden lélek felel azért a bűnért, amit elkövetett.
Ez elég világos. Természetesen Jézus, mint
mindenki végső bírája, figyelembe fog venni
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minden tényezőt, mely a bűnben
bennefoglaltatott, de az ítéletkor maga a tett
egyes egyedül kerül ítélet alá minden ilyen
párbeszéd nélkül. Látod, drágám, ez a modern
világ annyira nem szokott hozzá az igazsághoz,
hogy a emberek már nehezen fogják fel magának
az igazságnak a tényét. Ha egyszer aztán hangot
adnak az igazságnak, akkor majd felismerik és
ragaszkodni fognak hozzá. Meg kell mondanom,
hogy a bűnözők, még azok is, akik a legnagyobb
bűnöket követték el, el fogják hagyni gonosz
szokásaikat és a legnagyobb bűnbánattal és
örömmel fognak visszatérni az Emberfiához. Sok
gyermekünk van, aki meg van győződve arról,
hogy a bűn az nem bűn. Azt mondják nekik, hogy
a bűn az ember tetszés szerinti választása vagy
döntése és ennek hátterében kultúra vagy fejlődési
szint áll. Akármilyen képtelen a gondolat, úgy
kerül be a köztudatba mint igazság. Azok pedig,
akik az Igazságot hirdetik, lenézésnek és
ostorozásnak vannak kitéve, mintha hazudnának
és fájdalmat próbálnának okozni. Az
alapigazságokra kell koncentrálnunk, fiam. Az
Üdvösség nem azok számára van, akik a sötétség
útját követik. Hagyják magukat a gonosz
lélekhez sodródni és gyakran nem tudnak vagy
nem akarnak elszakadni tőle időben. Mi most
ezeket a lelkeket visszavesszük mégpedig úgy,
hogy az igazságot bátran a figyelem
középpontjába helyezzük. Isten, a Mennyei
Atyátok, Aki csupa jóság, hatalmat adott a
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kezembe erre az előkészületi időre. Ez az a
felhatalmazás, mellyel ma hozzátok szólok és ez
az az autoritás, mellyel segítem megvalósítani az
üdvösség tervét e világon. Te, fiam, részt fogsz
vállalni ebben a tervben.
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Ma minden egyes paphoz és a szerzetes rendek
minden tagjához intézem szavaimat. Felül kell
vizsgálnotok hivatásotokat. Alaposan
vizsgáljátok meg hivatásotokat és meg fogjátok
látni azt a meghívást, melyet Isten adott nektek,
hogy Őt szolgáljátok életetek
odaajándékozásával. Most pedig tekintsetek
figyelmesen az életetekre. Isten akarata szerint
éltek? Vagy a saját akaratotok szerint? Ez
nagyon fontos kérdés, gyermekem. Az
üdvösséged, a mennyben kapott koronád függ a
válaszodtól. Sokat várunk el tőled, ez igaz, de
nem méltánytalanul. Megkaptok minden
kegyelmet és segítséget, hogy azt a küldetéseteket,
melyet rátok bíztunk be is tudjátok végezni. Az
igaz, hogy kérnetek kell ezeket a kegyelmeket.
Legyetek biztosak benne, hogy a szükséges
kegyelmek készen állnak a számotokra, mikor
kéritek. Kérlek, szentelj időt most és a jövőben
hivatásod és életed felülvizsgálatára, és légy
biztos benne, hogy az egyik irányítja a másikat.
Segíteni fogok neked. Tulajdonképpen együtt
fogjuk ezt végrehajtani, te és én. Légy velem, az
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égi Édesanyáddal és én segíteni fogok neked, hogy
felismerd, ha az életed valamilyen tekintetben
nem felel meg annak a missziónak, melyet Isten a
Te számodra tervezett az idők kezdete óta. Ekkor
korrigáljuk azt, amit kell, és kicsi lélek, aki
magát Istennek szentelte, közlöm veled, hogy az
életed újjászületik. Oly totális örömöt és békét
fogsz majd érezni, hogy magabiztossággal és
lelkesedéssel folytatod majd útadat. Igazából
minden egyes szent kötelesség a legnagyobb
vigaszt nyújtja neked és a Krisztussal való egység
tudata önti majd el lelkedet. Ezeket ígérem neked.
Drágám, drágám, egy anya mindig beváltja
ígéretét. Légy alázatos. Ne gondold, hogy bármit
is bizonyítanod kellene nekem, hiszen én mindent
tudok. Engem nem lehet megtéveszteni és ha
magadat csapod be, akkor majd én segítek, hogy
rájöjj a tévedésre, és megszüntesd a homályt,
mely megakadályozott abban, hogy tisztán lásd,
mi a kötelességed. Tulajdonképpen együtt fogunk
rátalálni az igazságra és együtt fogjuk a dolgokat
a helyére tenni. Ne félj, drágám, ettől, mert, ha
engeded, hogy a félelem visszatartson, akkor ezzel
újra szembe kell majd nézned, valószínűleg nem
találsz ilyen megértésre. Egy anya mindig
hajlandó a megbocsájtásra és minden erővel
kieszközli a megbocsájtást bűnbánó gyermekei
számára. Az isteni igazságszolgáltatás menetébe
azonban még egy anya sem szólhat bele, ha az
igazságszolgáltatás folyamata megkezdődött.
Lépjünk ezért be bátorsággal hivatásotok
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gondolatkörébe és bizonyosodjunk meg arról,
hogy minden ott van, ahol lennie kell. Örvendezz
szívem drága lelke, hogy most itt olyan
szeretettel segítek neked. Az egész Mennyország
várja, hogy segítségért kiálts, ezért tekints a
Mennybe és kérd a szent elődöket, segítsenek
minket ebben a szent munkában. Anyád mindig
jön hozzád, mihelyt hívsz. Drágáim, nagy
kegyelmeket tartogat Isten felszentelt lelkei
számára, hogy ne menjen kárba egyetlen egy sem.
Kiterjesztem mennyei kezemet most rátok, amint
békét ültetek szívetekbe és bátorságot lelketekbe.
Jézus örül azon törekvéseteknek, hogy anyátokkal
együtt kivántok dolgozni e szent feladaton. Ne
okozzatok csalódást Neki. Jézus vágyódik arra,
hogy veletek teljes egységben legyen azért, hogy
gyermekeit megmenthesse. Ne feledjétek, hogy
Isten rendelt benneteket e munkára, tehát ez a ti
munkátok. Ne féljetek. Együtt fogunk dolgozni
ebben a munkában. Hamarosan nagy kegyelmek
árasztanak el benneteket. Ennyit akartam most
mondani nektek. Anyád áldását adja rátok. Béke
legyen veled. Veled vagyok.
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Drága gyermekeim, felszentelt papjaim, milyen
nehéz időket kellett elszenvednetek. Ne
higgyétek, hogy a Mennyország tétlenül nézte,
hogy rágalmaztak benneteket és próbára tettek
hitéletetekben. Mi mindent figyelemmel kísérünk.
Erőt adunk nektek. Mellettetek állunk és
támogatunk titeket, mialatt a Mennyország
megszervezi azt az egységet, mellyel a világot
készül megajándékozni. Nos, kis gyermekeim itt
az ideje, hogy ti is megtegyétek a ti részeteket
ebben a munkában. Szerepetek van e munkában,
mégpedig fontos szerepetek. Legyetek
meggyőződve arról, hogy ez a terv, mely a
Mennyből származik, körültekintéssel kimunkált
terv, ezt lehetetlen tökéletesebbé tenni. Szóval, ne
vesztegessétek az időt azzal, hogy egy jobb
módszert keressetek, egy ettől különböző
módszert vagy a saját elgondolásotokat. A terv,
melynek a vázáról tájékoztattalak titeket csupán
egy módon valósítható meg és ez az út a
Mennyország által meghatározott út. Legyetek
engedelmes befogadói e nagy kegyelmeknek,
melyek most a Mennyből áradnak felétek,
egyenesen a szívetekbe. Míg mi rajtatok keresztül
működünk, ti is segítsétek egymást. A ti
74

