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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 

740-283-3771                                                    www.franciscan.edu  

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

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

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

Jézusnak  a “Visszatérő  Király”-nak az eljövetelét hirdető üzenetek 
nem arra utalnak, hogy a világ vége most minden percben 
bekövetkezhet Krisztusnak végső testbeni érkezésével, az üzeneteket 
inkább úgy foghatjuk fel,  hogy azok  felhívást jelentenek  arra,  hogy 
legyünk  lelkileg mindig nyitottak Jézus Krisztus folytonos, szünet 
nélküli,  lelki síkon való visszatérésére.  Ez az erővel teli, dinamikus 
advent  vezet el  bennünket az emberiség számára nyújtott különleges 
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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. 
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A Direction for our Times, azaz Útmutatás Korunk 
Embere számára nevű szervezet engedelmesen és 
szívvel-lélekkel aláveti magát a Katolikus 
Anyaszentegyház Magisztériumának és helyi püspöke  
végső és döntő ítéletének az Anne-nek, a laikus 
apostolnak adott üzenetek természetfölötti jellegét 
illetően. 

 

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

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

Amikor 20 éves voltam komoly indokok alapján és 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 
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megmutatta nekem, hogy ez a különleges lelkiségi 
munka azt jelentené, hogy el lennék szakítva a többi 
embertől.  A Szűz Anya ténylegesen megmutatta nekem 
egész kiterjedt családomat és azt, hogyan leszek 
elválasztva tőlük.  Azt válaszoltam neki, hogy nem 
számít.  Megteszek mindent, amit csak kér tőlem. 

Hamarosan ezután beteg lettem, méhbelhártya-
gyulladást kaptam. Ettől kezdve egyik betegség a 
másikat követte.  Betegségeim azokhoz a fajta 
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 
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egyre növekedett szeretetben és gyermekeim számában 
és bölcsességben atekintetben, hogy férjem és én jól 
megértettük, mi az, ami fontos és mi az, ami nem 
fontos az életünkben.  A folytonos keresztek világossá 
tették ezt számunkra. 

Különféle körülmények  arra 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, 
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tisztelettudó teremtés lett, úgyhogy elhatároztuk a 
férjemmel, hogy mindegyik tizenéves gyermekünket el 
fogjuk küldeni zarándokútra. 

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

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

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

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

                                       

                 

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

Isten, Mennyei Atyám, adj nekem értő szívet!
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2004. június  7. 

 

Mária  (egy ismeretlen szent) szól 
az édesanyákhoz 

 

Az Úr Jézus Krisztus nagylelkű engedélyével 
ma minden édesanyához intézem szavaimat. 
Egy olyan időszakban éltek ma, melyben nem 
tisztelik az anyákat fontos szerepükért, 
melyet a társadalom védelméért és 
fejlődéséért töltenek be.  Édesanyák, ti 
vagytok a családi élet sarkkövei  és 
otthonaitokban kezdődik meg gyermekeitek 
személyiségének fejlődése.  Az ellenség 
szakadatlanul azon fáradozik, hogy 
meggyőzze az anyákat, hogy menjenek 
dolgozni különféle munkahelyekre és bízzák 
gyermekeik fejlődését másokra.  Édesanyák, 
gyermekeiteket egy másik ember nem tudja 
ugyanúgy szeretni, mint ahogyan ti 
szeretitek őket.  Egy másik embernek, még ha 
jó tulajdonságokkal is rendelkezik, nem 
szorosan vett érdeke a te gyermeked 
emocionális és lelki fejlődése.  Sokan vannak 
közöttetek, akiknek el kell tartaniuk a 
családját.  Jézus ezt megérti és segíteni fog 
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nektek, úgy mint én is.  Itt azonban a 
helyzeted alapos vizsgálatára van szükséged, 
hogy biztos lehess abban, hogy azért mész 
dolgozni, hogy a megélhetéshez szükséges 
fedezetet biztosítani tudjad.  Az nem 
elfogadható, hogy te azt mondod, hogy a 
gyermekeid nevelését azért hagyod más 
valakire, hogy pénzt keress, melyre nem volt 
szükség.  Ezt azért mondom, mert Urunk azt 
kívánja, hogy a családok mindig együtt 
legyenek.  Jézus, Aki pontosan tudja, mire 
van szükségünk ahhoz, hogy a léleknek 
megfelelő nevelést biztosítsunk, arra kéri az 
édesanyákat, hogy amennyiben lehetséges, 
maradjanak otthon gyermekeikkel.  A ti 
világotok számára ismeretlennek számítok, 
de itt a Mennyben egy kedvelt szent vagyok.  
Földi életemben otthon, magam 
gondoskodtam gyermekeim neveléséről.  
Nagyon sokszor untam az otthoni munkát.  
Higgyétek el, hogy gyakran vágyódtam arra, 
egy munkahelyen, nem az otthonomban 
hivatásomnak megfelelő szakmai munkát 
végezhessek.  Lehet, hogy a napok egyenként 
monotonnak tűnnek, drága édesanyák, de a 
napok egymásutániságában kifejtett 
munkátok , mint egy gyönyörű faliszőnyeg 
készítése esetén, a szövés munkája igencsak 
unalmas, de az eredmény a csodaszép 
faliszőnyeg látványa örömöt szerez.  A 
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szőnyegszövés unalmas munkájával és annak 
gyönyörű eredményével, a faliszőnyeggel 
szerettem volna illusztrálni nektek a 
gyermeknevelés fárasztó voltát a kicsi 
gyermeki lélek fejlődésének szépségével.  A 
Mennyországban nagyon szép dicséretet 
kaptam egyszerűen azért, mert mindent 
megtettem, hogy férjemről és gyermekeimről 
gondoskodjam.  Ha több, mint egy 
gyermeked van, akkor egész nap Krisztusnak 
tetsző életvitelt tanítasz, ha megtanítod 
gyermekeidnek, hogyan viszonyuljanak 
egymáshoz.  Ha ezt a gyönyörű nevelési 
módszert alkalmazod otthonotokban,  akkor 
biztos lehetsz abban, hogy segítetted Isten 
Országát, hogy Krisztust követő embereket 
lehessen küldeni e zaklatott világba.  Lehet, 
hogy most nem érted teljesen a te szereped 
igazi jelentőségét, de ha elgondolkozol ezen, 
látni fogod, hogy ha minden anya felelőtlenül 
elhagyná családi kötelezettségeit, még 
nagyobb sötétség nehezedne e világra.  Jézus 
ezt természetesen nem engedheti, hogy 
megtörténjék.  Most szeretnék azokhoz an 
anyákhoz szólni, akik betegség vagy tragédia 
folytán vesztették el gyermekeiket.  Drága 
édesanya, kinek szívét a fájdalom összetörte,  
szeretném megmondani neked, hogy hidd el, 
hogy gyermekedet újra fogod látni, és mikor 
ez megtörténik, látni fogod, hogy gyermeked 
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boldog volt és szeretetben részesült e rövid 
időszakban, míg távol voltatok egymástól.  
Ha csak lehetséges, ne sítdogálj, hanem 
árassz örömet azoknak, akik  szintén 
gyászolnak.  Kérj engem és én segíteni fogok 
neked ebben, mert tudom, hogy ez 
lehetetlennek tűnhet nektek.  A 
Mennyországban minden rendben van.  Ne 
félj, hogy gyermeked nem Istennel van.  
Nekünk mindannyiunknak most együtt kell 
működnünk a Mennyországgal, szóval 
imádságos lélekkel gondold meg, mit kíván 
tőled Jézus. 
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2004. június 8. 

Mária  (egy ismeretlen szent)  szól 
az édesanyákhoz 

 

Ma ismét az édesanyákhoz szólok.  Jézus, Aki 
mindent tud, azt akarja, hogy saját 
élettapasztalatomból beszéljek hozzátok.   Ha 
valaki egy szakmáról  vagy mesterségről 
kezd előadást tartani és az ember azt érzi, 
hogy az illetőnek fogalma sincs a témáról, 
felteszi a kérdést magában, hogy miért 
hallgatja ezt az előadást.  Ha azonban valaki  
tapasztalatból beszél, akkor erősebben 
figyelünk, mert ha elég bölcsek vagyunk, 
akkor tanulni akarunk ennek az illetőnek a 
tapasztalatából, hogy így elkerüljünk 
hibákat, melyeket különben lehet, hogy 
elkövetnénk.  Szeretnék segíteni nektek, hogy 
megértsétek az anyaság nemes feladatát, 
melyet Isten kíván tőletek. Ha édesanya 
vagy, a szülői gondoskodás és a 
gyermeknevelés kell, hogy elsődleges helyen 
álljon a napi teendők között.  Mindenfajta 
tevékenység előtt a gyermek szükségleteinek 
ellátása kell, hogy álljon az első helyen.  Ha 
munkahelyed van és így ez nem valósítható 
meg, akkor komolyan el kell gondolkoznod 
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azon, hogy vajon a mi Urunk akarja-e, hogy 
továbbra is ottmaradj-e azon a 
munkahelyen.  Ismét le kell szögeznem, hogy 
nem azokhoz az anyákhoz beszélek, akik 
azért dolgoznak, hogy élelemről és otthonról 
tudjanak gondoskodni gyermekeik számára.  
Ti magatok is tudjátok, hogy szükségből 
dolgoztok vagy csak az a cél motivál, hogy a 
világban divatos dolgokat be tudjátok 
szerezni többet, mint amennyire ténylegesen 
szükségetek van.  Vizsgáljuk csak meg, mi az, 
ami szükséges a gyermek számára ahhoz, 
hogy viruljon, jó erőben legyen minden nap.  
Élelem, otthon és ruházkodás, ezek képezik a 
legalapvetőbb minimum szükségleteket.  
Milyen fajta ételekre van szüksége a 
gyermeknek?  Egyszerű ételre van szüksége a 
gyermeknek olyanra, melyet az készít el, aki 
szereti a gyermekét.  Ez a legjobb módja 
annak, hogy tápláljuk a gyermek fejlődő 
testét.  Ha gyermeked kellőképpen 
hozzászokott az otthoni étkezéshez és az 
egyszerű, otthoni ételek fogyasztásához, 
akkor az a gyermek nem fog áhítozni más 
ételkülönlegességekre.  Amennyiben 
gyermeked különleges ételt kíván, egyszerűen 
mondj ‘nemet’.  Nos, most vizsgáljuk meg a 
lakás, az otthon témakörét.  Amikor a 
gyermek megszületik és édesanyja karjaiba 
veszi, nem fürkészi, hány szoba van az 
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otthonában.  Biztonságban és otthon érzi 
magát és meg van elégedve.  A gyermeket 
hazaviszik.  A gyemeket ekkor sem érdekli, 
hogy milyen nagy a ház, inkább az érdekli, 
hogy amikor sír, az édesanya reagál.  A 
gyermek kezd fejlődni, növekedni és 
körbetekint.  Még mindig nem mondja, hogy 
“Miért nincs nekem egy nagy házam?  Miért 
nincs egy dárga kocsim?”  Válaszul figyeli a 
szüleit, és ha ők elégedettek azzal, amivel a 
család rendelkezik, akkor a gyermek megérti, 
hogy semmi ok sincs panaszra.  Ha a szülő 
elégedetlen és mindig valami jobbra, valami 
többre vágyik, a gyermek is azt fogja érezni, 
hogy hiányt szenved valamiben.  Édesanyák, 
kérlek benneteket, hogy mindig a hálaadás 
hangján beszéljetek arról, amivel 
rendelkeztek, akkor is, ha szerény 
körülmények között éltek.  Gyermeketek is 
hasonlóképpen fog tenni és ílymódon példát 
nyújtotok a megelégedett, és nem a kapzsi és 
mohó életvitelhez.  Most az öltözködésről kell 
néhány szót szólnom.   Hasonlóképpen, ha 
nem keseregsz el azon, hogy a ruhaneműid 
nem olyan szépek, mint a szomszédodé, akkor 
gyermeked sem fog ügyet csinálni ebből.  
Mikor hazajön és arról kezd beszélni, hogy a 
többi gyereknek szebb ruhája van mint neki, 
akkor azt kell mondanod, hogy a Mennyben 
senki sem nézi másnak a ruháját.  Ezután 
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rögtön kezdd el dicsérni gyermeked lelkének 
szépségét és a gyönyörű erényeket, melyek 
jellemében kialakulóban vannak.  “Az én 
gyermekemnek ez nem fog tetszeni”  -
mondják majd néhányan.  Ismét csak azt 
mondom nektek, kedves anyukák, hogy 
gyermeketek azt a tónust üti meg, ami a ti 
gondolkodásotokat tükrözi.  Árulkodjék 
minden az otthonotokban az egyszerűségről 
és magyarázzátok meg gyermeketeknek, 
hogy a ti családotok nem hiszi, hogy igaz az, 
hogy a drága ruházkodás és az előkelő otthon 
jelenti a jó emberi karaktert.  A szentségi 
életre alapozott otthon képes finom lelkületű 
embereket kinevelni és ez az, amire 
mindenkinek törekednie kell.  Békét fogsz 
megtapasztalni otthonodban, ha 
megpróbálod alkalmazni ezeket az elveket, 
mert az egész Mennyország mindig a 
segítségedre lesz.  Azt tapasztaltam, hogy 
néhány gyermek a világias gondolkodást 
szívja magába.  Erről majd holnap fogunk 
beszélni.  A mai nap folyamán 
koncentráljatok otthonotokban mindenben az 
egyszerűségre. 
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2004. június 9. 

Mária (egy ismeretlen szent) szól 
az édesanyákhoz 

 
Drága édesanyák, fáradhatatlanul 
szolgálatban kell lennetek.  Azok, akik nem 
voltak anyák, nem tudják elképzelni, milyen 
nehéz lehet újra és újra végezni ugyanazokat 
a feladatokat.  Ha szeretettel végzitek ezeket 
a feladatokat, nagy kegyelmek nyerhetők 
mind a családotok, mind Isten Országa 
számára.  Íly módon direk módon járultok 
hozzá a Mennyország ügyének előreviteléhez.  
Jézusnak nagyon tetszik az ilyen Vele 
szorosan együttműködő szolgálat és majd 
számtalan módját fogja találni annak, hogy 
ezért megjutalmazzon benneteket. Ekkor a 
padlómosás isteni szolgálatnak fog 
minősülni, úgyszintén mosogatás vagy a 
gyermekek ruhaneműinek mosása, továbbá 
az ezernyi napi házimunka bármelyike.  Én a 
Mennyországban vagyok most és 
magaménak mondhatom ennek 
bölcsességnek és tudásnak előnyeit.  El 
lennétek ragadtatva, ha látnátok milyen 
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nagy jutalmat kaptam, pedig én csak egy 
egyszerű háziasszony voltam.  Az édesanya 
szerepét komoly feladatnak tekintettem.  
Mindegyik gyermekemet egyedi 
tulajdonságaival vizsgáltam és próbáltam 
megfejteni, mihez van tehetsége.  
Megpróbáltam segíteni nekik aban, hogy 
karakterük erős oldalát ki tudják fejleszteni 
és ugyanakkor kutattam azon jellemhibák 
után, melyek nehézséget okozhatnak.  Amikor 
észrevettem valami jellemvonást, mely 
nehézség okozója lehet, akkor megpróbáltam 
segíteni annak a hibának a legyőzésében.  Kis 
fegyelmezés vagy büntetés hasznos dolog 
kicsi korban, mert amint a gyermek 
növekszik, maga is gyakorolni fogja az 
önuralmat,  önfegyelmezést.  Nem lehet 
eléggé hangsúlyozni,  milyen fontos a 
kisgyermekkori  nevelés.  Őszintén 
mondhatom nektek, hogy észre fogjátok 
venni fenőtt gyermekeiteken, hogy ugyanúgy 
viselkednek, mint amikor gyermekek voltak, 
szóval, ha egy helytelen viselkedés 
megengedett gyermekkorban, akkor az az 
egyén felnőttként is ugyanazt a 
viselkedésformát veszi fel, de akkor már 
nagyon kicsi erőd lehet annak korrigálására.  
Szóval, komolyan figyeljétek gyermekeiteket 
és állandóan dicsérjétek kis erényeiket.  A 
dicséréssel és buzdítással mindig jó ereményt 
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érhetünk el kicsinyeinknél.  Mikor felfigyeltek 
édesanyák egy valamilyen hibára, helytelen 
dologra, mindig halkan, de határozottan 
beszéljetek arról, hogyan segít nekünk Jézus 
minden kisértés alkalmával.  Ne úgy 
figyelmeztesd gyermekeiteket, hogy zavarba 
ejted őket, mert ez soha nem vezet jóra, a 
gyermeknek nyilvános szégyent okozva, a 
legrosszabb eredménnyel járhat.  Ehelyett 
csendesen, egyedül a gyermekkel fejezd ki 
véleményedet, miért helytelen az ilyen 
viselkedés.  Továbbá magyarázd meg, miért 
sérthet egy másik embert vagy magát azt, aki 
a helytelen cselekedetet elköveti.  A kicsi lélek 
oly drága, oly becses értékű, hogy mindent 
meg kell tenni, hogy értékéből ne veszítsen.  
Megtanítjuk gyermekeinket, hogy kell 
mosakodniuk,  hogyan kell enniük.  Arra is 
meg kell tanítanunk őket, hogyan kell 
tisztítaniuk és táplálniuk kicsi lelküket.  Sok 
mai gyermek még azt sem tudja, hogy lelke 
van, azt meg még inkább nem tudja, hogyan 
kell védeni és táplálni.  Szegény Jézus.  
Milyen szomorúsággal tekint ezekre a 
kicsinyekre, kik úgy ki vannak éhezve lelki 
táplálékra.  Édesnyák, ezt a felelőssséget a 
legnagyobb tisztelettel kell kezelnetek. 
Segíteni akarok nektek.   A mi Szűzanyánk 
segíteni akar nektek.  Oly gyakran 
imádkoztam Hozzá és Ő mindig segített.  
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Nagyon sokszor előfordult, hogy halálra 
izgattam magam egy-egy gyermek miatt.  
Erre nem volt szükség.  Nagyobb bizalommal 
kellett volna lennem.  Nyomatékosan 
hangsúlyozom, együtt imádkozzatok 
mindnyájan, de nem hiszem, hogy a családi 
imaóra szükségességéről szót kellene 
ejtenem.  Hadd említsek csak meg annyit, 
hogy a családi ima következményeképpen 
láthatatlan kegyelmek áradnak a család 
életébe a családi imaóra alatt.   Ezek a 
kegyelmek láthatatlan összekötő kapcsokat 
teremtenek, melyek összetartják a családot 
minden megpróbáltatás idején.   Tégy úgy, 
mintha ezek a láthatatlan összekötő erők 
látható módon hullanának le a családotokra 
miközbeen együtt imádkoztok.  Azt is meg 
szeretném mondani, hogy amikor el akarod 
kezdeni a családi imát olyan gyerekeknek, 
akik azelőtt nem imádkoztak együtt, 
lehetséges, hogy próbálkozásod ellenállásba 
fog ütközni.  Számíts erre.  Úgyszintén, ha  
“nem”-et mondassz egy olyan gyermeknek, 
aki előzőleg mindent, amit csak kívánt, 
megkapott anyagiak tekintetében,  akkor 
majd haragot fogsz megtapasztalni a 
részéről.  Ez el fog múlni.  Gyermeked ellene 
lesz annak, hogy imádkoznia kell és hogy 
játékait, anyagi dolgait elvegyék tőle. 
Édesanyák, legyetek bátrak, erősek.  Egy 
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pillanatra sem legyetek abban a hitben, hogy 
a döntéseteket a gyermekeitek haragjától 
vagy ellenállásától függően kellene 
meghoznotok.  Döntsetek és hajtsátok végre a 
döntéseteket.  Gyermekeitek majd 
belenyugszanak, ha határozottak vagytok.  
Imádkozzatok a Szűzanyához, hogy segítsen  
otthonotokat egy másik szent családdá 
formalin, hogy az Isten Országát szolgálja.  
Meg fogja imádat hallgatni és segíteni fog.  
Mutass magad is példát egy megfontolt 
szentségi élet gyakorlására és igérem, hogy 
minden rendben lesz. 
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2004. június 10. 

 