feladatotok az, hogy megkezdjétek a mentési
missziót és sok lélek van, akiket a gondjaitokra
bíztunk. Azt kívánjátok, hogy minden lelket
megmentsetek és szomorkodni fogtok, ha egyetlen
egy lélek is a sötétség áldozatául esik. Ti lesztek
a világosság. Krisztust fogjátok sugárzozni
magatokból és követőitek Krisztust fogják látni
bennetek. Milyen hálásak lesztek, hogy e terv
megvalósításában részt vettetek. Sok szent a
Mennyországban készen áll, hogy
szolgálatotokra legyen. Sok angyal vesz körül
benneteket, hogy védjen benneteket, arra várva,
hogy hívjátok őket. Utatokat Jézus
felhatalmazásával járjátok és ezt az autoritást
méltósággal és határozott céllal viselitek. Nincs
idő fölösleges tevékenységre. Elérkezett az idő a
mély imára, az elkötelezettségre és arra, hogy a
szentségi életről példát adjatok paptársaitoknak
és az embereknek, akik útbaigazításért benneteket
figyelnek. Drága lelkek, legyetek szilárdak a
bűnről alkotott véleményetekben. A bűnnel Istent
sértitek meg. Tudja ezt minden egyes benneteket
követő ember? Megmondtátok nekik ezt? Ha
nem, akkor jó, ha ezt megteszitek. Nem akarjátok,
drágáim, hogy az emberek tudatlanságuk miatt a
bűn állapotában legyenek, mert ez nem lenne
helyes. Egy olyan sötét világgal szemben végzitek
munkátokat, mely elveti a jóságot mint valami
ostobaságot. Drága lelkek, az Én védelmem alatt
legyünk hát mindnyájan balgák Krisztusért. Ne
engedjük, hogy bármi közénk és a Krisztusnak
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való teljes odaadásunk közé álljon. Veletek
vagyok és irányítom lépteiteket. Engedjétek,
hogy égi Édesanyátok ezt megtehesse. Nem
fogjátok sajnálni, hogy átadjátok magatokat a
Mennyek Országának. A lelkek, akik a ti példátok
nyomán menekültek meg, dicsőségeteket fogják
zengeni az örökkévalóságon át. Akarjátok-e ezt?
Legyen ez a ti célotok és akkor semmi sem fog
megingatni benneteket elhatározásotokban.
Biztosíthatlak benneteket afelől, hogy munkátok
könnyű lesz. Itt az ideje, hogy a Mennyel és
minden a földön élő igaz lélekkel, akik szintén
részt vesznek ebben a nagy megújulásban, teljes
harmóniában végezzétek munkátokat. Számítunk
téged is Krisztus választott szolgálóinak
egyikeként és már kezdhetjük is a lélekmentés
feladatát. Megáldalak titeket, drágáim. Soha
nem hagylak el benneteket. Égi édesanyátok
biztosít számotokra minden kegyelmet és már
most sajátságos módon válaszolok imáitokra.
Kérjetek a lelkek számára végtelen kegyelmeket és
e kegyelmeket meg is fogjátok kapni. Kezditek
látni a tervünket? Imádkozzatok és tervünk
feltárul előttetek. Világosan fogjátok látni az
általatok betöltött szerepet. Édesanyátok
köszönetét fejezi ki nektek. Jézus, Akinél senki
sem rendelkezik nagyobb nagylelkűséggel,
csodálatosan meg fog jutalmazni, már földi
életetekben is. Milyen hálásak lesztek, drágáim,
hogy alkalmatok nyílt arra, hogy az üdvösség
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útját járjátok Velünk. Menjetek most békével,
hogy nagy dolgokat vigyetek végbe.
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Drága felszentelt lelkek, nagy örömmel szólok ma
hozzátok. Égi édesanyátok nagy kegyelmeket
eszközölt ki számotokra, és ezek a kegyelmek
segítenek majd benneteket útatokon a szeretet
missziójában. Legyetek biztosak benne, hogy
állandóan irányítani foglak benneteket.
Gondosan figyellek majd benneteket, éberen
minden jelre, mely anyai beavatkozásomat
igényli. Kicsinyeim, nincs helye már a tévedésnek
Isten Egyházának képviseletében. Úgy
igyekszünk egységesíteni az Egyházat, hogy
legyen következetes a múltjával és ne a
jelenkorhoz igazodjék. Fiam, a Szentatya az
engedetlenség és a rosszindulat minden fajtájának
áldozatává lett. Erre ő fel volt készülve és
keresztjét kedvesen, alázattal és megbocsájtással
vitte. Nem mindenki tudta volna viselni az ilyen
keresztet. Azonban mindenki ki fogja venni a
maga részét Fiam szenvedéséből, ha erre hajlandó.
Mindannyian tanúságot fognak tenni a kereszt
megváltó erejéről. A szenvedés által lelkeket
fogtok menteni. Ki tud nemet mondani a
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szenvedő Krisztusnak? Emeljétek tekinteteteket
szeretett Fiam ártatlan alakjára, amint a
fájdalomtól vonaglik a kereszten. Ő a Mennyei
látomás előnye nélkül szenvedett. Benneteket
nem fogunk erre kérni, legfeljebb csak ritka
alkalommal. A mennyei látomást szemed elé
fogjuk tárni. Valójában nem is kell
megkérdeznetek, vajon Krisztus-e az, Aki hív
benneteket. Világos lesz előttetek, hogy Krisztus
hív titeket. Nos, azt mondom nektek, szívem
drága gyermekei, hogy mennyei Atyátok sokkal
hosszabb ideig tartja fenn e világot Fia
Szenvedése miatt. Jézus közbenjáró ereje
megváltotta a világot és most Isten a
tisztogatásnak a legenyhébb formáját választja.
Köszönjétek meg Neki ezt a kegyelmet, mely
számtalan lelket fog megmenteni a kárhozattól.
Gyermekek, az ilyen Kegyelmek sok forrásból
származnak. Tudjátok meg, hogy néhány
szentéletű társaitok, akik oly gyönyörűen
átadták magukat Isten akaratának, sok
kegyelmet nyertek, melyeket most használunk fel
a megújulásnak e szakaszában. Dícséret
Istennek, hogy megkaptátok a lehetőséget, hogy
ebben részt vehessetek. Semmihez sem
hasonlítható a Krisztussal való egység és ez az,
amit most fogtok megtapasztalni, amennyiben ezt
ti is akarjátok. Tudjátok, hogy a Mennyország
nem kényszerít senkit sem. A lélek meghívást
kaphat az életszentség egy bizonyos fokára és
azután egy magasabb szintű életszentségre.
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Szeretnétek máris megkezdeni felemelkedéseteket
mostani döntésetekkel? Sokkal gyorsabban
haladhattok, mint ahogy képzelitek, ha
ráhagyatkozással Krisztus mellett fogtok
dönteni. Kicsinyem, én itt vagyok. Valóban én
vagyok az, a mennyei édesanyátok, aki kér most
benneteket. Ne vegyétek semmibe ezt a végső
meghívást az életszentségre.

80

2003. augusztus 13.