Mária (egy ismeretlen szent) 
szól az édesanyákhoz 

 
Ma azokkal az édesanyákkal kell 
beszélgetnünk, akik egyedül végzik a 
gyermeknevelés munkáját.  Kedves édesanya, 
segítségre volna szükséged, ez így igaz.  
Nagyon nehéz olyan feladatot végezni 
egyedül, amely két embert igényel.  Ennek 
ellenére ne félj, mert a Mennyország nagy 
erővel besegít ilyen helyzetekben.  Mondd 
magadnak, hogy légy bátor.  Mindig lesz 
segítséged a gyermek-neveléssel kapcsolatos 
problémákban.  Isten Az, Aki gyermekeid 
Apja és Ő Az, Aki a te gondjaidra bízta 
gyermekeidet.  Ő fogja látni, mi az, amire 
szükséged van a gyermekeidről való 
gondoskodás teljes időszaka folyamán.   
Folyton-folyvást kapcsolatban kell lenned 
Vele, be kell számolnod Neki félelmeidről, 
gyermekeid fejlődéséről és természetesen 
anyagi szükségleteid előteremtéséről.  
Ugyancsak bizalmadba kell avatnod a 
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Szűzanyát, Máriát.  Ő volt 
gyermemknevelésem során a  vigasztalás és 
segítség el nem apadó forrása.  Jézustól és a 
Szűzanyától minden szükséges segítséget 
meg fogsz kapni a gyermekeid neveléséhez. 
Kérlek, hidd el, hogy amennyiben a 
Mennyországba vezető úton jársz, akkor 
gyermekeid is követni fogják a 
Mennyországba vezető utat.  A 
gyermeknevelésben nagyon sok múlik azon, 
hogy milyen példát mutatsz te magad 
gyermekeidnek.  Ha te mindig Krisztus felé 
irányítod lépteidet, akkor gyermekeid látni 
fogják azt az utat, és azt is észre fogják venni, 
ha letértek arról az útról.  Te, kedves 
édesanya, nem vagy gyermekét egyedül 
nevelő szülő, mert te tagja vagy annak a  
mennyei csapatnak, mely figyelni fogja, hogy 
vajon gyermekeid meg fogják-e kapni 
mindazt, amire szükségük van ahhoz, hogy 
Krisztust követhessék.  Sok barátod van a 
Mennyben, akik megértik küzdelmeidet.  
Hívd őket segítségül, mikor aggodalmaid 
vannak.  Amikor öröm ér, és nincs ott valaki 
melletted, akivel megoszthatnád örömödet, 
osszd meg Jézussal az örömödet.  Nagyon 
boldog lesz, ha ezt megteszed.  A mi Jézusunk 
természetesen azt akarja, hogy az emberek 
Rábízzák magukat szomorúságukban, de 
különösen nagy öröm Számára, ha egy lélek 
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azzal fordul Hozzá, hogy megossza Vele 
családjának boldog pillanatait és az elért 
eredményeket.  Ezzel Jézusnak egy 
határozott szerepet adsz a családodban, és Ő 
nem fog becsapni vagy cserbenhagyni téged 
azzal, hogy nem veszi ki a részét a munka 
nehezéből.  Ilyesmi egyszerűen lehetetlen 
volna.  Ezt soha ne felejtsd el,  kedves 
édesanya, akit időnként elfog a félelem.  Nem 
vagy egyedül. Beszélj gyakran a 
Mennyország tagjaival a gyermekeidről.  A 
Mennyország telis tele van olyan lelkekkel, 
akik pont ugyanúgy szeretik a gyermekeket, 
mint te.  Édesanyák, lesznek gyermekek, akik 
időnként le fognak térni a mennyei útról.  
Meg kell próbálnotok nem kétségbe esni, 
mert ez nem ritka eset.  Imádkozzatok 
természetesen állandóan ezekért a lelkekért,  
de békésen nézzetek szembe ellenállásukkal. 
Mondjátok el nekik, hogy letértek a Mennybe 
vezető útról.  Figyelmeztessétek őket arra, 
hogy fennáll a veszélye annak, hogy nem lesz 
alkalmuk időben visszatérni a Mennybe 
vezető útra, amikor Krisztus érkezik.  
Természetesen az idősebb gyermekekről 
beszélek most, akik elutasították Krisztust és 
a krisztusi életvitelt.  Szinte hallom az anyák 
síró hangját, akik aggódnak ellenállásra 
hajló gyermekeik miatt.  Ez az oka annak, 
hogy beszélek erről a témáról.  Ne felejtsétek, 
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hogy Krisztus telve van irgalommal az 
édesanya iránt.  A ti anyai imáitok nagy 
erővel bírnak, ezért tartsatok ki 
gyermeketekért való imátokban,  nehogy azt 
higgyétek, hogy a körülményeket nem véve 
számításba,  minden elveszett.  Még a 
legszörnyűbb esetekben is megbocsájt 
mindent  Jézus egy szentéletű édesanya 
kedvéért.  Így valóban, kedves édesanyák, 
nem szükséges, hogy felizgassátok 
magatokat.  A mi Urunk meg fogja menteni 
gyermekeiteket és védelmezni fogja az 
örökéletküket.  A ti feladatotok az, hogy 
együttműködjetek Vele.  Minden félelem 
nélkül hangoztassátok az igazságot 
gyermekeiteknek kedvesen és a szeretet 
hangján, és majd Krisztushoz fognak 
tartozni. 
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2004. június 11. 

 

Mária (egy ismeretlen) szent, 
szól az édesanyákhoz 

 

 A mai kor édesanyáinak szívét sok félelem 
tölti el és ez bizony indokolt.  A világ megtesz 
mindent, hogy elvonja a lelkeket  Jézustól és 
megpróbálja a gyermekeket letéríteni az 
útról.  Anyák, ne féljetek, hanem 
beszélgessetek gyermekeitekkel a bűnről.  
Amikor egy gyermek végrehajt egy 
cselekedetet, mely bűn, meg kell mondanod 
neki, hogy bűnt követett el.  Neked 
szokásoddá kell, hogy váljék az, hogy 
rendszeresen részesülsz a gyónás 
szentségében, így a gyermek megérti, hogy 
bár bűnt követett el,  megbocsájtást lehet 
kérni.  Gyermeked számára ezt a szokást 
most kell megalapozni és így azután, ha 
felnőtt emberekké válnak, világos lesz 
számukra, hogy bűnt követtek el, és az is,  
hogyan tudják lelküket tisztára mosni.  Meg 
kell tanulniuk, hogy szükségük van erre a 
gyónás szentségére, ezért erre mindig rá kell 
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mutatnotok.  Édesanyák, győződjetek meg 
arról mindig,hogy gyermeketek gyakran 
részesül szentgyónásban.  Ez a szokás meg 
tud rögződni az emberben, ezért olyan fontos 
elültetni a lelkekben, amig fiatalok.  Ha így 
teszel, majd meglátod, hogy gyermekeid  
felelősségérzetet fognak vállalni elkövetett 
hibáikért felnőttként.  Ez az, ami nincs meg a 
mai világban,  korunk e sötét időszakában.    
Sok-sok vádat emelnek az emberek minden 
tekintetben,  de a  hibák elkövetését már nem 
ismerik el.  Íly módon, nem kell nekik bűnös 
viselkedésmódokon változtatni.   Világ 
közvéleménye még jobban alátámasztja ezt 
azzal, hogym mindig más valakit vagy 
valamit okol a hiba elkövetőjéül.  Édesanyák, 
ne engedjétek, hogy ilyen dolgok az 
otthonotokban előfordulhasson.  Legyetek 
mindig kedvesek és megértőek, ha egyik 
gyermeketek olyat tesz, mely bűnös 
cselekedetnek minősül.  Ilyen esetben az a 
kötelességed, hogy nevén nevezd a 
cselekedetet és e tett neve bűn.  Az nehézzé 
teszi a helyzetet, ha férjed nem követi 
ugyanazt az utat, mint te.  Ez nagy keresztet 
jelent a számodra, és nagy kereszt a 
gyernekeitek számára is.  Ilyen esetben 
állhatatatosan minden nap imádkoznod kell 
férjed megtéréséért.  Továbbra is ki kell 
tartanod a példamutatásodban még a 
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gúnyolódás ellenére is, nehogy csábítást 
érezz a bűnre férjed lázadozó viselkedése 
miatt.  Manapság sok meggondolatlan 
házasság-kötés történik azért, mert az egyik 
félnek nincs szándékában követni Krisztust.  
Ha ez a helyzet, akkor nem szabad 
házasságot kötni.  Nem várható el, hogy a 
keresztény hitre nevelj fel gyermekeket, ha 
férjed nem ismeri el Krisztust, mint Tanítótés 
Mestert.  Még ekkor se veszítsd el azonban 
bátorságodat!  Tégy meg minden tőled 
telhető, drága édesanya, és engedd, hogy 
Jézus elárassza otthonodat különleges 
kegyelmi ajándékaival!  Ezt Ő meg fogja 
tenni és válaszolni fog otthonod békéért 
mondott imáidra.  Ne veszítsd el reményedet 
férjed megtérésére vonatkozóan sem!  
Gyermekeid szintén megismerik az igazságot, 
és bár lesz idő, amikor a nem-hívők útját 
fogják járni, idővel vissza fognak kanyarodni 
Krisztushoz.  A legjobb az, amikor egy szent 
család szent életre szánja el magát és engedi, 
hogy Krisztus védelmezze a családot.  Ezt Ő 
meg fogja tenni nektek. 
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2004. június 12. 

Mária (egy ismeretlen szent) szól az 
édesanyákhoz 
 
Mi, mindannyian, nagy hálával és 
magasztalással tartozunk Istennek, a 
Mennyei Atyának, hogy kegyelmi ajándékai 
elárasszák a világot.  Az Ő nagy irgalmának 
jele, hogy megengedi, hogy oly sokan 
közülünk szólhatunk hozzátok.  Én, 
természetesen különösen az édesanyákhoz 
kötődöm, mivel életem nagy részét ebben a 
szerepemben töltöttem.  Szeretnék néhány 
szót szólni azokhoz az édesanyákhoz szólni, 
akiknek gyermekei betegek vagy 
rokkantságban szenvednek.  Édesanyák, kis 
gyermeked a Mennyországban tökéletesen ép 
és egészséges lesz.  Légy meggyőződve arról, 
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hogy Isten megérti szívfájdalmadat, és Ő 
veled akar lenni életednek e szívfájdalmában 
percről-percre.  Jól tudom, mennyire nehéz 
lehet ez a számodra, de próbáld elfogadni, 
hogy Istennek megvan a célja, hogy miért 
engedi meg gyermekednek e szenvedést.  E 
szándéknak te is részese vagy, ezért kitartóan 
kérjed Istent, hogy árasszon el téged minden 
egyes elérhető kegyelmi ajándékkal.  
Állandóan úgy állj hozzá napi teendőidhez, 
hogy  örömmel elfogadod mindazt, amit Isten 
a számodra készí, és akkor gyermeked 
megérti, hogy ő drága és tökéletes a te 
szemedben és Istennek a szemében.  Nekem is 
meghalt egy beteg kisgyermekem, így 
megértem,  milyen nehéz keresztet hordozol.  
Soha nem fogod sajnálni, hogy Krisztusért 
elfogadtad ezt a nagy szomorúságot.  Hidd el 
nekem, mikor azt mondom, hogy majd a 
Mennyben minden örömmé változik.  Ha 
gyermekeid miatt a kereszthordozás 
nehézségeivel küzködsz, imádkozz néha egész 
napon át.  A Mennyországból meg fogod 
kapni a segítséget sok tekintetben.  A 
legfontosabb kegyelem, amit a Menny 
küldeni fog neked, az a béke, és a béke eltölti 
a családodat és csökkenti a kereszted súlyát.  
Ne próbáld hasonlítani családod életét 
másokéhoz, azokéhoz, akik csak e világ 
számára élnek.   Neked a Mennyországért és 
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Isten Országáért, így hasonlítsd családod 
életét a Szent Család életéhez.  Jézus, Mária 
és József egyszerűen és szerényen éltek, 
mindent a Mennyországnek felajánlva.  
Gyakran, csendbenl megvoltak pénz nélkül is.  
Volt idő, amikor száműzetésben is éltek.  
Mindenben Istent szolgálták, kizárólag az Ő 
akaratát keresve.  Méltányosak, korrektek és 
igazságosak voltak minden másokkal való 
ügyeikben.  A családi otthonukat, mint bázist, 
arra használták, hogy erényeik növekedjenek 
az egymás iránti szolgálatukban.  A 
Szűzanya, Mária, a mintképe minden 
édesanyának.  A Szűzanya földi életében 
mindig kedves és gyengéd volt, mindig 
egyformán és következetesen cselekedett.  
Nem kívánt hosszú vakációkra menni, hogy 
távol maradjon anyai munkájától.  Férje és a 
Gyermek  Jézus voltak a legfontosabbak a 
számára  és az a szerep, amit otthonában 
betöltött, számára üdülésnek számított.   
József az apák számára mintául szolgál.  
József maga kíván most néhány szót szólni 
hozzátok.   A Mennyben Józsefet a 
legnagyobb tisztelet övezi.  Maga a hite teszi 
őt érdemessé a legnagyobb jutalomra, de a 
szerény jelleme is nagy hangsúlyt kap.  
Szavait mindenkihez intézi, de különösképpen 
az édesapákhoz. 
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Meköszönöm Istennek, hogy megengedte 
nekem, a Mennyországban a legkisebbek 
közé tartozó kicsi, egyszerű Máriának, hogy 
hozzátok intézzem szavaimat.  Bármiben 
kérhetitek a segítségemet.  Szeretetemmel és 
imáimmal veletek vagyok. 
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2004. június 14. 

Szent József szól az édesapákhoz 

 

Szeretetteljes üdvözletemet küldöm a földön 
élő fivéreimhez és nővéreimhez.  Most 
különösképpen az édesapákhoz kívánom 
intézni szavaimat a sötétség e korszakában.  
Ha gyermek adatott neked vagy egy 
gyermeket bíztak rád, akkor vállalnod kell a 
gyermek nevelésének és ellátásának 
felelősségét.  Szeretném, ha bepillantanál az 
én családomba, hogy követhesd a mi 
példánkat.  Hárman voltunk.  Jézus, Mária és 
én,  József.  Vállaltam a családról való 
gondoskodás felelősségét, amennyire ez 
lehetséges volt.  Szegények voltunk, ez igaz, 
mert nehéz időszak volt, és egy ideig 
száműzetásben éltünk.  Mikor olyan országba 
költözöl,  mely nem a te hazád, gyakran 
hátrányt szenvedsz munkaalkalom 
tekintetében.   Ez történt velem is.  Nehéz volt 
annyi munkaalkalmat találni, mint amennyit 
szerettem volna, bár a szakmámban jól 
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képzett voltam.  Ennek ellenére kerestem 
annyit, amennyire szükség volt, és nagyon 
szerényen éltünk.  Megtanítottam a Fiamat 
arra, hogy a munkát élvezni kell, és hogy az 
ember  munkavégzése által Istent nagyban 
dicsőíti.  Kitartóan és alaposan végeztem a 
munkámat, szinte kínosan őszinte és korrekt 
voltam.  A hírnevem a megbízhatóságomat 
igazolta, és úgy ismertek, mint igaz, 
becsületes embert mind munkámmal 
kapcsolatban, mind a privát életemben.  
Megértettem, hogy a Jézus iránti 
felelősségem nagyon fontos volt Isten 
Országa szempontjából.  Az én feladatom volt 
őt végigkísérni drága gyermekkorának évein.  
Meg kell mondanom, hogy nem volt szükség 
arra, hogy Jézust figyelmeztetni kellett volna, 
mert csodálatos és édes fiú volt. Egy nap 
többször is  előfordult, hogy kedvessége 
könnyeket csalt szemembe.  Igazán 
mondhatom, hogy Ő Az,  Aki példát mutatott 
nekem.  Ezzel együtt mondhatom azt is, hogy 
én is próbáltam példát mutatni Neki, 
ugyanígy nektek is példát kell adnotok 
gyermekeiteknek.  Bár világos, hogy ti nem 
Jézust vezetik át gyermekkorán, meg kell 
fontolnotok, hogy a te gyermeked vagy 
gyermekeid ugyanolyan értékesek emberi 
mivoltukban, mert minden kicsi lélek 
egyformán fontos Isten Országában.  Minden 
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egyes nap, minden nap minden perce 
alkalmat nyújt arra, hogy megtanítsd  
gyermekedet arra,  mit jelent az Isten 
Országához tartozni. 

Ha lehetne, oldalakat tudnék írni a 
Szűzanyűról, Jézus Édesanyjának 
életszentségéről.  Fel tudjátok fogni azt a 
nagy megtiszteltetést, amiben nekem részem 
lehetett ?  A gyermeknevelés feladatát 
közösen végezhettem a Szűzanyával, 
Máriával.   Mondhatom, hogy a Szűzanya, 
Mária a lehető legkedvesebb, leggyengédebb 
és legszerényebb asszony az egész teremtett 
világon.  Nem mondhatjátok azt, hogy  Neki 
könnyű volt, hiszen ezekkel az erényekkel 
született.  Ez azonban nem így van.  
Szűzmária minden napját Istennek szentelte 
és gyakorolta ezen erényeit.  Egy másik 
kifogyhatatlan forrása volt ő az én 
számomra.  Hogyan nem válhattam volna 
erényes emberré e két mennyei teremtés 
társaságában?  Édesapák, megtiszteltetésnek 
veszem, hogy én mutathatok példát nektek, 
hogyan vezethetitek családotokat 
Krisztushoz.  Köszönjétek ezt meg szerető 
mennyei Atyánknak, hogy megadja ezt 
kegyelmet, mert gyönyörű dolog Tőle, hogy 
ezt lehetővé teszi.  Alázattal és tisztelettel 
figyeljetek a szavakra, és akkor Ő, Mindenek 
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Istene, békét és örömet ad családotoknak.  A 
ti családotok is a mi Szentcsaládunkhoz 
válhatna hasonlóvá,  majd meg fogom 
mutatni, hogyan.  Ne feledjétek, hogy nagy és 
korlátlan segítséget kaphattok a 
Mennyországból.  Ne szomorkodjatok, hogy 
családotok pillanatnyilag küszködik a 
Világban zajló események hatásaival.  Én 
segíteni fogok, és együtt haladunk a mi kis 
Szentcsaládunk példája nyomán.  Minden 
rendben lesz.  Kezdjünk dolgunk után nézni. 
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2004.  június 15. 

Szent József szól az édesapákhoz 

 

A világban élő édesapák, gondosan 
figyeljetek szavaimra.  Kérlek, értsétek meg, 
hogy felelősséggel tartoztok 
gyermeknevelésetekkel kapcsolatosan.  Az 
esetek legnagyobb többségében az apa 
köteles arra, hogy együtt legyen 
gyermekeivel.   Azon esetekben, ha ez nem 
lehetséges bizonyos önhibáján kívüli 
körülmények miatt. Akkor ez más elbírálás 
alá esik.  Én azonban az apák többségéhez 
beszélek most.  Gyermekeitek a ti kincsetek és 
ugyanakkor ők üdvözülésetek lehetőségének 
nagy részét alkotják.  A legnagyobb 
kegyelmekre tehettek szert gyermekeitek 
nevelése által.  Kezdjük a legelemibb 
tanáccsal, vagyis azzal, hogy 
gyermekeitekkel együtt kell lennetek, hogy  
nevelésetek megfelelő lehessen.  Sok édesapa 
manapság az apa-szerepet csupán az anyagi 
szükségletekről gondoskodó személynek  
tekinti.  Ezek az édesapák úgy gondolják, 
hogy amennyiben gyermekeik anyagi 
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szükségleteiket biztosítják,  megtették a 
maguk részét.  Édesapák, jól tudjátok, hogy 
ez nem így van.  Gondoskodni a gyermekeitek 
anyagi szükségleteiről az apa feladatának 
csupán egyik aspektusa.  El kell ismernetek, 
hogy általánosságban véve, ha nem 
dolgoztok, akkor a családotokkal kell 
lennetek.  A gyermekek megfigyelésből és 
példamutatásból tanulnak.  Ezt nem tudják 
megtenni, ha nem vagytok velük.  Édesapák, 
legyetek együtt gyermekeitekkel.  Nem kell 
csinálnotok semmit, csupán csak egyszerűen 
példát kell mutatnotok.  Végezzétek otthoni 
teendőiteket, és így mutassátok meg a 
gyerekeknek, hogy kötelességtudóak vagytok.  
Egy másik, a Mennyország számára fontos 
irányvonal a tisztaság témaköre. Édesapák, 
a gyermeknek meg kell tanulnia, hogy milyen 
fontos az, hogy az ember lelke tiszta legyen.   
Módja van gyermekednek, hogy ezt 
megtanulja tőled?  Ezt abból fogja 
megtanulni, amikor odafigyel arra, hogy 
milyen szórakozásban veszel részt.   Hogyan 
reagálsz olyan televízió programokra, 
melyek erkölcstelen helyzeteket,  jeleneteket 
tartalmaznak?  Édesapák, az ilyen dolgokat 
el kell utasítanotok.  Nem szabad néznetek 
halálos bűnöket tartalmazó televízió 
műsorokat.  Természetesen, gyermekeitek 
sem szabad nézniük ezeket.  Kedves férfiak, ez 



Hatodik Kötet 

33 

a teljes igazság és ha engeditek, hogy 
gyermeketek nézze az ilyen  viselkedést,  mely 
bűnös cselekedetet mutat be, valójában nem 
tesztek egyebet, mint tanítjátok gyermekeitek 
e viselkedés-formákra.  Értsétek meg, hogy 
ha nem ellenzitek ezeket a dolgokat, akkor 
arra tanítjátok a gyermekeket, hogy ez a 
viselkedés-módok elfogadhatók.  Ennek véget 
kell vetni.  Ha azért utasítasz el egy 
programot, mert keresztény-ellenes 
viselkedést mutat be,  meg kell ragadnod az 
alkalmat, hogy megmagyarázd 
gyermekeidnek, hogy mi az oka annak, hogy 
ezt teszed és hogy miért keresztény-ellenes az 
a viselkedés.  Világos ez előttetek?  Kérjétek, 
hogy segítsek nektek ebben a kérdésben, ha 
bizonytalanok vagytok,  mert a családi 
otthonotok folyton-folyvást ki van téve az 
ilyen erkölcsi beszennyeződésnek. Ez a fajta 
szórakozás nem ajánlatos a számotokra, 
Isten emberei számára.  A Mennybe akartok 
jönni, nemde?  Akkor viszont meg kell 
kezdenetek az erre való felkészüléseteket még 
itt, amig a földön vagytok.  Ezt úgy tehetitek 
meg, hogy időtöket a tiszta erkölcs 
szellemében gyrmekeitekkel töltitek és olyan 
dolgokat csináltok együtt, melyekkel nem 
vétkeztek Isten ellen.  Felelnetek kell majd 
minden szóért, amit gyermekeiteknek 
mondotok.  Isten nem azt várja el, hogy 
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tökéletesek legyetek.  Ne féljetek ettől.  Persze 
hibákat el fogtok követni és ez érthető és 
megbocsájtható.  Azonban az otthonotokban 
nem szabad megengednetek olyan 
szórakozási formát, amelyet a Mennyország 
ellenezhet.  Fontoljátok meg azt, mit  
mondana Jézus arról a szórakozásról.  Ő  -
tudjátok- mindig, minden pillanatban veletek 
van.  Tudatosítsátok magatokban a 
Jelenlétét,  és akkor az Ő kívánalma szerint 
tudjátok megítélni cselekedeteiteket.  Majd 
segíteni fogok, hogy elhagyjátok rossz 
szokásaitokat, amelyek fogva tartottak 
titeket.  Legyetek vidámak és bátrak és akkor 
majd együtt megtisztítjuk életeteket. 
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2004. június 16. 