Szűzanya

Drága felszentelt lelkek, azért beszélek ma
hozzátok, hogy örömöt hozzak nektek. Meg
akarom osztani veletek Isten örömét, hogy így
megértsétek, miért olyan fontos a munkátok. Ne
bátortalanodjatok el, amikor lagymatag lelkekkel
találkoztok. Isten kegyelmét visszük nekik és fel
fognak éledni, mikor eljutnak Fiam ismeretére.
Hiteteket aktív, mindennapi értelmében kell
gyakorolnotok. Higgyetek Istenben a mindennapi
küzdelmekben, nehézségekben és a hivatásotok
gyakorlása közben megtapasztalt
próbatételekben. Ha láttok valamit életetekben,
mely nincs összhangban elhivatottságotokkal, a
lelketek tökéletes voltát fenyegető veszélytől el
kell menekülnötök. Emlézzetek továbbá drágáim
arra, hogy lelketek tökéletesítése az alapja
küldetéseteknek. Állandóan közelebb kell
húzódnotok a Feltámadt Krisztushoz, mert
máskülönben elszakadtok Tőle. A lelki életben,
mint ti magatok is tudjátok, nincs megállás. Azt
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akarjuk, hogy életetek, mint eddig is, mintául
szolgáljon, de most még kihangsúlyozottabb
módon. Legyetek engedelmesek az egyházi
feljebbvalóitoknak. Még a mi híveink is
hozzásegítettek ahhoz, hogy az engedetlenség
gyökeret vert és hogy uralja a világot, mint
valami undorító füstköd. A megújulásunk
eszköze az a friss szél, mely arra hívatott, hogy
ezt szétoszlassa, hogy a Menny fénye újból
elárassza gyermekeit, azt a reményt nyújtva
számukra, melyre régóta vágyódtak.
Gyermekeink nem örvendenek igazi egészségnek
ezen a világon. Minden szülő kivenné gyermekeit
az iskolából, ha fejlődésük veszélyben lenne.
Drága felszentelt lelkek, ez az, amit mi csinálunk
most. Csak ahelyett, hogy elmozdítanánk a
helyükről a gyermekeket, a körülményeket
változtatjuk meg. Segítenetek kell ebben a
problémában. Isten nem engedi a bűnnek ezt a
szorítását. Ez világos. Azt mondta, hogy „Ebből
elég volt”. Ugyanúgy, mint mindig minden
helyzetben az embernek meg kell ismernie Isten
szeretetét, hogy azután ne kelljen szembesülnie
Isten haragjával. Ez nem új nektek drágáim. Már
ezt hallottátok ezelőtt is. Az újdonság ebben az a
hatalmas méretű Kegyelem, melyet Isten áraszt ki
a világra, hogy erőt adjon a megújulásra. Ez az
oka annak, hogy láthatjátok majd igyekezetetek
sikerét, nem úgy, mint a múltban, amikor az
erőlkődéseitek nem végződtek sikerrel. A világ
álmát alussza és ebből az alvásból fel akarjuk
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ébreszteni. Minden kérdésetekre választ fogok
adni szívetek csendjében. Találkoztok velem ott,
drága gyermekek? Találkoztok Jézussal, Aki
türelmesen vár arra, hogy hivatásotokat belétek
oltsa nagyerejű isteni szikrájával? Gyermekeim,
csodálatos módon térjetek vissza hozzánk.
Tegyétek meg az első lépéseket, melyeket mi
örömmel üdvözlünk, és én Fiam Szent Szívébe,
abba a tűzhelybe vonlak be benneteket, mely ég az
irántatok érzett szeretettől. Gondolkozzatok el
ezen most, gyermekeim. Jézus szíve az irántatok
érzett szeretettől lángol. Milyen gyakran szántok
időt arra, hogy keresitek Jézus tekintetét szívetek
rejtekében? Tegyétek ezt meg ma égi Édesanyátok
kedvéért. Üljetek le nyugodtan Üdvözítőtökkel és
engedjétek, hogy megmutassa nektek, mennyire
szeret benneteket. Így kezdtek majd igazán
megváltozni. Mindenkinek, aki e szavakat
olvassa, közelebb kell kerülnie Krisztushoz.
Valóban hozzád beszélek, kicsi gyermek. Csukd
be most a szemed és érezd meg jelenlétemet.
Engedd, hogy e folyamat megkezdődjék, amint
közelebb hozlak Fiamhoz. Ülj most csöndben,
amint égi Édesanyád gyógyítgatja szegény, sokat
szenvedett lelkedet.
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Drágáim, legyetek hálásak azért, hogy
alkalmatok nyílik arra, hogy a megújulás e
missziójához csatlakozhattok. Igazán nagy
áldásban van részetek, hogy úgy döntöttünk,
hogy íly módon keresünk fel benneteket. Ezeken
az üzeneteken keresztül reméljük, hogy
visszahozunk benneteket a Mennyországgal való
egységre, ílymódon munkátok és
kötelességteljesítésetek isteni ihletettségű és Jézus
Krisztus Urunk istensége által szentesített lesz.
Így munkátok hatása százszorosára és megint
százszorosára nő. Igazából nincs határa annak,
amit mi tehetünk. Ügyeljetek arra, hogy
engedjétek, hogy vezessünk és irányítsunk
benneteket. Különben munkátok megmarad
emberi korlátok között és ez most nem az, amit
akarunk. Munkánknak erejét tekintve,
természetfölöttinek kell lennie, hogy képessé
tegyen a megtérésre. A lelkeket vissza kell terelni
a nyájhoz. Gyermekek, a színvonalat
magasabbra kell emelni és ismét magasabbra.
Vissza kell térnünk arra a pontra, amikor az Úr
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nevének hiába vétele bűnnek számított. Odáig
kell visszamennünk, hogy a legkisebb hazugság
riassza a lelkiismeretet, hogy a lelket a
gyóntatószékhez irányítsa. Mondhatjátok-e,
hogy ez az általános gyalkorlat manapság? Nem
hiszem. Ez az, amit el akarunk érni. A lelkeknek
megint meg kell érteniük, míly nagy kárt okoz a
bűn az Istennel való egységnek. A lelkeknek meg
kell érteniük, hogy napjaikban és életükben az
Istennel való egység mindennél fontosabb. Ha ez
veszélyben forog, nemcsak, hogy tudomást kell
szerezniük erről, hanem helyre kell hozni a bűn
által okozott veszteséget, mint kárt és újfent
egyesülniük kell Istenükkel. Ki tudjátok azt
jelenteni, hogy ez a helyzet manapság?
Természetesen nem, hiszen nem ez a helyzet ma.
Gyermekeink többsége a Mennyország felé vezető
útról az út szélére sodródott. Nem akarok
hivatkozni a modern pszichiátria logikájára.
Biztosítalak benneteket, hogy a Mennyben ezt mi
nem tartjuk igaznak és a ti Istenetek nem
pszichiáter és nem a világotok által képviselt
engedékeny, jellem-pusztító teóriák szerint fogja
ítéletét meghozni. Az Isten mindentudó. Ő
egyenesen a lélek mélyére lát. Ha a lelkeket a
modern világ elméletei szernt kezelitek, akkor
rossz szolgálatot végeztek. Az emberek nem
fogják tudni használni a modern világ teóriáit
védőpajzsul az isteni ítélettel szemben. Jobb, ha
azt mondjátok valakinek: „ Kövessétek az igazak
útját”. Abban az esetben, ha sérelmet okoztak
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nektek, vizsgáljátok meg alaposan, mi történt.
Legyetek biztosak benne, hogy Isten nem örül
annak, hogy rosszat tettek ellenetek. Ez nem
Isten akarata volt, hogy sérelem ért benneteket.
Isten azonban a támadóitokat ítélete alá fogja
vonni. A vétkes nem fogja megúszni az isteni
igazságszolgáltatást és a bűn nem marad rejtve.
Gyermekeim, a Mennyben nem értek el semmit
hazugsággal vagy csalással. Isten be fogja
gyógyítani még a legfájdalmasabb sebeket és
igazságtalanságokat. Higgyétek el ezt. Ha nem
hiszitek ezt, drága lelkek, hogyan volnátok
képesek közvetíteni a gyógyítás ajándékát mások
számára? Képtelenek volnátok erre. Lehetetlen
lenne. Szóval, a hit ezen ajándékát előbb
magatokévá kell tennetek, mielőtt másokkal
megosztjátok. Hogy ehhez hozzájussatok, Jézus
társaságában kell eltöltenetek egy kis időt. Nincs
más útja ennek. Nem adhattok valamit tovább,
ha előzőleg nem rendelkeztek vele. Sokan
keresték Isten segítségét Isten szolgáin keresztül,
de üres kézzel tértek haza. Míly nagy
szomorúságot okoz ez a Mennynek. Az
otthonotokat kell ismételten rendbe hoznotok és
ezt azonnal el kell kezdenetek. Ezután kezdhetjük
világmentő útunkat, hogy megmenekítsünk
másokat. Korlátlan segítséggel rendelkeztek e
feladat elvégzéséhez, és én bátorságot és örömöt
adok nektek. Béke legyen veletek, drágáim.
Édesanyátok mindenről gondoskodni fog.
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Drága gyermekek, aggódom biztonságotok miatt,
mint ahogy egy édesanya aggódik, amikor
gyermekeit rossz útra térítik. Gyermekek, meg
kell értenetek, hogy a hitetekkel kapcsolatban tett
bárminemű megalkuvás veszélyt rejteget a
számotokra, nem is szólva arról a felelősségről,
mely mások lelki vezetésével jár együtt. Nem
szabad, hogy megalkudjatok hiteteknek modern
értelmezésével. Ne vegyétek ezt a kijelentésemet,
mint felhatalmazást arra, hogy engedetlenek
legyetek az egyházi feljebbvalóitokhoz. Nem ez a
szándékom. A szándékom a következő: azt
akarom, hogy újra kötelezd el magad az
egyházadnak. Azt akarom, hogy hűséges légy
Krisztus földi Helytartójához. Azt akarom, hogy
ne tűrjetek meg, és szándékosan használom a
szót, semmilyen engedetlenséget Krisztus
Helyettesével, a Bölcsesség e székével szemben.
Bátornak kell lennetek, amikor ezen
engedetlenséggel találjátok szembe magatokat.
Először furcsán érzitek majd magatokat, de csak
tekintsetek végig a történelmen. Sok más
szolgája Istennek volt hasonló helyzetben.
Valószínűleg úgy gondolkodtok, hogy az
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engedetlenség mindig jelen volt. Ez sajnos igaz.
Higgyétek el azonban nekem, hogy soha a világ
történelmében nem hágott ilyen magas fokra az
engedetlenség. Ez fenyegeti magát a mostani
létezéseteket. Magának Istennek a beavatkozása
nélkül a világ nem létezne. Ne úgy használjátok
szavaimat, hogy azok még nagyobb
megosztottságot kreáljanak. Ez nem szolgálná a
tervünket. Használjátok szavaimat arra, hogy
alátámasszátok a szükségességét annak, hogy
újra elkötelezzétek magatokat a Szentatyának és
az egyházi feljebbvalóitoknak. Hacsak nem arra
vagy hivatva, hogy az Egyházba a változást
közvetlenül bevezesd, kövesd az Egyház
szabályait és végezd szolgálatodat örömmel.
Csak olyan változtatást hozó munkát végezz,
melynek során a feljebbvalóidhoz való hűség
szerint cselekedsz. Kicsinyeim, bízzatok bennem,
hogy én közbelépek, ha szükség van helyesbítésre.
Beszéljetek nekem ezekről a dolgokról és meg
fogjátok látni, hogy én akcióba lépek. Ismét
mondom, hogy ez a jelen korszak különleges
kegyelmekben részesül Gyakoroljátok a bizalmat
és meglátjátok, hogy jutalmatok világos,
kézzelfogható lesz. Nincs okotok a félelemre. Az
eljövendő változások Isten akarata szerint
mennek majd végbe és ezért pozitívak az
emberiség és a világ számára. Gyakoroljátok a
bizalmat. Váljék természetessé, hogy
problélmáitokat átadjátok Jézusnak és akkor ez
szokásotokká fog válni. Egy nagy adag
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sztressztől meg fogtok szabadulni, mert nem
egyeztetek bele a figyelemelterelő „akcióba”. Ez
ugyanis, drágáim, egy bizonyos elkalandozás
volna, és ezt nem akarjuk a számotokra.
Kövessétek Jézust az életetekben. Nagy
teljesítményekre vezet el majd benneteket.
Minden lélek csodálatos dolgok elérésére van
teremtve, de a legtöbb lélek manapság
visszautasítja ezeket a kegyelmeket. Gyermekek,
szeretettel hívlak benneteket, féltő gonddal és
anyai aggodalommal, de ismét és mindenkor
reménnyel telve.
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Drága felszentelt lelkek, figyeltek az
Édesanyátokra? Engeditek, hogy üzeneteim
formálják lelketeket és irányt mutassanak
nektek? Talán mérgesek vagytok Anyátokra.
Mondjátok meg nekem, kicsi megsebzett lelkek.
Elmondhatjátok nekem, ha szomorúak vagytok.
Csak a kommunikáció az, melyen keresztül
tudunk eljutni a bajok gyökeréhez és találhatunk
gyógyírt fájdalmaitokra. Nem akarom, hogy
bármi akadály lehessen közöttünk, ezért
őszintéknek kell lennetek hozzám. Ha
gyógyulásra van szükségetek, akkor itt az ideje,
hogy körülnézzetek. Fogok küldeni számotokra
egy szentül élő személyt, aki segítségetekre lesz.
Ismeritek ezt a lelket és ennek a társnak a
segítségével fel tudjátok fedezni fájdalmatok okát
és megszüntethetünk bármilyen sebet, mely
folyton eltérít benneteket Édesanyátoktól.
Gyermekem, igazságtalanság van a világon, de az
igazságtalanság nem kap belépést a Mennybe. Ott
csak szeretet és ünneplés van. Engedd, hogy
beszéljek a Mennyországról, hogy megtudjad és
megértsed a végállomásod dicső voltát. A
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Mennyország telis-tele van Istent szerető
lelkekkel. Ezek az örömmel eltelt lelkek azzal
töltik idejüket, hogy az Istenséget, Annak minden
aspektusából feltárják. Nagy a tára az
ismereteknek, melyekre el lehet jutni és minden,
amit el akartok sajátítani, azt elnyerhetitek.
Képzeljétek el, hogy ujjongtok majd mind az
általatok ismert, mind pedig csupán Isten által
ismert szentek teljesítményei fölött. A Mennyben
a munkátok eredményét meg fogjuk ünnepelni. A
hibáitok, a bűneitek nem kerülnek a Mennybe és
nem csak hogy elfelejtődnek, hanem meg is
semmisülnek. El tudjátok ezt képzelni, drágáim?
Kezdtek erről most már képet alkotni? Hadd
folytassam. A Mennyben hatalmas területek
vannak, melyekben megtalálható minden szépség,
melyet Isten valaha is alkotott. Ha a földön
isteni inspirációra kreáltok valamit, és az
megegyezik azzal, amit kívánunk tőletek, az
akkor el fog jutni a Mennyekig, hogy fivéreitek és
nővéreitek felfedezhessék és csodálhassák. A lelki
kapcsolataitok szintén követni fognak benneteket
a Mennybe. Bűneiteknek minden emléke el lesz
törölve, mert nem tudnátok élvezni a Mennyek
Országát, ha folyton-folyvást hibáitok emléke
miatt bosszankodnátok. Ez Istennek az irgalmas
tette és szemléltető példája Istenetek
karakterének. Ezen még jobban gondolkozzatok
el. Ő sohasem rosszindulatú, soha nem
bosszúálló és soha nem büntet, csak azért, hogy
büntessen. Istenetek, a csupa szeretet Mennyei
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Atyátok csak a ti javatokra cselekszik az Ő
teremtményei javára, akiket szeretetből és jó
reményben teremtett. Gyermekek, a szeretet
mondatja velem, hogy próbáljatok elfeledkezni
mindarról, ami fájdalmat okozott nektek.
Segítek. Kérjetek engem és engedjétek meg nekem,
hogy lemossam a múlt sérelmeit, melyeket
zaklató lelkek okoztak nektek. Azt kívánom,
hogy épek, egészségesek és magabiztosak
legyetek. A gyógyulásotok itt van a kezemben.
Kinyújtom kezemet most felétek és helyezzétek a
szívetekbe. Drágám, légy velem. Hozzád
beszélek.
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Drága lelkek, anyai aggódással szólok hozzátok,
ugyanakkor anyai reménységgel. Az a vágyam
most, hogy a nagy fényesség felé irányítsalak
benneteket, mely fényt a ti számotokra gyújtottak
fel, hogy vezéretek lehessen az Engedetlenség
Korszakában. Gyermekeim, kérdéseitekre választ
fogtok kapni. Ez a szokásban lévő gyakorlat,
hogy a csatatéren lévő katonáknak nem
mindenkor adatik meg a hadviselés teljes
stratégiájának ismerete. A katonák esetenként
nem foglalkozhatnak a teljes stratégiával, mert
nekik arra a konkrét hadjáratra kell
koncentrálniuk, melyet kijelöltek számukra. Ne
legyetek olyanok, mint a kiváncsi gyermekek,
akik minden információt meg akarnak kapni,
noha ez esetleg nem válik a javukra vagy
valószínűleg nem javítja teljesítményüket.
Legyetek engedelmesek és alázatosak. Bízzatok
benne, hogy Isten szívében tudja a ti legfontosabb
érdekeiteket és rajtatok keresztül megvédi azon
lelkek érdekeit, akik a ti gondjaitokra lettek
bízva. Ne mulasszatok el egyetlen alkalmat a
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szolgálatra. Bátorítsatok másokat is, hogy
ugyanilyen éber segítőkészséggel viszonyuljanak
a Mennyországhoz. Gondoljátok talán, hogy
Isten meg volna elégedve félig teljesített
munkával? Ez csalódást okozna Neki, és azt is
megmondhatom, hogy az Istennek okozott
csalódás fájdalmat jelent majd nektek. Szívetek
tele lesz szomorúsággal és nincs annál rosszabb,
gyermekeim, mint az elmulasztott alkalmak
feletti sajnálkozás és búslakodás. Ezt most
megmondtam nektek és ti megértettétek. Így most
ma nekiindulunk. Isten már most e pillanatban
szeret titeket és Isten azt kívánja, hogy
koncentráljatok arra, amit ma az Ő számára kell
végeznetek. Neki megvannak a tervei
számotokra, és ezek a nektek adott különleges
kegyelmekre épülnek. Ezen ajándékokat Isten
Országának eljövetelére kell felhasználni. Ezeket
az ajánkékokat nem használhatod saját magad
számára, de készségesen segítünk, ha önmagad
ellátásáról kell gondoskodnod. Mi mindenre
gondoltunk és mindenre megvan a válaszunk. Ha
olyan helyzettel álltok szemben, mely nem
világos előttetek és mennyei irányítást
szeretnétek, akkor csak kérnetek kell. Arra
serkentelek benneteket, hogy életetek minden