Szent József beszél az 
édesapákhoz 

 

A világban élőédesapák figyeljetek szavamra.  
A baráti érzületből és aggodalomból beszélek 
hozzátok.  Itt a Mennyországból figyeljük a 
világban zajló eseményeket, mert végyva-
végyunk arra, hogy segíthessünk nektek.  
Halljuk imáitokat és azonnal kezdünk 
imádkozni értetek, hogy megkaphassátok a 
szükséges kegyelmi ajándékokat.  Tegyétek 
lehetővé számunkra, hogy láthassuk a 
családban betöltött apai szerepeteket, hogy 
biztosak lehessetek abban, hogy Isten 
akaratát hajtjátok végre.  Énhozzám, 
Józsefhez, a Szentcsalád fejével párhuzamba 
hozva vizsgáljátok meg apai szerepeteket.  Ne 
hasonlítsátok magatokat, a ti szerepeteket 
olyan emberéhez, aki nem Isten-követő 
ember életéhez.  Úgyszintén meg kell 
raganotok az alkalmat arra is, hogy 
megfgyeljétek ismerőseiteket.  Igazán 
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Krisztust követő emberek?  Buzdítanak 
benneteket arra, hogy jó apák és férjek 
legyetek?  Ők.  Maguk jó apák és férjek?  
Akkor azt mondanám neked, drága édesapa, 
ha nem élik meg teljes mértékben apai és férji 
szerepüket, akkor nehéz lesz nektek ellenálni 
az ő rátok gyakorolt hatásuknak.  Sokan 
ebben a világnak e korszakában arra 
biztatnak benneteket, hogy magatokat 
tegyétek első helyre, de én nagyon komolyan 
arra figyelmeztetlek benneteket, hogy ne 
tegyétek ezt.  A feleségetek és gyermekeitek 
kell, hogy első helyen legyenek.  Neked kell 
vezetned családodat a Mennyországba.  A 
Mennyországban az elsők lesznek az utolsók.  
Úgy tekintsd magadat, mint a családod 
szolgája.  Ha így teszel, nem fogsz túl sokat 
meditálni azon, hogyan követheted a 
világban követett tendenciát.  Sötétséget 
árasztó világban éltek.  Nekem az igazat kell 
mondanom, hogy tudjad, mennyire fontos, 
hogy családjaitok  biztonságban kell 
navigáljanak keresztül ezen  nehéz időkben.  
A Mennyország segítségével sikerrel fogtok 
ezen keresztül jutni.  Ahhoz azonban, hogy ezt 
a segítséget megkapjátok, kérnetek kell e 
segítséget.  Hogy ezt kérjétek, imádságos 
lelkületüeknek kell lennetek.  Ha nem vagytok 
azok,  nem fogjátok látni az ima iránti 
szükséget, mert túlzottan el lesztek foglalva 
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azzal, hogy rohantak egyik napról a másikra 
és azzal áltatjátok magatokat, hogy minden 
rendben van, mert ezt csinálja mindenki.  
Édesapák, amikor csak lehetséges,  
teremtsetek csendet, amikor csak lehetséges, 
kezdeményezzétek az elcsendesedés idejét 
otthonotokban.  Akkor gyermekeitek nem 
lesznek gátlásaik odamenni hozzátok kis 
problémáikkal és félelmeikkel.  Tegyétek ezt 
lehetővé azzal, hogy nyugodtan ültök vagy 
csendben dolgoztok.  Nincs szükség állandó 
zavaró lármázásra.  Ez lelki zsibbadtságot 
okoz  és Isten nem tud megpihenni bennetek.  
Ha szeretitek a csöndet, a lelketek 
nyugalomban lesz és Isten kommunikálni tud 
veletek.  Arra fog serkenteni benneteket, hogy 
életetek egészére vegyétek számításba az  Ő 
akaratát.  Tudatni fogja veletek életeteket és 
családotokat nagy vonalakban.  Így irányít 
benneteket a hosszú távú és nem a pillanatról 
pillanatra való életformára.  Ha a nagy 
vonalakban tervezett életetekben 
bennefoglaltatik a Mennyország és Isten 
szolgálata, akkor világos lesz előttetek, hogy 
minden percet egy kicsit másképpen kell 
megélnetek.  Emeljétek tekinteteket a 
Mennyre, mind saját magatok, mind 
családotok számára és akkor majd fogjátok 
látni a dolgokat távlataikban, hogy egy kicsit 
elmozdul egy kissé erre vagy arra.  Ez egy 
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folyamat, és nyugodtak lehettek, hogy nem 
fog minden egy nap alatt megváltozni, 
különösen nem, ha nem fecséreltek túl sok 
időt a világban való tevékenységre vagy 
rossz szokások gyakorlására.  Ez a távlat 
változni fog.  Fokozatosan otthonotokban 
fogtok érezni egy kis változást.  Vágyódni 
fogtok az életszentségre családotok minden 
tagja számára, akik együtt járják veletek az 
élet útját.  Az ő lelki fejlődésük a legfontosabb 
a számotokra. Drága, Isten teremtette  
édesapa és  férj, ez a te feladatod.  A 
feleségeddel karöltve kell gondját viselnetek 
kicsinyeiteknek az egész gyermekkor ideje 
alatt, hogy így erős lelkekké váljanak Isten 
Országának szolgálatában.  Legyetek bátrak 
és engedjétek meg nekem, Józsefnek, hogy 
megmutassam nektek, hogyan kell ezt 
megvalósítani. 
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2004. június 17. 

Szent József beszél az  

Édesapákhoz 

 

Istennek drága fiai, az apaság szerepét úgy 
kell kezelnetek, mint nagy megtiszteltetést, 
mely megadatott nektek.  Istenünk  egy 
bizonyos fokú bizalmat helyezett belétek, 
amikor megengedte számotokra egy  
gyermek felnevelését.  Nem akartok csalódást 
okozni Neki.  Figyeljetek Rá, amikor irányít 
benneteket atekintetben, hogy gyermeketek 
mire van szüksége, hogy a lehető legjobb 
felkészítést kaphassa az életére.  Ugyanis 
minden lélek egyedülálló a maga nemében, 
ugyanaza a nevelési mód alkalmas az egyik 
gyermekre, de nem mindegyikre.  Minden 
gyermek esetében szükség van megfontolt 
elemzésre, hogy mely módszer felel meg 
legjobban az illető gyermek természetének.  
Édesapák, mikor fontoljátok meg 
gyermekeitek nevelésének kérdését?  Minden 
nap el kellene gondolkodnotok azon, hogy mi 
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az, amire gyermeketeknek szüksége van.  
Természetesen fontos, hogy legyen ennivalója 
és ruhája, de az sem eltúlozva.  Az is fontos, 
hogy legyen hely, ahol laktok és ha 
lehetséges,  oktatás.  Amit nyomatékosan 
hangsúlyozni kívánok, a világban élő 
apukák, hogy gyermekeiteknek szeretetre 
van szükségük ezen egyéb dolgok mellett.   A 
gyermekeknek mindennél jobban kell 
tudniuk, hogy édesapjuk szereti  és kincsnek 
tekinti őket.  A napi cselekedeteitek fogják 
kinyilvánítani, hogy éreztek irányukban. Ha 
szükség van arra, hogy gyermeked 
viselkedését korrigáld, akkor ezt finoman és 
szeretettel tedd meg.  Ha gyermeked 
felbosszant, arra kell emlékezned, hogy 
egyszer te is voltál gyermek, és hasonló hibát 
te is elkövettél.  Ne ijesszétel meg 
gyermekeiteket,  Édesapák!  Ez nem szeretet.  
Ez pont az ellenkezője a szeretetnek.  
Gyermekednek  természetesen tiszteletet kell 
mutatni az irányodban, és nem szabad, hogy 
eltűrj olyan magatartást, mely Isten 
Országában nem  lesz elfogadható.  Készülj 
fel, hogy helytelen viselkedést fogsz 
tapasztalni és gondolj előre arra, hogyan 
fogod finoman rendreutasítani gyermekeidet.  
Az apák gyakran beleesnek abba a hibába, 
hogy azt gondolják, hogy a gyermekeik 
nevelésével kapcsolatos elsődleges feladatuk 
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a fegyelmezés.  Ez nem igaz.  Nektek, mint 
apáknak,  az elsődleges feladatotok szeretni 
és így példát mutatni, melyet gyermekeitek 
követhetnek,  és melynek eredménye az 
örökkévalóság a Mennyben.  Ember, erre 
próbálsz törekedni? 

Légy éber és vizsgáld meg saját 
viselkedésedet, légy biztos abban, hogy 
gyermekeid nem éppen téged utánoznak-e, 
amikor te illetlenül viselkedsz.  Ez fontos, 
ügyelj erre.  Igazán kedvellek benneteket, 
emberek.  Átérzem a benneteket körülvevő 
befolyásoló hatásokat, melyekkel szembe kell 
néznetek.  Ezért kell időt szentelnetek imára 
és nem szórakozásra.  Jézus segíteni akar 
nektek, és azt akarja, hogy ti segítsetek Neki.  
Sötét kor ez az emberiség számára, mert 
sokan mondanak ’nem’-t Istennek és a 
szentségi életnek.  Ha ez az, amit eddig tettél, 
ma meg kell mondanod Jézusnak, hogy 
hajlandó vagy megváltozni és vágyódsz 
azután, hogy segítsen neked.  Megmondom 
nektek őszintén,  Jézus mindent elintéz, ha 
hajlandóak vagytok megváltozni. Minden 
bűnötöket meg fogja bocsájtani.   Csökkenteni 
fogja azt a kárt, melyet  hanyagságotok 
okozott gyermekeitekben.  Jézus meg fogja 
oldani problémáitokat, de csendben, 
összeszedetten, időt kell szentelnetek a Vele 
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való együttlétre.  Édesapák, legyen az ima a 
napotok legfontosabb része.  Csak,  íly módon 
tudhatod meg, mit kíván tőled Jézus életeddel 
és gyermekneveléseddel kapcsolatban.  
Mennyország nagyon is megérti, hogy 
kényszerhelyzetben vagytok és hogy meg kell 
keresnetek az élethez szükséges anyagiakat és 
fenn kell tartanotok családotokat.  A 
Mennyország tekintetbe veszi ezeket a 
tényeket, mert a Menny az, mely így rendezte 
számotokra az emberi életutat.  Folyton 
kérnetek kell a Mennyet, hogy irányítson 
benneteket ebben és lelki problémákban.  
Imáitokat meg fogjuk hallgatni és segíteni 
fogunk.  Nektek kell most családotok fejeként 
cselekednetek és megteremteni 
családotokban az Isten iránti respektus 
tónusát. 
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2004. június 18. 