helyzetében kérjetek isteni eligazítást. Amint
megrostálunk minden területet, ki fogjuk
gyomlálni a földi indítékokat és behelyettesítjük
azokat mennyei motivációkkal. Ez a folyamat
gyorsan zajlik. Minél jobban el vagytok
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kötelezve Krisztusnak, annál gyorsabban
haladunk előre. Ezután már sokkal nagyobb
teljesítőképességgel fogtok dolgozni.
Boldogabbak, elégedettebbek lesztek és a lelkek
vonzódni fognak hozzátok páratlan koncentráló
képességetek miatt. Gyermekeim, mindenfajta
földi tanulás és tanítás eltörpül amellett a tudás
mellett, melyet mi öntünk belétek látogatásaink
során. Legyetek biztosak benne, hogy rendelkezni
fogtok azzal a képességgel, hogy megtegyétek,
amire kérünk titeket. Ne féljetek. A félelem nem
Istentől jön és sok katonát akadályoz abban,
hogy sikerrel teljesítse misszióját. Fordísatok
hátat a félelemnek és ehelyett élvezzük a békét.
Veletek vagyok és megáldalak titeket. Soha nem
foglak elhagyni benneteket és ami nektek fontos,
nekem is fontos. Tekintsetek azokra a lelkekre,
akiket én vezérlek és látni fogjátok a békét az
arcukon. Ezt adom én nektek. Halljátok meg
felhívásomat, gyermekek. Ma elérkezett a
szolgálat ideje.
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Drága Jézusnak szentelt lelkek, szeretnék még
többet tanítani nektek a jóságról. A jóság
Istentől van. Minden jóság gyökere a Mennyben
van és a földön virágzik ki. A ti világotok tele
van hamis jósággal, mely valójában burkolt
rosszindulat. A világotok hirdeti a választási
lehetőséget és magasztalja az egyén választását.
Nos, ez rendben is van, ha a lélek Istent
választja. Az azonban, hogy az Isten által
meghatározott természeti rend ellen van a
választás, az Isten haragját hozza le a földre.
Ezek az emberek nem a jóság ügyéért dolgoznak
és indítékaik nem jók. Ne érezzétek kötelesnek
magatokat arra, hogy meghajoljatok a “jó”
fogalmának modern értelmezése előtt. Ehelyett
kérjétek a Szentlelket, hogy segítsen
meghatározni az igazi jóságot, azt a fajtát, mely
a Mennyben gyökerezik. A Szentlélek példákkal
fogja illusztrálni nektek. Az igazságnak ugyanez
a lelke fel fogja fedni előttetek azoknak a
lelkeknek a sötét indítékait és azoknak
rosszindulatát, akik a jóról beszélnek és a rossz
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ügyért dolgoznak. Ne jöjjetek zavarba és ne
izgassátok fel magatokat. Amikor látjátok
ezeket a személyeket, amint csak úgy ömlik
belőlük a hazugság, akkor felkavaró és gyanakvó
érzések lettek úrrá bennetek. Ez a gyanakvás az,
melyre fel akarom hívni a figyelmeteket.
Figyeljetek föl ezekre az érzésekre és bízzatok egy
kicsit jobban a szent ösztöneitekben. Figyeljétek
csak meg a különböző kampányok eredményeit.
Egy bizonyos megközelítés hoz-e jó eredményt?
Ezalatt azt értem, hogy segíti-e az embert
egységre egymással és a Teremtővel? Ti nem a
világból valók vagytok, drágáim. Kérlek, ne
próbáljatok azok lenni. Ne szégyeljétek azt sem,
hogy a Mennyországra összpontosítjátok
figyelmeteket. Ha ezt szégyenlitek, akkor
munkátok hasztalan a számunkra. Hordozzátok
magatokban a hitet, mint ahogyan egy kitüntetést
visel magán az ember. Ti az igazságért
dolgoztok. Nem lehet, hogy az igazságért
dolgoztok és szégyenlitek az igazságot. Ez nem
megy így. Az igazságot most a háztetőkről kell
világgá kürtölnötök és szilárdan ki kell
tartanotok mellette. Meg fogom nektek
magyarázni a módját. Nem keresem az alkalmat
arra, hogy olyat kérjek, ami számotokra
elérhetetlen vagy amire nem vagytok képesek.
Ígérem azonban, hogy ha engeditek, hogy
bennetek működjünk, olyan eredményeket fogtok
elérni, melyekről álmodni sem mertétek volna,
hogy veletek kapcsolatba hozhatók lennének. A
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nagy önbizalom ideje ez. A mély hit ideje ez és ez
az az idő, melyben nagy bizalomra van szükség.
Kérjétek ezeket a kegyelmeket és megkapjátok e
nagy kegyelmeket. Látjátok megint a dolgok
irányát? Ez az az irány, mely segít eltérni
világotok sekélyes tanaitól és segít az egyetlen
igazság felé tartanotok. Az igazság Isten. Semmi
sem helyettesíti Őt és semmi más nem fogja
kielégíteni az emberi lelket. Ne pazaroljátok az
időtöket, és kérlek, ne fecséreljétek el
hivatásotokat nem kielégítő pótmegoldásokra.
Veletek vagyunk és irányítunk benneteket a
legapróbb részletekig. Megáldalak és Fiam is
megáld benneteket. Fiam segítségével haladtok
előre a hivatásotokban. Tanuljatok Tőle és
hasonuljatok Hozzá. Ismerjétek meg Őt. Ne
feledkezzetek meg arról, hogy csendben leüljetek
Vele, hogy át tudja adni nektek bölcsességét. Ne
feledjétek kérni Jézust, hogy ültessen szeretetet és
odaadást a szívetekbe. Ő veletek van mindig és a
szívébe akar helyezni benneteket. Most pedig
kiterjesztem fölétek kezemet és anyai áldásomat
adom rátok. Máris észre lehet venni a változást
rajtad, gyermekem. Örvendezz.
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Drágáim, mily boldog vagyok, mikor látom,
amint növekedtek Teremtőtök iránti
szeretetetekben. Szeretnélek újfent bemutatni
Istennek, Atyátoknak. A Mennyei Atyátok csupa
jóság. Talán megpróbálhatjátok megérteni Őt, ha
földi vonatkozásban a legjobb édesapát veszitek
szemügyre. Előre tudja, mi az, amire
gyermekeinek szüksége van és előre tervet
készített szükségletük minden részletéről.
Lehetővé tette az emberiség számára, hogy
jelentős fejlődésen menjen keresztül. Ennek jó
célzata volt, de sajnos, az emberiség bizonyos
rétegei a tudományos felfedezéseket gonosz
célokra fordították. Az ilyen gonoszságot a
Mennyei Atya nem tűri meg, mert ártalmas az
emberiségnek, az Atya legértékesebb teremtésének
a számára. Gondoljatok a föld legjobb
édesapjára. Mit gondoltok, hogyan kellene az
ilyen ember gyermekeinek viselkednie?
Engedelmeseknek kellene lenniük? Van okuk arra,
hogy lázadozzanak és féljenek? Egy adag étel
elfogysztása után jajveszékelnek és siránkoznak
félelmükben, hogy lesz-e egy következő adag?
Milyen butának gondolnátok őket! Milyen
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szomorúak lennétek, ha azt látjátok, hogy a
gyermekek ilyen módon fejezik ki hálájukat
szerető és felelősségteljes édesapjuknak. Nem
dorgálnátok meg ezeket a gyermekeket? Nem
próbálnátok meg jobb emberekké tenni őket?
Különösképpen, ha széles látókörrel rendelkezik
az ember és az összes eshetőséget számba veszi.
Ez az, amit én teszek, drága gyermekek.
Krisztussal egyesülten, próbálom a hibákat
kijavítani a világotokban, mielőtt a
rosszindulatú lelkek elpusztítanák világotokat.
Krisztus hatalma korlátlan. Mérhetetlen.
Mindent megtehet. Még megfékezett mivoltában
is hatalmas. Krisztus nagy hitet ültet belétek, az
Ő követőibe, hogy előkészítse gyermekeit a
visszatérésére. Nem akarok rémhíreket
terjeszteni, és ünnepélyesen kijelentem nektek,
hogy ha rémhíreket terjesztenek, akkor azt nem
azok terjesztik, akik az én megbízásomból
cselekednek. Egy anya soha nem tesz ilyet
gyermekeivel. Óva inti azonban őket, ellátja őket
minden lehetséges eszközzel, melyre szükségük
lehet az általa kért feladat elvégzéséhez. Ezúttal
én szeretnélek vezetni benneteket és megkaptam
erre a felhatalmazást. Engedelmeskedjetek
nekem. Arra kérlek, hogy gyanakvással
fogadjátok azokat, akik téves eszméket
terjesztenek, de ne gyanakodjatok Anyátokra.
Nézzétek a velem való kapcsolatotok gyümölcseit
és akkor igazán láthatjátok majd, hogy én
vagyok a Napba öltözött asszony. Azért jövök,
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hogy rábeszéljem gyermekeimet, hogy a
világosságért dolgozzanak és öleljék át Jézust,
Aki csak az üdvösségüket keresi. Itt vagyok,
drágám, vigyázok rád. Imádkozom érted és kérem
Istent, hogy védjen meg minden nap. Nem
léphetek közbe azonban akkor, ha a rossz irány
felé menetelsz. Csupán arra kérhetlek, hogy
fordulj meg és engedd, hogy kijavítsak
valamennyi hibát, amit életedben elkövettél.
Keressétek a békét és akkor meg fogjátok
pillantani Krisztust. Az én hitelt érdemlő
üzeneteim örömet, békét és lelkesedést hoznak,
nem pedig félelmet, ingerlékenységet és viszályt.
Szóval ez számotokra a dolgok próbája. Kérjétek
a Szentlelket, hogy legyen veletek és vezéreljen.
Ez az, amit most mondani akartam. Meg kell
szívlelnetek ezeket az üzeneteket, hogy mennyei
értékű hívatássá alakuljanak. Veletek vagyunk és
üdvözöljük a Menny felé tett legkisebb
igyekezeteteket is. Tedd meg, drágám, most
ezeket a lépeseket és figyeld meg, hogy milyen
jutalom jár velük. Ezek aztán még nagyobb
lépések megtételére fognak vezetni. Ha egyszer a
helyes irányt vesszük fel, akkor nincs megállás
hivatásotok előrehaladásában. Az egész
Mennyország figyel, bátorít és várja, hogy
segíthessen. Nézz fel barátaidra, kicsinyem, és
kérd segítségüket. Várják az alkalmat, hogy
használhassák a számukra elérhető kegyelmeket,
így ne okozzatok csalódást e mennyei lelkeknek,
akik csak segíteni akarnak nektek. Látjátok Isten
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tervének dicső voltát? Mi, mindannyian együtt
dolgozunk, Mennyország, föld, Szentháromság, az
angyalok, sőt még a Tisztítótűzben szenvedő
lelkek is, akik kérik a Mennyországot, hogy nagy
kegyelmekben részesítsen benneteket. Isten
méltóságához semmi sem fogható, de ha figyeltek,
kezditek látni a fel-felcsillanó ragyogását. Nem
kell szabadkoznod kicsattanó örömöd láttán,
gyermekem, hiszen mi is hasonlóan érzünk a
Mennyben.
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Drága gyermekeim, tanulmányoznunk kell Jézus
szenvedését. Azt akarom, hogy minden nap
töltsetek egy kis időt Jézussal, a szenvedéséről
elmélkedve. Már sok mindent elmondtunk erről a
szenvedésről az elmúlt időkön át és egyre több és
több részletre világítottunk rá. Ezt azért tesszük,
hogy bátorítsunk benneteket arra, hogy
megértsétek ennek a hősies és irgalmas
cselekedetnek a nagy hatását. Jézus szabad
akaratából választotta a halált. Beleegyezett
abba, hogy szenvedjen. Tudomásul vette és
elfogadta, hogy a bűnnek uralma van halandó
teste és a földön eltöltött korlátozott ideje fölött.
Ennek teljes tudatában volt, ez igaz. Ti gyakran
nem vagytok ennek tudatában, de felszólítunk
arra, hogy bizalommal legyetek, kicsi
gyermekeim. Bíznotok kell benne, hogy nekünk
megvan a megváltói tervünk a szenvedésre, olyan
terv, melyet a földön élők nem mindig értenek. A
földi szenvedésnek megvan a helye a dolgok isteni
rendjében. Nem lehet olyan helyet találni a
világban, ahol az emberi testben élők mentesek
lehetnének a szenvedéstől. Ez nincs Isten tervében
és nem is fog megvalósulni. Az egyetlen hely,
ahol garantáltan nincs szenvedés, az a
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Mennyország. Vizsgáljátok meg közelről a
szenvedést. Tüzetesen vizsgáljátok meg a
körülöttetek lévőket. Sokan elfogadták a
szenvedést az életük során. Se nem keserűek, se
nem érzik magukat elhagyatottaknak. Sokan
értek el magas szintű életszentséget. Gyakran
hallhatjátok azt a kijelentést, hogy ha
jellemszilárd emberrel akarsz beszélni, beszélj
olyannal, aki szenvedésen ment keresztül. Azok,
akik nem fogadják el a szenvedést, másokat sem
tudnak megérteni, és ílymódon segíteni és velük
együttérezni sem tudnak. Nem akarom azt
mondani, hogy keressétek az alkalmat a
szenvedésre. Nem erre akarok kilyukadni. Azt
akarom, hogy szeretettel és békésen fogadjátok el,
amikor belép életetekbe. Töltsetek időt Fiammal
az Ő szenvedésén meditálva. Oly nagy szeretettel
tekint le rátok, amint szenvedésén elmélkedtek.
Oly nagyon vigasztaló a Számára, ha látja, hogy
a fájdalmairól és kínszenvedéseiről elmélkedtek.
Gyermekek, nem hagynátok egyedül az ilyen
kínzásoknak kitett legjobb barátotokat. Nem
lennétek jó barátok, ha ezt tennétek. Ne
hagyjátok, hogy Fiam egyedül szenvedjen.
Járjátok vele az útat. Végezzétek a Keresztútat
csendes elmélkedésben és engedjétek, hogy Fiam
tanítson benneteket a szenvedés értékére. A
Keresztút megelevenedik és soha nem fogjátok
vitatni annak megváltó erejét és a szenvedés
értékét. Jézus, a ti Üdvözítőtök, legdrágább
barátotok mindig keresi az alkalmat, hogy
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felfedje Magát nektek. Ezt csak akkor teheti meg,
ha elérhetővé teszitek magatokat a Számára.
Képzeljetek csak el egy társalgást, melynek során
néhányan elfordulnak és másra figyelnek. Az a
személy, aki beszélgetni akart, feladja
próbálkozását, hiszen senki sem figyel rá.
Vigyázzatok és ismétlem, vigyázzatok, hogy ne ez
jellemezze Jézussal való kapcsolatotokat. Mit
mondott ma nektek Jézus? Ha semmit nem
mondott, akkor nem figyeltetek. Forduljatok
ismét Felé és maradjatok csendben, míg beszél
szívetekhez. Csukjátok be szemeteket és lássátok
szerető mosolyát, amint gyógyítani és
megtisztítani akar benneteket. Drága lélek,
Jézusodnak nagyon sok mondanivalója van
számodra. Elsírhatod Neki minden fájdalmadat
és el fogja venni és örömmel helyettesíti. Milyen
boldog és áldott vagyok én, hogy az Édesanyja
vagyok ennek az isteni , drága Teremtésnek. Mily
gyakran vigasztalt meg és vidított fel engem.
Megmondom nektek, gyermekeim, ha beszélgetési
viszonyban álltok Jézussal, akkor nincsenek
megválaszolatlan kérdések. Kövessetek engem,
mennyei édesanyátokat és gondoskodom róla,
hogy Krisztussal egységben legyetek.
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Drága felszentelt lelkek, reménnyel telten jövök
hozzátok. Azt akarom, hogy gondolkozzatok el
Isten irgalmáról mely által alkalmam nyílik arra,
hogy irányt mutassak és szeretetet hozzak
mindannyiotok számára. Mint látjátok, a
szeretetből adok nektek leckéket, hiszen a szeretet
a talpköve és minden fontos dolognak a célja.
Minden tevékenységnek a szeretetben kell
összpontosulnia. Már beszéltünk a múltban a
szeretetnek modern változatáról, mely egyáltalán
nem szeretet, hanem kihasználás. Az igazi
szeretet, a mennyei szeretet tiszta. Tudjátok,
mert biztonságot teremt. Gondoljatok csak
azokra, akik társaságában kellemesen érzitek
magatokat. Látjátok, hogy azok a lelkek igazi
szeretetet hordoznak magukban? Biztonságos a
társaságukban lenni, mert az isteni csírát
hordozzák magukban és ez az, amiből a szeretet
forrásozik. Ez az a csíra, amelyre reagáltok,
amikor kellemesen és biztonságban érzitek
magatokat egy személy társaságában. Nos,
drágáim, meg kell mondanom nektek, hogy mind
kevesebben és kevesebben rendelkeznek a szeretet
ezen csírájával és ezért van az, hogy sok
testvéretek elmebetegség áldozatául esik. Az
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ember nem úgy lett teremtve, hogy életét szeretet
nélkül élje le. Minden napot úgy kell megélnie,
hogy egy pici szeretetet találjon hol ebben, hol
abban a személyben, az ideális eset az, ha minden
személyben, akivel kontaktusba kerül. Sok
lélekben kialudt a fény, és nincs bennük semmi,
amit szeretettel tudnának továbbadni.
Fokozatosan az ilyen emberből a szeretet is
elpárolog. Az az ember, aki isteni szeretetből
táplálkozik, egész szépen fenn tud maradni. Ez
nem probléma. Kevés azonban azoknak a
lelkeknek a száma, akik az isteni szeretetet
elfogadják. Gondoljatok most az általatok
ismert lelkek nagy részére. Hányról
mondhatjátok, hogy Jézus Krisztussal élő
kapcsolatuk van? Tudni fogjátok, mert
magatartásuk szembetűnő. Miért tűnnek ki?
Azért, mert vidámak. Mosolyognak. Egyszerűen
és természetesen szeretik a többieket. Izgulnak
egymásért és elviselik és megértik a másik embert
hibáival együtt. Hacsak tudnak, keresik az
alkalmat, hogy másoknak segítségére legyenek.
Nem a szenvedélyek és a féltékenységek
irányítják életüket. Nem vásárolnak csak azért,
hogy vásároljanak. Beszédük mentes a
hazugságtól. Felelősséget vállalnak tetteikért.
Szeretik a gyermekeket és tekintettel vannak
rájuk. Drága gyermekem, hány ilyen általad
ismert lélek felel meg ennek a leírásnak? Most
magadra hagylak ezzel a gondolattal és kérlek,
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hogy értsd meg, hogy minden embernek ilyennek
kellene lennie.
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2003. augusztus 13.
Szűzanya