Szent József az édesapákhoz intézi 
szavait 

 

Ma ismét az édesapákhoz kiáltok.  Kedves 
férfiak,  félelmet nem ismerve kell 
szembenéznetek hibáitokkal.  Vegyétek jól 
szemügyre, hogyan éltek.  Istenért éltek?  Ha 
Isten ma hívna a mennyei hazába, békében 
feküdnétek le, elégedett nyugalommal, hogy 
érdemben teljesítettétek férji és apai 
hivatásotokat?  Mint Isten által teremtett 
emberi lények Isten időzítésének vagyunk 
alávetve.  Ha Ő úgy határoz, hogy földi 
tartózkodásod betelt, akkor bizony betelt.  
Nem jöhet számításba egy másik eshetőség 
akár életed hosszára vonatkozóan vagy a 
gyermeknevelésed szempontjából.  Amikor 
gyermekeitek felnőttek lesznek, a 
befolyásolásukra való alkalmak megszűnnek.  
Soha nem szabad feladnod a lehetőséget 
arra, hogy példát mutass gyermekeid 
számára, hogy így segítsd őket ahhoz, hogy 
tisztán lássák az egyenes utat a Mennyország 
felé, de sokkal több eredményt érhetsz el 
gyermekkorban, mint fenőttkorban.  Látod, 
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kedves barátom, meg kell ragadnod az 
alkalmat gyermeked személyformálására, 
amikor még kisgyermek.  Sok ember azt 
gondolja, hogy  joga van lazításra és 
vakációkra.  Megmondom nektek őszintén, 
hogy a játékra használható idő csak a 
gyermekek számára adatott meg.  Ha már 
felnőttek vagytok, akkor Krisztus 
szolgálatával kell törődnötök és nem 
önmagatok szórakoztatásával.  Ha 
meditáltok Jézusról és arról, mit tett Jézus 
értetek, meg fogjátok majd érteni, vajon mit 
kíván Ő, hogy ti tegyetek meg Őérte.  Tudom, 
ez egyszerű, de mondhatom, hogy kevesen 
vannak, akik lehetőséget adnak Krisztusnak, 
hogy lelküket ilymódon formálhassa.  Ezért 
van az, hogy a világ a sötétség korának erre 
a szintjére eljutott.   Történelmi síkon az 
ember ‘nem’-et mondott a bűnnek.  
Manapság az ember ’igen’-t mond a bűnnek.  
A gyermekek szenvednek, mert ha az apa 
’igen’-t mond a bűnnek, akkor ez azt jelenti, 
hogy ’nem’-t mond a hivatásának.  Kedves 
barátom, nem élhetsz kettős életet, 
választanod kell. Isten mellett dönts!  Ha a 
sötétséget választod, nincsen jövőd sem 
neked sem a családod részére.  Ne kicsinyeld 
le Isten erejét, Aki segíti azokat, akik jóra 
törekszenek.  Ő majd segíteni fog neked.   
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Arról szeretnék most beszélni, hogyan 
bántam Máriával, a felségemmel, mikor a 
földön éltünk.  Megadtam a számára a 
legnagyobb méltóságot és tiszteletet.  
Próbáltam segíteni a munkájában, amikor 
csak tudtam, és legfőbb gondom számomra 
az ő kényelme és boldogsága volt.  Nem 
tudtam számára gazdag életet biztosítani, 
néha nélkülöztünk és meg kellett elégednünk 
a létminimummal.  Nem panaszkodott soha, 
és én sem panaszkodtam Istennek hogy olyan 
nagy próbatételek elé állított bennünket.  
Alázatos szívvel helyeztem kis családomat 
Isten gondjaira és megtettem ellátásuk 
érdekében mindent, amit csak tudtam.  E 
világban élő kedves férfiak bármilyenek is  
körülményeitek, vannak közöttetek olyanok, 
akiknek sokkal nagyobb ínséggel kell 
szembenézniük.  Meg kell elégednetek azzal, 
amit Isten adott nektek.  Ne feledjétek, hogy 
mindig lesznek akik többel, és akik kevesebbel 
rendelkeznek, mint ti.  Mindenben dicsérjétek 
Istent és akkor a Mennyország gondoskodni 
fog rólatok.  Amikor az anyagiak miatt 
aggodalmaskodtok, vegyétek azt tekintetbe, 
hogy mit tennétek, ha a meglévő dolgaitok 
közül sok nem állna  a rendelkezésetekre. 
Éheznétek?  Gondolkozzatok el azon, mi az, 
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ami az életetek fenntartásához szükséges, és 
akkor megértitek, hogy ezek 
rendelkezésetekre állnak.  Jöhet olyan idő, 
amikor nem lesz annyi, amennyi ma megvan.  
Akkor majd megrázzátok a fejeteket, miért is 
panaszkodtatok korábban.  Értitek, mit 
akarok mondani?  Ne kívánkozzatok többre, 
hanem  inkább a csekély anyagi javakkal  is  
boldogabbak akarjatok lenni.  Így 
imádkozzatok és akkor Isten úgy fog rajtatok 
segíteni, hogy megmutatja, hogy nincs 
szükségetek mindazon dolgokra, melyekkel 
körülveszitek magatokat.  Ezek a dolgok 
ugyanis elvonnak titeket a lényegtől.  A ti 
családjaitok nem boldogabbak azoknál, 
melyek kevesebbel rendelkeznek, és ezt saját 
tapasztalatomból mondom.  Nagyon 
boldogok voltunk a földi életünkben, pedig 
kevés anyagi dologgal rendelkeztünk.  A 
mennyei perspektívát tartsátok szem előtt és 
akkor nem érzitek majd, hogy többre van 
szükségetek. 
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2004. június 19. 

Szent József szól az édesapákhoz 

 

Kedves, Isten szolgálatára rendelt férfiak, 
tudatosítsátok magatokban, hogy életetekben 
az elsődleges kötelességetek a családotoknak 
tett szolgálatotok.  Szent kötelességetek közé 
tartozik a feleségetekről és gyermekeitekről 
való gondoskodás, és a Mennyország minden 
tagja fog segíteni nektek, hogy ez nyerjen 
elsődleges szerepet életetekben.  Isten 
szeretete rajtad keresztül áramlani 
otthonodba, és rajtad keresztül Ő lesz a feje 
családodnak.  Akarod, hogy ez megtörténjen?  
Vizsgáld meg jól életeteket és döntsd el, vajon 
így van-e ez már most az otthoni családi 
életetekben.  Ha igen, akkor minden rendben 
van, és akkor így folytatjuk tovább a 
munkánkat, a Mennyországgal szoros 
együttműködésben, hogy családotokat a 
nehéz periódusokon keresztül navigáljuk.  Ha 
nem ez a helyzet, akkor egyet kell értened 
azzal, hogy van tennivalód az életednek ezen 
a területén.  A legtöbb férfinak a mai 
világban akad egy kis munkája, szóval ne 
szomorodj el, ha látod, hogy vannak dolgok, 



 

48 

melyeket ki kell kapcsolnod az életedből.  
Légy bátor és biztos benne, hogy meg fogod 
tudni Isten számodra készített akaratát.  
Kedves férfiú, Isten megteremtett, hogy most 
a jelen időben, a jelen körülmények között 
végezd munkádat, és Istennek szüksége van a 
szolgálatodra.  Isten most meghív minden   
gyermekét, és azt kéri, hogy tegyünk félre 
minden világias vágyat, és törekedjünk a 
mennyei szempontból fontos vágyakra.  Isten 
azt kéri, hogy lépjünk rá arra az útra, mely 
közvetlenül a   mennybe vezet és  azt soha 
többé ne hagyjuk el.  Ez az Én kérésem.  
Nagyon rövid időn belül meg fogod 
tapasztalni annak örömét, hogy beálltál Isten 
szolgálatába.  Nem közönséges időket élünk 
manapság, kedves Barátom.  Ezek az idők 
rendkívüli idők, és Isten szolgái számára a 
legnagyobb égi segítség áll rendelkezésre.  Ne 
izguljatok.  Legyetek hálásak.  Jézus oly jó.  
Ha ismernétek jószívű, mélyről jövő 
együttérzését és szeretetét, egyáltalán nem 
volna szükség szavakra.  A világban élő 
lelkek figyelme eltorzult és a Mennyország 
képét a bűn okozta sötétség elszürkítette.  A 
földi öröm csekély értékű, és sok lelket a 
kétségbeesés környékez.  Nem szabad, hogy 
ez veletek előforduljon.  Isten Országának 
gyermeke vagy és az efölötti öröm kell hogy 
elárasszon.  Meg fogom mutatni az örömhöz 
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vezető utat.  Mivel Isten embere vagy, ez 
jogot formál neked a legnagyobb méltóságra.  
Ez a méltóság a Jézussal egységben való 
céltudatos élet velejárója.  Ha az Ő akaratát 
keresitek, nem kell tovább lépnetek, mint a 
családotok, és meg fogjátok találni az 
üdvösséghez vezető utat.  Csatlakozz hozzánk, 
a hadseregünkhöz, mely hadat üzen a 
sötétségnek.  Bátrak és hűek vagyunk 
Urunkhoz, Királyunkhoz, Jézus Krisztushoz, 
Aki megad nekünk mindent, amire 
szükségünk lehet ehhez a harchoz.  Jézus egy 
neked szánt különleges missziót ad, de hogy 
megtudd, mi az, légy csöndben és kérd, hogy 
tárja fel neked, hogy mi az.  Én, József, 
nagyon közel állok az Üdvözítőhöz.  
Imádkozom, hogy életedből a bűnt 
gyökerestül ki tudjad irtani és visszaállíthasd 
az életszentséghez szükséges megfelelő 
szintet.  Élj békében, de ne habozz „igen”-t 
mondani Istennek. 
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                       Harmadik rész 

         Jézus a gyermekekhez szól 
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2004. augusztus 2. 

Jézus 

 

 

 

Az Engem szolgálóknak mindig észben kell 
tartaniuk, hogy  a szándékosan elkövetett 
hiba nem tévesztendő össze a nem-szándékolt 
hibával, mint például egy pohárnak a földre 
ejtésével.  Kisgyermekek nagyon gyakran 
ösztönösen engedelmeskednek belső 
indíttatásuknak és kis bűnt követnek el, azzal, 
hogy például megütnek egy másikat.  A 
Szűzanyával, Máriával, mi ezekre, mint 
hibákra tekintünk.  Szándékos, előre 
megfontolt rosszindulatú cselekedetet, melyet 
nagyobb gyerekek vagy felnőttek követnek el, 
mi azt bűnnek, bocsánatos bűnnek tekintünk.  
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Imák gyermekek számára: 

 

 

-Jézus, bocsáss meg nekik. 

-Szűzanya, Mária, segíts nekem, jó legyek 

-Isten a Mennyben, Te vagy mindeneknek    
teremtője. Kérünk áraszd el a világot  
kegyelmi ajándékaiddal. 

-Jézus, szeretlek. 

-Jézus felajánlom Neked a mai napomat. 
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2004. június 21. 

Jézus a gyermekekhez szól 

 

E világ gyermekei, mennyire szeretlek 
benneteket!  Isten, az Atya teremtett 
benneteket.  A leggondosabb szeretettel 
alkotott meg benneteket.  A Mennyország 
szemében tökéletesek vagytok.  Én Jézus 
vagyok, a Mennyben az Atyával vagyok.  De, 
mert Isten vagyok, és Istentől jövök, mindent 
megtehetek.  Hatalommal teljes vagyok, 
drága gyermekeim, de nem szeretem ezt 
minduntalan mutogatni, ezért nem fecsérlem 
erőimet jelentéktelen dolgokra.  Fontos 
ügyekre tartogatom erőimet, mely 
segítségére lesz az embereknek.  Hatalmam 
felhasználásának egyik területe az, hogy a 
szomorúakat és aggódó embereket boldoggá 
teszem.  Szomorúak vagytok vagy aggódtok 
valami miatt?  Ha igen, akkor Hozzám kell 
jönnötök és majd Én megint boldoggá teszlek 
benneteket.  Fontos, hogy tudjátok, hogyan 
közelítsetek Felém, így akkor most el fogom 
mondani nektek.  Amikor Hozzám, Jézushoz, 
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akartok jönni és beszélni akartok Velem 
problémáitokról, imádkoznotok kell.  Sok 
módja van az imádkozásnak és mind 
tökéletes.  Egyik módja, hogy becsukjátok a 
szemeteket és a szívetekben csöndben beszélni 
kezdtek Hozzám.  Talán csodálkoztok, hogy 
lehet az, hogy meghallom, ha oly halkan 
beszéltek.  Ez része az Én természetfölötti 
erőmnek, drága kis gyermekek.  Amikor 
Hozzám, Jézusotokhoz, Aki a ti legjobb 
barátotok, akartok beszélni, akkor bármikor, 
bárhol tehetitek ezt.  Meg foglak hallani  
benneteket.  Figyelmesen hallgatom majd 
amit aggodalmaitokról és problémáitokról 
fogtok mondani, és segíteni fogok nektek.  
Nem fogtok látni, de ott leszek.  A Mennyben 
vagyok, amint mondtam nektek.  
Ugyanakkor jelen vagyok mindenütt, másutt 
is az egész földkeregségen.  Ahol ti vagytok, 
ott vagyok Én is.  Így azután, ha játszotok, 
Én is ott vagyok.  Ha mentek aludni este, 
veletek vagyok.  Nem lesztek sohasem olyan 
helyen, ahol Én nem vagyok veletek.  A ti 
láthatatlan barátotok, soha nem megyek el 
tőletek.  Szóval mondjatok el mindent, ami 
aggaszt titeket, mert szeretlek benneteket és 
akarom tudni.  Nagyon sok problémátokban 
tudok segíteni.  Rá fogtok magatok is jönni, 
hogy veletek vagyok, mert a Velem való 
beszélgetés után, jobban fogjátok érezni egy 
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kicsit magatokat.  Ez az Én természetfölötti 
erőm.  Bíznotok kell Bennem minden 
tekintetben, mert nagyon szeretlek 
benneteket.  Úgy tekintelek benneteket, mint 
tökéletes teremtményeket. Magamról fogok 
beszélni, hogy megtudjátok, milyen a ti 
hatalommal bíró láthatatlan barátotok. 
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2004. június 22. 

Jézus a gyermekekhez beszél 

 

Veletek vagyok, e Világ kedves gyermekei.  
Mindenütt veletek vagyok.  Ne féljetek, mert 
hatalommal rendelkezem és a barátotok 
vagyok.  Jól tudjátok, hogy amikor időtök 
betelt a Világban, Hozzám, az Én 
otthonomba fogtok jönni, és az Én otthonom 
a Mennyben van.  Csodaszép lakóhelyet 
készítettem nektek, ahol nagyon boldogok 
lesztek mindazon emberekkel, akiket földi 
tartózkodásotok ideje óta szerettek.  A 
Mennyország a leggyönyörűbb hely, amit 
csak valaha el tudtok képzelni.  Vannak itt 
gyönyörű tavak és folyók, ahol játszhattok.  
Soha nem fogtok éhséget érezni és soha nem 
fogtok félni, mert nincs semmi rossz a 
Mennyben.  Senki nem bánthat benneteket a 
Mennyben.  Sok barátotok lesz itt, és soha 
nem lesztek betegek.  A Mennyország  
tökéletes hely, és telis tele van az Én 
barátaimmal, mert Jézus vangyok és Isten 
vagyok.  Akartok a Mennybe jönni?  
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Szeretettel üdvözöllek itt, drága gyermekem, 
mert szeretlek.  Várni fogok rád, amikor 
befejezted földi életedet, és a Mennyországba 
viszlek.  Milyen boldog nap lesz az!  Boldog 
leszel, mert erre a csodálatos helyre jössz, és 
boldog leszek Én is, mert örökre veled leszek.  
Mennyben mindenki örülni fog, mert máris 
szeretnek téged és várják, mikor csatlakozol 
hozzájuk.  Sok-sok mindent fognak neked 
mutatni és mondani.  Sok örömben lesz 
részed a Mennyben, kicsi gyermek.  Néha, 
amikor szomorú vagy félsz földi életedben, 
lehet, hogy majd azt fogod mondani, hogy 
„Jézus jöjj és vigyél most a Mennybe engem!”  
Ezt azonban nem tehetem meg, Szivemnek 
drága gyermeke, addig, amig annak nem jön 
el az ideje.  Először be kell fejezned földi 
életutad teljes idejét. Én vagyok egyetlen, Aki 
tudja, mikor fejezed be földi életedet, és 
egyedül az Én feladatom az, hogy érted 
jöjjek.  Ne aggódj, mert abban a pillanatban, 
amikor földi munkád véget ért, jövök.  A 
barátaim, akik itt vannak Velem a 
Mennyben, segítettek Nekem, amíg a földön 
éltek.  Én a te Jézusod vagyok és most 
minden barátom segítségére  szükségem van.  
Hamarosan meg fogom mondani neked, mi a  
a te feladatod,  hogyan tudsz Nekem segíteni. 
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2004. június 23. 

Jézus a gyermekekhez beszél 

 

Már beszéltem nektek a mennyországról.  
Boldogok lesztek itt.  Ez a ti igazi otthonotok.  
Most arról akarok nektek beszélni, mivel 
tudtok Nekem segíteni.  Családotok tagja 
vagyok, mint ahogy ti is.  Ugyanannak a 
családnak a tagjai vagyunk.  Ez nagyobb 
család, mint az, amelyhez a földön tartoztok.  
Ez az a nagyobb család, melyhez minden 
ember tartozik.  Azt akarom, hogy minden 
ember a mennyországba jöjjön haza, amikor 
földi életének végére ért.  Vannak azonban 
olyanok, akiknek némi segítségre lesz 
szükségük, mert nem dolgoznak elég 
komolyan annak érdekében, hogy elég jók 
legyenek.  Ti próbáltok jók lenni?  Nos, ez a 
legfontosabb, amiben szükségem van a 
segítségetekre.  Én, Jézus, kérlek titeket, hogy 
próbáljatok meg jók lenni.  Amikor próbáltok 
jók lenni, akkor valójában ajándékot 
készítetek Nekem.  Akartok-e igazán 
ajándékot adni Nekem, a ti Jézusotoknak?  
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Csak tégy meg mindent, ami tőled telik, hogy 
jó fiú vagy jó lány lehess és akkor nagyon 
boldoggá teszel Engem.  Ajándékodat fel 
tudom használni megbocsájtásra, valaki más 
érdekében, aki hibákat követ el.  Te, magad 
is, követsz el hibákat, így megérted, hogy 
nehéz jónak lenni.  Én azonban megbocsájtok 
neked minden elkövetett hibádat, amit 
valaha is elkövettél.  Mindenkinek szeretném 
megbocsátani a hibáit, de vannak, akik nem 
akarják megbánni hibáikat.  Látod, kis 
barátom, mindaz, amire egy léleknek 
szüksége van ahhoz, hogy a mennyországba 
jöjjön,  meg kell próbálnia jónak lenni és 
bocsánatot kérni, ha hibát követ el.  Még 
akkor is, ha sok szörnyű hibát követtek el, Én 
megbocsájtok.  A feltétel azonban az, hogy 
bocsánatot kérjenek ugyanúgy, mint amikor 
valakit megsértenek, és bocsánatot kérnek 
tőle.  Jóra való törekvésed a földön annyit 
jelent, mint dolgozni mennyei családod 
érdekében.  Most megmondom, milyen más 
módon segíthetsz Nekem.  Gyakran kell 
mondanod:  “Jézus bocsáss meg nekik!”  Nem 
kell, hogy hangosan mondjad, ha csak nem 
úgy akarod.  Mondhatod csak magadban, 
hiszen már mondtam, hogy ha hangtalanul is 
mondotok valamit, Én meghallom.  Ha ezt 
mondod: “Jézus, bocsáss meg nekik!” sok 
embert meg tudok menteni és a 
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mennyországba vinni.  Azt szeretném, ha 
mindenki a mennyországba jutna, szóval 
ezzel Nekem segítesz.  Megteszed ezt Nekem?  
A barátom vagy és Én a te barátod vagyok.  
Segítségedért nagy jutalmat adok, sok-sok 
ajándékkal foglak meglepni, amikor a 
mennyországba érkezel.  Köszönöm, drága 
barátom.  Jézusod vagyok és köszönetet 
mondok neked. 
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2004. június 24. 

Jézus a gyermekekhez szól 

 

A világban élő kedves gyermekek, boldogan 
beszélek hozzátok.  Oly drágák vagytok 
Nekem, minden nap, minden egyes nap 
gondolok rátok.  Figyellek benneteket, 
amikor szomorúak vagytok, és remélem, 
hogy ti is fogtok beszélni Hozzám, és így 
jobban fogjátok érezni magatokat.  Mindig a 
közeletekben leszek, szóval amikor csak 
akartok beszélhettek Velem.  A legfontosabb , 
hogy mindig tudjátok, hogy veletek vagyok.  
Még két fontos dolog van, amire szintén 
emlékeznetek kell.  Az egyik az, hogy 
mindenkit szeretek, még akkor is, amikor 
hibákat követnek el.  Ne gondoljátok, hogy  
megszűnök valakit szeretni azért, mert 
helytelen dolgot követ el.  Szeretem őket 
éppúgy és ugyanúgy, mint amikor helytelen 
dolgot követtek el.  A másik dolog, amire 
emlékeznetek kell, hogy szólhattok Hozzám 
akkor is, amikor hibát követtek el.  Gyertek 
azonnal Hozzám, ha valami rosszat követtek 
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el.  Ha Hozzám jöttök, el tudom érni, hogy 
jobban érezzétek magatokat, és azonnal 
megbocsájtok.  Így nem fogtok szomorúságot 
érezni a szívetekben, és nem fogtok még több 
hibát elkövetni a rossz hangulatotok miatt.  
Ez megtörténhet mind felnőttekkel, mind 
gyermekekkel.  Szóval nem szabad 
elfelejtenetek, hogy Jézus mindig szeret 
benneteket, még akkor is, ha hibát követtetek 
el.  Azt sem szabad elfelejtenetek, hogy ha 
hibát követtetek el, azonnal beszélnetek kell 
Velem.  Mondjátok meg, milyen helytelen 
dolgot követtetek el, és kérjetek bocsánatot.  
Segíteni fogok abban, hogy ne kövessetek el 
több hibát.  Látod, édes gyermekem, 
mindenben tudok segíteni.  Csak kérnetek 
kell, hogy segítsek, és biztosak lehettek 
abban, hogy segíteni fogok.  
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2004. június 25. 