Drága gyermekeim, elfogadjátok a kegyelmeket,
melyeket életetek során kaptok. Ez örömmel tölt
el engem. Nagy vigaszt jelentenek Fiam számára
azok a lelkek, akik választ adnak
sugalmazásaimra. Gyermekek, tudom, hogy
időnként nehézségekkel küszködtök. Ne
feledjétek, hogy én is a földön éltem és a hit nagy
vigasztalást jelentett nekem. Gyakran nem
voltam biztos, mit tartogat a jövő Fiam számára,
de tudtam, hogy szenvedés vár Rá. E valósággal
éltem napjaimat, de ennek ellenére vidám,
kötelességtudó és boldog voltam. Lehet, hogy azt
kérdezitek, hogyan értem ezt el. Megmondom
nektek: az ima segített nekem ebben. Folytonfolyvást kértem a Mennyei Atya fenntartó
segítségét. Amikor Fiam jövője feletti bánatot
éreztem a szívemben, megálltam a munkámban,
bármin is dolgoztam, és kifejeztem
engedelmességemet a Mennyei Atyának. Ez
mindennapi életem természetes szokásává lett és
jó szolgálatot tett nekem, még a legnehezebb
órákban is. Ti is meg fogjátok ezt tapasztalni.
Bármikor, amikor bizonytalanul érzitek
magatokat vagy félelem vesz erőt rajtatok, újra
határozzátok el, hogy engedelmesek maradtok.
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Mondjátok a következőket: „Édes Istenem, Aki a
Mennyben vagy, elkötelezem magam Temelletted,
Neked adom az életemet, a munkámat és a
szívemet. Cserébe, add nekem kegyelmedet, hogy
minden irányításodat a lehető legtökéletesebben
teljesítsem.” Ennyi az egész, gyermekek. Ez az
egyszerű ima vigasztalást fog hozni számotokra,
olyan vigasztalást, mely megerősít benneteket és
felkészít titeket arra, hogy utatokat az Ő akarata
szerint folytassátok. Nem bírálunk benneteket
hibáitokért. Nem kritizálunk. Irányítani akarunk
benneteket és, ha rossz irányt vesztek, egyszerűen
csak korrigálunk. Ne féljetek a kudarctól, mert
Istennél lehetetlen a kudarc. A szavaim által
megerősödve, örömmel haladjatok előre.
Jézusnak, a ti Megváltótoknak, szintén sok
mondanivalója van és folyatni fogja mennyei
irányításotokat. Gyermekek, az alázatosság a
jelszavatok és a szeretet az iránytűtök. Az én
védőpalástom vesz körül benneteket. Legyetek
biztosak állandó és hűséges védelmem felől.
Senki nem meri bántani ennek a mennyei
Anyának gyermekét. Higgyetek ebben a tervben,
énrám bízott gyermekek, és tudjátok meg, hogy
semmi sem állja útját e tervnek. Valóban,
miközben ezeket mondom, a terv halad előre.
Isten letekint rátok és a készséges szolgákat látja
bennetek. Az egész örökkévalóságot azzal
fogjátok tölteni, hogy hálát adtok Neki azért,
hogy a szolgálat lehetőségét megkaptátok.
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FÜGGELÉK
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Jézus Krisztus, a visszatérő Király
Világi Apostolainak Közössége

Arra törekszünk, hogy egyesüljünk Jézussal
napi munkavégzésünkben és hivatásunkban,
hogy elnyerjük a kegyelmeket a bűnösök
megtéréséhez. A Szentlélekkel együttműködve,
engedjük, hogy Jézus rajtunk keresztül
bevonuljon a világba, fényt, világosságot hozva
Magával. Ezt Máriával, a boldogságos
Szűzanyánkkal, a szentekkel, Isten összes szent
angyalával és a világi apostolokkal egységben
tesszük.
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Irányelvek a világi apostolok számára

Mint Jézus Krisztus, a visszatérő Király világi apostolai teljesítjük
alapvető kötelezettségeinket, mint gyakorló katolikusok. Emellett,
amennyire tőlünk telik, a következő lelkigyakorlatokat fogjuk végezni:
1

Hűség-ima és a Reggeli Felajánlás, valamilyen
rövid fohász a Szentatyáért

2

Szentségimádás hetenként egy óra

3

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

4

Havi szentgyónás

5

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

Hűség Ima
Édes Istenem, aki a Mennyben vagy, elkötelezem magam
Temelletted. Neked adom az életemet, a munkámat és a szívemet.
Te, pedig add nekem a kegyelmet, hogy minden irányításodat a lehető
legtökéletesebben teljesítsem. Ámen.
Reggeli felajánlás
Ó Jézus, a Szűzanya Szeplőtelen Szíve által felajánlom Neked a mai
napon végzett minden imámat, munkámat, e nap minden örömét és
szenvedését a Te Szentséges Szíved szándékaira, a világ minden
részén bemutatott szentmisével egységben, bűneimért engesztelésül
és a Szentatya szándékaira. Ámen.
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Ima a Szentatyáért
Áldott Szűzanyánk, Jézus Édesanyja, védelmezd Szentatyánkat,
Ferenc pápát és áldd meg minden szánkékát.
A Világosság Rózsafűzér öt titka
1.

Jézus megkeresztelkedése

2.

A kánai menyegző

3.

Isten Országának meghirdetése

4.

Krisztus Színeváltozása

5.

Az Eukarisztia megalapítása

Jézus világi apostolainak tett ígérete
2005. május 12.
A lelkek számára adott üzenet változatlan marad. Üdvözöljetek
minden lelket, aki a Mentési Misszióhoz csatlakozik. Biztosíthattok
minden világi apostolt, hogy amennyire fontosnak tartják az Én
érdekeimet, oly mértékben törődöm Én is az ő érdekeikkel. Szent
Szívemben foglalnak helyet és megvédelmezem és oltalmazom őket.
Szeretteik mindegyikét elvezetem a teljes megtérésre. Nos, látjátok,
mindazok a lelkek, akik e Mentési Misszióban az Én szeretett világi
apostolaimként szolgálnak, megimerik a békét. A világ nem tud ilyen
igéretet tenni, csupán a Mennyország tudja ezt a békét ajándékul adni
a léleknek. Ez igazából a Mennyország missziója és hívom a
Mennnyország minden gyermekét, hogy segítsen Nekem. Drágáim,
nagy lesz a ti jutalmatok.
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A megjelent Kötetekben szereplő imák
A Mennyei Atyához intézett imák
“Mit tehetek én a Mennyei Atyáért?”
“Bízom Benned, Istenem. Az elfogadás szellemében felajánlom
Neked a fájdalmamat és minden körülmények között Neked akarok
szolgálni.”
“Mennyei Atyám, Te végtelenül irgalmas vagy. Te szeretsz engem és
látod minden bűnömet. Most Hozzád, irgalmas Atyámhoz fordulok.
Bocsásd meg minden bűnömet. Mosd le a lelkemen esett foltokat,
hogy megint a tökéletes ártatlanság állapotában lehessek. Bízom
Benned, Mennyei Atyám. Terád bízom magam. Köszönöm. Ámen.”
“Istenem, Mennyei Atyám, nyugtasd meg lelkemet és irányítsd
utamat.”
“Istenem, hibákat követtem el. Bocsánatodat kérem. A Te
gyermeked vagyok és a Veled való egységre törekszem.”
“Hiszek Istenben. Hiszem, hogy Jézus hív engem. Hiszem, hogy a
Szűzanya kérte a segítségemet. Ezért ma és minden nap fogok
imádkozni.”
“Mennyei Atyám, segíts, hogy megértsem tanításodat.”
Imák Jézushoz
“Jézus, Neked adom a napomat.”
“Jézus, miben akarod, hogy közreműködjem mai napon? A Te
szolgáló gyermeked vagyok, Jézus. Engedd, hogy a Királyságodért
dolgozhassam.”
“Uram, mit tehetek ma eljöveteled előkészítésére? Irányíts engem,
Uram, és igyekszem megtenni akaratodat.”
“Uram, segíts!”
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“Jézus, szeress engem .”

Imák az angyalokhoz
“Az Ég angyalai irányítsátok utamat.”
“Drága védőangyalom, Jézust akarom szolgálni úgy, hogy békében
maradok. Kérlek, szerezd meg számomra azokat a kegyelmeket,
melyekre szükségem van ahhoz, hogy az Ő isteni békéje mindig a
szívemben maradhasson.”

Ima egy nehézségekkel küzdő lélekért
“Jézus, mi a véleményed erről? Jézus, mit kívánsz, hogy tegyek ezért
a lélekért? Jézus, mutasd meg nekem, hogyan hozhatlak be Téged
ebbe a szituációba.
Őrangyal, köszönöm e lélek fölötti állandó virrasztásodat.
Mennyország szentjei segítsétek ezt a drága angyalt.”

Imák gyermekek számára
“Istenem a Mennyben, Te vagy minden dolog Teremtője. Kérlek,
küldd szent kegyelmedet erre a világra.”
„Jézus, szeretlek.”
„Jézus, bízom Benned, Jézus, bízom Benned, Jézus
bízom benned.„
Jézus, felajánlom Neked a napomat.”
“Szűzanyám, segíts, hogy jó legyek.”
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Az Isteni Irgalmasság Rózsafűzér
imádkozásának módja
Az Irgalmasság Rózsafűzért a közönséges Rózsafűzér
öt tizedének szemeire mondjuk. A Rózsafűzért
megelőzi Szent Faustinának a naplójából vett két
nyitó ima, és bezárja egy befejező ima.
1.

Vessünk keresztet.

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen.
2.

Szabadon választható bevezető imák

Jézus, Te kilehelted lelked, de a lelkekért kiömlő
élet forrása és az irgalom óceánja megnyílt az egész világ
számára. Ó, az Élet Forrása, mérhetetlenül mély Isteni
Irgalmasság öleld körül az egész világot és boríts be egészen
bennünket Önmagaddal.
Ó, Jézus Szívéből kiömlő Vér és Víz, mint a felénk
nyújtott irgalom forrása, bízom Benned!
3.

Miatyánk

Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék
meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg
a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és
bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is
megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek és ne vígy
minket kísértésbe, de szabadíts meg a goanosztól.
Ámen.
4.

Üdvözlégy Mária
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Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van
Teveled. Áldott vagy Te az asszonyok között és
áldott a Te méhednek gyümölcse, Jézus.
Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja,
imádkozzál érettünk bűnösökért, most és
halálunk óráján. Ámen.
5.

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

6.

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

7.

A kis szemekre
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért irgalmazz
nekünk és az egész világnak.
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8. A fentiek ismétlése a további négy
tizeden
A nagy szemekre: “Örök Atya, felajánlom
Neked szeretett Fiadnak, a mi Urunk, Jézus
Krisztusnak testét és vérét, lelkét és Istenségét
engesztelésül bűneinkért és az egész világ
bűneiért.” (6) a Miatyánk szemre.
A kis szemekre: “Jézus fájdalmas
szenvedéséért irgalmazz nekünk és az egész
világnak!” (7)
9.

Befejezésre
Szent Isten, szent erős Isten, Szent
halhatatlan Isten irgalmazz nekünk és az
egész világnak!
10. Tetszés szerinti befejező imádság
Örök Atya, Akiben az irgalom végtelen és a
könyörület kincsestára kimeríthetetlen, nézz
le reánk kegyesen növeld irgalmadat irántunk,
hogy a nehéz pillanatokban ne essünk
kétségbe és ne keseredjünk el, hanem nagy
bizalommal adjuk át magunkat a Te szent
akaratodnak, amely nem más, mint Szeretet
és Irgalom.
Az Isteni Irgalmasság képével és az Isteni
Irgalmasság Rózsafűzérrel valamint a Szent
Fausztina Kowalska apácának adott
kinyilatkoztatásokkal kapcsolatban további
információkat az alábbi címen kaphat:
Marians of the Immaculate Conception
Stockbridge, Massachusetts 01263
Telephone 800-462-7426
www.marian.org
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Hogyan imádkozzuk a Rózsafűzért
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Keresztet vetünk és elmondjuk az Apostoli hitvallást
Elmondjuk a Miatyánkot
Elmondjuk az Üdvözlégyet
Ezután mondjuk a Dicsőséget
Első titok bejelentése és a Miatyánk
Mondjunk 10 Üdvözlégyet és közben elmélkedjünk a
titkon
7. Mondjuk el a Dicsőséget. Minden egyes tized után
mondjuk a következő imát, melyet a Szűz Anya
Fatimában kért: Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket,
ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a
lelkeket, különösen azokat, akik legjobban
rászorulnak irgalmadra.
8. A második titok bejelentése és azután a Miatyánkot
mondjuk, majd a 10 Üdvözlégyet, miközben a titkon
elmélkedünk, végül a Dicsőséget. Ugyanígy
mondjuk el a harmadik, negyedik és ötödik Titkot.
9. Miután az öt tizedet elimádkoztuk, a Rózsafűzér kis
érmére mondjuk el az Üdvözlégy Szent Királynő
imát.
Általános szabályként mondhatjuk, hogy attól függően,
melyik ünnepkörben vagyunk, az Örvendetes Rózsafűzért
hétfőn és szombaton, a Fájdalmas Rózsafűzért kedden és
pénteken, a Dicsőséges Rózsafűzért szerdán és vasárnap és a
Világosság Rózsafűzért csütörtökön mondjuk.
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II. János Pál pápa elmélkedései a Rózsafűzér
titkokról
Az Örvendetes Titkok
Az Örvendetes Titkokra jellemző a Megtestesülés eseményéből áradó
öröm. Ez rögtön nyilvánvaló az első titokból, Gabrielnek angyali
üdvözletéből, mellyel köszönti a názáreti Szűzet, Máriát. Ez a
köszöntés kapcsolódik a messiási örömre való meghíváshoz: “Örülj,
Mária.” Az üdvösség egésze ebben a köszöntésben foglalható össze.
(Hétfőn és szombaton és tetszés szerint Ádvent és a Karácsonyi
Ünnepkörben vasárnap imádkozzuk.)
A Világosság Rózsafűzér Titkai
Továbblépve Jézus gyermeksége és a názáreti rejtett élet után a
nyilvánosság elé, az elmélkedésünk azokhoz a titkokhoz visz el
bennünket, melyeket különleges módon a “világosság titkai”-nak
nevezhetünk. Természetesen Krisztus egész misztériuma a világosság
misztériuma. Krisztus a „világ Világossága” (Ján. 8:12). Mégis ez az
igazság különös módon emelkedik ki nyilvános élete éveiben.
(Csütörtökön imádkozzuk.)
A Fájdalmas Rózsafűzér Titkai
Az Evangéliumok nagy fontosságot tulajdonítanak Krisztus
Fájdalmas Titkainak. Kezdettől fogva a keresztény áhitat, különösen
a Nagyböjti Keresztúti ájtatatosság végzése Krisztus szenvedésének
egyes momentumaira helyezi a fő hangsúlyt. Itt tetőzik az Isten
szeretetének kinyilatkoztatása és a mi üdvösségünknek forrása.
(Kedden és pénteken és tetszés szerint vasárnap is Nagybőjtben.)
A Dicsőséges Rózsafűzér Titkai
“A Krisztus arcáról való elmélkedés nem állhat meg a Keresztre
Feszített arcképénél. Ő feltámadt!” A Rózsafűzér mindig kifejezte
ezt a hiten alapuló tudást és felszólította a hívőt, hogy nézzen túl
Krisztus szenvedésének sötétjén, hogy fel tudja emelni tekintetét
Krisztus dicsőségére a Feltámadásban és a Mennybemenetelben. ..
Maga Mária ugyanebbe a dicsőségbe emeltetik a Mennybevételekor.
(Szerdán és Vasárnap imádkozzuk.)
II. János Pál Pápa 2002. október 16-i keltezésű A Szűz Anya
Rózsafűzére című Apostoli Leveléből vettük e fenti magyarázatokat.
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A hagyományos Rózsafűzér imái
A keresztvetés
Az Atya, és a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen
A Hiszekegy
Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek és földnek
Teremtőjében. És a Jézus Krisztusban, az Ő egyszülött Fiában, a mi
Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától,
szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és
eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak
közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján,
onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben. Hiszem
a katolikus Anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök
bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Ámen.
Miatyánk
Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved,
jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben,
úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és
bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk
vétkezőknek, és ne vígy minket a kísértésbe, de szabadíts meg a
gonosztól! Ámen.
Üdvözlégy Mária
Üdvözlégy Mária! Kegyelemmel teljes, az Úr van Teveled, áldott vagy
Te az asszonyok között és áldott a Te méhednek gyümölcse, Jézus.
Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk,
bűnösökért, most és halálunk óráján. Ámen.
Dicsőség
Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen
kezdetben, most és mindörökké. Ámen.
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Üdvözlégy Szent Királynő
Üdvözlégy Szent Királynő, irgalmasság anyja, életünk, édességünk,
reményünk, üdvözlégy! Hozzád kiáltunk Évának számkivetett fiai.
Hozzád sóhajtunk sírva és zokogva e siralom völgyéből. Fordítsd
reánk tehát, szószólónk, irgalmas szemedet, és a számkivetés után
mutasd meg nekünk Jézust, méhednek áldott gyümölcsét. Ó
irgalmas, ó kegyes, ó édes Szűz Mária!
Imádkozz érettünk , Istennek szent Anyja, hogy méltók lehessünk
Krsztus igéreteire.

A rózsafűzér titkai
Az első Örvendetes titok:
Akit Te, Szent Szűz a Szentlélektől fogantál.
Amikor az angyal meglátogatta a Szűz Máriát, ezeket mondta:
“Üdvözlégy, kegyelemmel teljes, az Úr van teveled. Áldott vagy te az
asszonyok között.” (Lukács 1:28)
1 Mi Atyánk, 10 Üdvözlégy, 1 Dicsőség
A titokról való elmélkedés: Alázatosság
A második Örvendetes titok:
Akit Te, Szent Szűz, Erzsébetet látogatván hordoztál.
Erzsébet, telve a Szentlélekkel , hangosan felkiáltott: “Áldott vagy te
az asszonyok között és áldott a te méhednek gyümölcse.” (Lukács
1:41-42)
1 Mi Atyánk, 10 Üdvözlégy, 1 Dicsőség
A titokról való elmélkedés: Embertársi szeretet
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A harmadik Örvendetes titok:
Akit te, Szent Szűz a világra szültél.
Mária megszülte elsőszülött Fiát, bepólyálta és jászolba fektette, mert
nem jutott nekik hely a szálláson. (Lukács 2:7)
1 Miatyánk, 10 Üdvözlégy, 1 Dicsőség
A titokról való elmélkedés: Szegénység
A negyedik Örvendetes titok:
Akit Te, Szent Szűz a templomban bemutattál
Amikor elteltek a Mózes törvényében megszabott tisztulás napjai,
felvitték Jeruzsálembe, hogy bemutassák az Úrnak, ahogy az Úr
törvényében elő volt írva: “Minden elsőszülött fiút az Úrnak kell
szentelni.” (Lukács 2:22-23)
1 Miatyánk, 10 Üdvözlégy, 1 Dicsőség
A titokról való elmélkedés: Engedelmesség
Az ötödik Örvendetes titok:
Akit Te, Szent Szűz a templomban megtaláltál
Három nap múlva akadtak rá a templomban, ott ült a tanítók közt,
hallgatta és kérdezgette őket. (Lukács 2:46)
1 Miatyánk, 10 Üdvözlégy, 1 Dicsőség,
A titokról való elmélkedés: Jézus megtalálásának öröme
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A Világosság Rózsafűzér első titka:
Aki a Jordán vízében megkeresztelkedett
Jézus megkeresztelkedése után ... megnyílt az ég, és látta, hogy az
Isten lelke mint galamb leszállt, és föléje ereszkedett. Az égből szózat
hallatszott: “Ez az én szeretett Fiam, akiben kedvem telik.”
(Máté
3:16-17)
1 Miatyánk, 10 Üdvözlégy és 1 Dicsőség
A titokról való elmélkedés: Nyitottság a Szentlélek iránt
A Világosság Rózsafűzér második titka:
Aki a kánai menyegzőn kinyilvánította isteni erejét
Erre anyja szólt a szolgáknak: “Tegyetek meg mindent, amit csak
mond!” ... Jézus szólt nekik: “Töltsétek meg a korsókat vízzel!” Meg is
töltötték azokat színültig. (János 2:5-7)
1 Miatyánk, 10 Üdvözlégy, 1 Dicsőség
A titokról való elmélkedés: Jézushoz Márián keresztül
A Világosság Rózsafűzér harmadik titka:
Aki meghirdette Isten Országát
“Menjetek és hirdessétek: Közel van a mennyek országa. A betegeket
gyógyítsátok meg, a halottakat támasszátok fel, a leprásokat
tisztítsátok meg, a gonosz lelkeket űzzétek ki. Ingyen kaptátok,
ingyen is adjátok.”
(Máté 10:7-8)
1 Miatyánk, 10 Üdvözlégy, 1 Dicsőség
A titokról való elmélkedés: Bűnbánat és Istenbe helyezett
bizalom
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A Világosság Rózsafűzér negyedik titka:
Aki a Tábor hegyén megmutatta isteni dicsőségét
Míg imádkozott, teljesen átváltozott, ruhája fehér lett és ragyogó. ...
A felhőből szózat hallatszott: “Ez az én választott Fiam, őt
hallgassátok.”
(Lukács 9:29, 35)
1 Miatyánk, 10 Üdvözlégy 1 Dicsőség
A titokról való elmélkedés: Vágyódás az életszentségre
A Világosság Rózsafűzér ötödik titka:
Aki az Eukarisztiában nekünk adta Önmagát
Most a kenyeret vette kezébe, hálát adott, megtörte és odanyújtotta
nekik ezekkel a szavakkal: “Ez az Én testem , amelyet értetek adok.”
... Ugyanígy a vacsora végén fogta a kelyhet is, és azt mondta: “Ez a
kehely az új szövetség az én véremben, amelyet értetek ontok.”
(Lukács 22: 19-20)
1 Miatyánk, 10 Üdvözlégy, 1 Dicsőség
A titokról való elmélkedés: Szentségimádás
A Fájdalmas Rózsafűzér első titka:
Aki érettünk vérrel verejtékezett
Halálfélelem kerítette hatalmába, és még buzgóbban imádkozott.
Verejtéke mint megannyi vércsepp hullott a földre. Aztán abbahagyta
az imát és visszament a tanítványokhoz. Azok közben elaludtak
bánatukban.
(Lukács 22: 44-45)
1 Miatyánk, 10 Üdvözlégy, 1 Dicsőség
A titokról való elmélkedés: A bűn feletti bánat
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A Fájdalmas Rózsafűzér második titka:
Akit érettünk megostoroztak
Pilátus előhozatta Jézust és megostoroztatta.

(János 19:1)

1 Miatyánk, 10 Üdvözlégy, 1 Dicsőség
A titokról való elmélkedés: Tisztaság
A Fájdalmas Rózsafűzér harmadik titka:
Akit érettünk tövissel koronáztak
Megfosztották ruhájától, bíborszínű köntöst adtak rá. Tövisből
koszorút fontak, fejére tették, jobb kezébe pedig nádszálat adtak...
(Máté 27: 28-29)
1 Miatyánk, 10 Üdvözlégy, 1 Dicsőség
A titokról való elmélkedés: Bátorság
A Fájdalmas Rózsafűzér negyedik titka:
Aki érettünk a keresztet hordozta
... Maga vitte keresztjét, míg oda nem ért az úgynevezett Koponyák
helyére, amelye héberül Golgotának hívnak.
(János 19:17)
1 Miatyánk, 10 Üdvözlégy, 1 Dicsőség
A titokról való elmélkedés: Türelem
A Fájdalmas Rózsafűzér ötödik titka:
Akit érettünk keresztre feszítettek
Jézus ekkor hangosan felkiáltott: “Atyám kezedbe ajánlom lelkemet”.
E szavakkal kilehelte lelkét.
(Lukács 23:46)
1 Miatyánk, 10 Üdvözlégy, 1 Dicsőség
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A titokról való elmélkedés: Kitartás
A Dicsőséges Rózsafűzér első titka:
Aki halottaiból föltámadott
...Ne féljetek! Ti a keresztre feszített názáreti Jézust keresitek.
Feltámadt, nincs itt! Nézzétek, itt a hely, ahová tették!” (Márk 16:6)
1 Miatyánk, 10 Üdvözlégy, 1 Dicsőség
A titokról való elmélkedés: Hit
A Dicsőséges Rózsafűzér második titka:
Aki a Mennybe fölment
Urunk Jézus, miután szólt hozzájuk, fölment a mennybe, elfoglalta
helyét az Isten jobbján...
(Márk 16:19)
1 Miatyánk, 10 Üdvözlégy, 1 Dicsőség
A titokról való elmélkedés: Remény
A Dicsőséges Rózsafűzér harmadik titka:
Aki nekünk a Szentlelket elküldötte
Mindannyiukat eltöltötte a Szentlélek, és különböző nyelveken
kezdtek beszélni, úgy, ahogy a Lélek szólásra indította őket. (Apcsel.
2:4)
1 Miatyánk 10 Üdvözlégy, 1 Dicsőség
A titokról való elmélkedés: Isten szeretete
A Dicsőséges Rózsafűzér negyedik titka
Aki téged, Szent Szűz a Mennybe fölvett
Te vagy Jeruzsálem dicsősége... Te vagy népünk ragyogó büszkesége...
Istennek öröme telik abban, amit megvalósitottál. Áldjon meg téged
a Mindenható Isten örökkön örökké. (Judit 15:9-10)
128

1 Miatyánk, 10 Üdvözlégy, 1 Dicsőség
A titokról való elmélkedés: A boldog halál kegyelme
A Dicsőséges Rózsafűzér ötödik titka
Aki téged, Szent Szűz a Mennyben megkoronázott
Az égen nagy jel tűnt fel: egy asszony, öltözete a nap, lába alatt a hold,
fején tizenkét csillagból korona. (Jelenések 12:1)
1 Miatyánk, 10 Üdvözlégy, 1 Dicsőség
A titokról való elmélkedés: Bizalom Mária közbenjárásában
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Ez a könyv egy nem haszonra dolgozó misszió munkájának a
része.
A mi Urunk kérte, hogy ezeket a szavakat terjesszük az egész
világon.
Ehhez a munkához kérjük segítségüket.
Amennyiben anyagilag kívánnak segíteni bennünket, úgy
küldjék az adóból levonható hozzájárulásukat az alanti címre:
Direcion for Our Times
9000 West 81st Street
Justice, Illinois 60458
708-496-9300
contactus@directionforourtimes.com
www.directionforourtimes.com

Direction for Our Times (Ireland)
Drumacarrow
Bailieborough, Co. Cavan
Republic of Ireland
Phone: +353-(0)42-969-4947 or +353(0)42 969 4734
contactus@dfot.ie

130

Útmutatás a mai idők számára 501 (c) (3)
Nem profitra működő vállalkozás. Az anyagi hozzájárulások az
adóból -a fennálló törvény mértékéig- levonhatók.
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Az eddig megjelent Kötetek angol nyelvű címjegyzéke
E kötetek Anne-nek, a világi apostolnak adott
Utasítások a mai kor embere számára

Volume One: Thoughts on Spirituality
Volume Two: Conversations with the Eucharistic Heart of Jesus
Volume Three: God the Father Speaks to His Children
The Blessed Mother Speaks to Her Bishops and Priests
Volume Four: Jesus the King
Heaven Speaks to Priests
Jesus Speaks to Sinners
Volume Six: Heaven Speaks to Families
Volume Seven: Greetings from Heaven
Volume Nine: Angels
Volume Ten: Jesus Speaks to His Apostles
A Volume 5 és a Volume 8 egy későbbi időpontban kerül
kinyomtatásra.
A Kötetek az alábbi világhálón PDF formában ingyenesen elérhetők
és kinyomtathatók.
www.directionforourtimes.com
Bátorítunk mindenkit arra, hogy kinyomtassa és terjessze.
A Kötetek helyi könyvesboltokban is elérhetők.
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The Heaven Speaks Booklets
Anne-nek, a világi apostolnak adott Utasítások a mai kor embere
számára
Ezek a kis füzetek külön-külön is megvásárolhatók:

Mennyország szól az abortuszról
Mennyország szól az ital és kábítószer élvezetről
Mennyország szól az egyházi személyek által
elkövetett bűnök áldozataihoz
Mennyország szól a felszentelt lelkekhez
Mennyország szól a depresszióról
Mennyország szól a válásról
Mennyország szól a börtönben lévőkhöz
Mennyország szól a katonákhoz
Mennyország szól stresszről
Mennyország szól az ifjusághoz
____________________________
Mennyország szól azokhoz, akik távoltartják
magukat az Egyháztól
Mennyország szól az öngyilkosságra hajlamosakhoz
Mennyország szól azokhoz, akik nem ismerik Jézust
Mennyország szól a haldoklókhoz
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Mennyország szól azokhoz, akik tragédián mennek
keresztül
Mennyország szól azokhoz, akik félnek a
Tisztítótűztől
Mennyország szól azokhoz, akik elutasítják Istent
Mennyország szól azokhoz, akiknek nehezükre esik
megbocsájtás
Mennyország szól azokhoz, akik anyagi
nehézségekkel küszködnek
Mennyország szól azokhoz a szülőkhöz, akik
aggódnak gyermekeik üdvössége miatt.
A Heaven Speaks füzetekhez most már PDF formában hozzá lehet
jutniés ki lehet nyomtatni a világhálón
www.directionforourtimes.org
Bátorítunk mindenkit a füzetek kinyomtatására és terjesztésére.
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Anna, a világi apostol további könyvei

A hegy megmászása
Az életszentségre vezető út és Annának
mennyországi élményei
Az Irgalom misztériuma
A lélek harca

Anna tisztítótűzbeli tapasztalatai

Szolgálat világosságban
Kalauz Jézus Krisztusnak, a visszatérő Királynak világi apostolai
számára

Az Engedelmesség védelmében
és
Elmélkedések a papságról
Két értekezés Jézus Szívéhez közel álló témákról
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Annával, a laikus apostollal készített interjúk
Annával, a laikus apostollal a Focus Worldwide Network által
készített interjúk videó és DVD másolatai az alábbi
világhálón szerezhetők be:
www.directionforourtimes.org
Jézus a világ számára minden hónap első napján üzenetet ad
Annának. Ezeket a havi üzeneteket az alábbi világhálón
www.directionforourtimes.com
vagy telefonszámon 708-496-9300 jelentheti be igényét arra, hogy
rendszeresen havonta a bejelentett email cimére automatikusan
továbbítsuk.
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Isten gyermekei, a fényesség gyermekei, az Enyéim vagytok.
Mindennek, ami életetekben történik, megvan a mennyei célja. Ha
nem látjátok a célt abban a dologban, melyet most átéltek, akkor ez
biztos jele annak, hogy Tőlem távol éltek, és nem vagytok Velem
beszélgető viszonyban. Jöjjetek vissza Hozzám, és Én majd
mindenre magyarázatot adok nektek. Igaz az, hogy azt akarom,
hogy legyen hit bennetek. Úgy fogom Magamat felfedni előttetek,
hogy megértsétek, mit akarok cselekedni rajtatok keresztül.
Pártatlan és igazságos Isten vagyok. Ha megkérnek, mindenkivel
isteni bölcsességgel és irgalommal bánok.
Mennyei Atya
2003. december 20.

Ha azt látjátok, hogy valami életetek során ellentmondásban van
hivatásotokkal, el kell menekülnötök e veszély közeléből, lelketek
tökéletesítése érdekében. Emlékezzetek arra, drágáim, hogy földi
missziótok legfontosabbika a lelketek tökéletesítése. Mindig
közelebb kell kerülnötök a Feltámadott Krisztushoz, mert ha nem,
akkor lassan eltávoldtok Tőle.
Szűzanya
2003. augusztus 13.

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