Jézus a gyermekekhez intézi szavait 

 

Drága gyermekeim, azt akarom, hogy igazán 
ismerjetek Engem.  Én jól ismerlek titeket.  
Tudom, mi tesz boldoggá benneteket és 
tudom, mi ijeszt meg titeket.  Én Jézus 
vagyok és a ti Istenetek.  Sok történetet 
hallotok királyokról.  Nos, Én vagyok a 
legnagyobb Király, mert Én minden nép 
Királya vagyok.  A legtöbb történet, amit 
hallottok csupán a fantázia szüleményei 
képzeletbeli királyokról.  Drága gyermek, Én 
igazán létezem.  Az Én történetem igaz 
történet, és elhihettek mindent, amit Én 
mondok nektek.  Igazán veletek vagyok.  
Soha nem foglak elhagyni titeket.  Életetek 
végén pedig eljövök értetek és a 
mennyországba hozlak benneteket. Légy 
boldog, kicsi gyermek!  Jézusotok  gyengéd 
szívvel szeret benneteket.  Most pedig 
személyiségetek különféle részeiről akarok 
beszélni.  Két részből tevődtök össze.  Van egy 
testetek és egy lelketek.  A testetekben van a 
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lelketek, mert a lélek a testen belül van.  A 
testetek, karotok és lábatok és minden más 
rész az, mely látható.  A lélek a láthatatlan 
részetek.  Nem láthatjátok, mint ahogy 
Engem sem láttok, pedig itt van.  A lelketek 
gyönyörű, és itt vagyok mindegyikőtök 
lelkében.  Mindenkor igyekeznetek kell enni, 
hogy a testetek jól érezze magát és 
növekedhessen.  Nos, így van ez a lelketekkel.  
Mindenkor igyekeznetek kell ima formájában 
beszélni Hozzám, lelketek erősebbé váljék és 
növekedjék.  Ha soha nem beszéltek Velem, 
lelketek beteg lesz vagy legyengül.  Honnan 
fogjátok tudni, hogy lelketek beteg?  Meg 
fogom mondani.  Onnan fogjátok tudni, hogy 
lelketek beteg, hogy szomorúak lesztek.  Nem 
akarom, hogy szomorúak legyetek.  Nagyon 
sok ember van, akik testileg betegek, de 
mégis boldogok, mert a lelkük nagyon 
egészséges.  Amikor testetekben meghaltok, 
amint ez mindenkivel megtörténik, ekkor a 
lélek él és Velem jön a mennyországba.  A 
lelked az, amelyért eljövök és amelyet 
Magamhoz veszek földi életetek végén.  A 
földi életetek ideje alatt, amikor testben éltek, 
soha nem szabad elfelejtenetek lelketeket 
táplálni, hogy szép erős legyen, mert a szép, 
erős lélek egyenes direct úton visz benneteket 
a Mennyországba.  Gyakran beszélgess 
Velem, drága gyermek.  A Velem való 
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beszélgetés annyi, mint imádkozás, és az ima 
az, mely a lelket erőssé teszi. 

 

2004. június 26. 

Jézus a gyermekekhez szól 

 

Kicsi gyermekeim, az az Én legnagyobb 
vágyam, hogy mindig maradjatok a 
közelemben legyetek.  Nem akarom, hogy 
úgy éljétek az életeteket, hogy arra 
gondoltok, hogy Jézus nincs veletek, és nem 
szeret benneteket.  Soha ne feledkezzetek el 
Rólam és soha ne feledkezzetek el arról, hogy 
szeretlek titeket.  Drága gyermek, segítek 
majd neked.  Mindenben segíteni fogok 
neked.  Lehet, hogy néha olyan emberekkel 
vagy együtt, akik nem szeretnek.  
Imádkoznod kell értük.  Kérj Engem, hogy 
segítsem őket és meg is fogom segíteni őket.  
Nagy hatalom van a kezedben, ha az Én 
barátom vagy, mert kérheted tőlem, hogy 
tegyek meg valamit és meg is fogom tenni, 
amennyiben azért kérsz, hogy másokat 
segítségére lehess.  Higgy Bennem, drága 
gyermek.  Sértő Számomra az, hogy oly 
kevesen hisznek Bennem vagy szólnak 
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Hozzám.  Vannak néhányan, akiknek 
elsődleges szempontjuk az, hogy sok 
mindennel rendelkezzenek és nem az,  hogy 
az Én barátaim legyenek.  Tudom, hogy 
szeretitek, ha minél több játékszeretek van.  
Én is örülök, ha vannak játékaitok, mert jó 
az, ha van mivel játszanotok.  Azt sem 
akarom azonban, hogy túl sok játékotok 
legyen, és azt sem szeretem, ha minden 
játékszert magatoknak tartotok meg, nem 
engeditek, hogy más is élvezhesse. Adj 
másnak is a játékaidból, és akkor boldoggá 
teszel Engem.  Kicsi gyermek, örülj annak, 
hogy ha nincs sok játékod.  A 
mennyországban annyi lesz, amennyit csak 
akarsz.  Minden, amit csak kívánsz,  meglesz 
a számodra mennyországban.  Mindenre, 
amire vágyódsz, meg fogod kapni a 
mennyországban.  Jobb, ha nem rendelkezel 
sok dologgal a földi életedben, mert akkor 
könnyebben ellenállsz a kísértésnek, hogy 
önzővé vagy kapzsivá válj.  Az emberek 
önzőek és kapzsik, amikor túl sok mindennel 
akarnak rendelkezni és mind meg akarják 
tartani maguknak.  Nektek adtam a világot 
életetek színhelyét.  Adtam felhőt, napsütést, 
vizet, fákat és pázsitot.  Mindezek Tőlem 
származnak, mert Én teremtettem 
mindezeket.  Drága kis gyermek, néha-néha, 
lassanként, és aztán mind gyakrabban, meg 
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kellene próbálnod megfosztani magad 
valamitől, és úgy tenni, mintha azt Nekem 
adnád.  Ha valamiről lemondasz valaki 
másnak a javára, Én azt úgy fogom 
számítani, hogy Nekem adtad és vissza 
fogom neked adni, mikor a mennyországba 
érsz.  Mindig osszd meg, amid van.  Ez 
haszonnal jár a te számodra és Engem pedig 
boldoggá tesz.  Tökéletesen szeretlek.  Mindig 
tökéletesen foglak szeretni.  A barátotok 
vagyok.  Jézus vagyok. 
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                  Negyedik rész 

 

                   A Szűzanya, Mária, 

                   szól a gyermekekhez   
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2004. június 29. 

 Szűzanya, Mária szól a gyermekekhez 

 

Drága kis gyermekeim, Mária vagyok, a ti 
mennyei édesanyátok.  Jézus édesanyja, 
ugyanakkor minden embernek is az anyja.  
Jézusról akarok nektek beszélni, mert oly 
fontos, hogy ismerjétek Őt.  Tudjátok meg, 
kicsi, drága gyermekeim, hogy Jézus nagyon 
szeret benneteket.  Biztos akar lenni abban, 
hogy Mindegyikőtöket ide fog tudni hozni a 
mennyországba.   A mennyország a ti valódi 
otthonotok, ahol majd örökké fogtok élni.  Sok 
földön élő lélek elfeledkezik a mennyországról, 
és azt hiszi, hogy a föld az egyetlen otthona.  Ez 
nem igaz és, ha azt hiszitek, hogy a földön van 
az egyetlen otthonotok, akkor nem is 
próbáljátok elérni a mennyországot, és így sok 
hibát fogtok elkövetni.  Ha mindig a 
mennyországról gondolkodtok,  jók vagytok, 
bejuthattok a mennybe, és Jézus nagyon boldog 
lesz.  Én a ti mennyei édesanyátok vagyok, és 
sok lelket segítek ahhoz, hogy a mennybe 
juthasson.  Beszélhettek velem , úgyszintén 
Jézussal.  Sok mindenben tudok nektek 
segíteni, leginkább abban, fogok segíteni, hogy 
Jézust és életét jobban megismerjétek  és  
megtanuljátok, hogyan szeressétek Őt.  Én Neki 
segítek, szóval látjátok, az én munkám az, hogy 
lelkeket viszek Hozzá.  Ezt fogom veletek is 
tenni, ha ti is akarjátok.  Egyszerűen csak ezt 
mondjátok nekem: “ Szűzanya, segíts engem, 
hogy jó lehessek.” Azonnal meghallom ezt és 
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elkezdek segíteni nektek.  Így tehát lesz 
valakitek, aki szeret és megért benneteket, és 
aki mindig vigyáz rátok.  Gyakran hívj 
segítségül engem, gyönyörű kicsi gyermek, 
mert én vagyok a mennyei édesanyád és 
szeretlek téged. 
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2004. június 29. 

A Szűzanya, Mária, szól a 
gyermekekhez. 

 

Míly nagyon boldog vagyok, amint így 
szavaimat hozzátok intézem!  Isten nagyon jó, 
hogy megengedi nekem ezt.  Látjátok, kedves 
gyerekek, Isten általában nem engedi, hogy a 
mennyben élő emberek a földiekkel 
beszéljenek.  Isten megengedi ezt most, mert 
különös időket élünk.   A földi időtökkel 
egyidőben a mennyország  különleges 
munkában van.  Sok lélek van a földön, aki nem 
érti meg, hogy Isten Az, Aki mindent összefog, 
mindent irányít, mindennek gondját viseli.  Az 
emberek azt hiszik, hogy ők azok, akik, 
mindenről gondoskodnak, és próbálnak jobbak 
lenni Istennél.  Minden embernek meg kellene 
értenie, hogy Isten teremtette a világot és a 
világ minden emberét.  Az Isten az, Aki engedi, 
hogy süssön a Nap, Isten Az, Aki engedi, hogy az 
eső essen.  Ha Isten nem engedné, hogy ezek 
megtörténjenek, akkor ezek nem lennének 
többé.  Mindig meg kell köszönnünk Istennek, 
hogy a világot olyan szépnek teremtette a 
számunkra.  Amikor megköszönitek Istennek, 
hogy megteremtette a világot és titeket, örömet 
szereztek Neki, és még több kegyelmi ajándékot 
küld a világ számára.  A kegyelmi ajándékok 
jók, a mennyország Ajándékai.  Csatlakoznotok 
kell hozzám, a Szűzanyátokhoz,  a mennyekben 
lakó Máriához és kérnetek kell Istent, hogy még 
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több kegyelmet adjon nekünk a mennyből a 
világ számára. Megteszitek ezt?  Lesztek olyan 
szívesek segíteni nekem?  Így együtt fogjuk 
mondani:  „ Isten a mennyben, Te vagy 
mindennek teremtője.  Kérünk, küldd le 
kegyelmi ajándékaidat e világra!”  Köszönöm, 
aranyos gyermekek. Nagyon szeretlek 
benneteket.  Mindenben segíteni fogok.  Mint 
Jézus, én is mindig hallom, amit mondotok, 
ezért gyakran szóljatok hozzám.  Mindig közel 
leszek hozzátok. 
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2004. június 30. 

A Szűzanya, Mária szól a gyemekekhez 

 

A Mennyország édes kicsi gyermekei, a 
Szűzmária szeret benneteket.  Oly nagy 
boldogsággal pillantok rátok, amint játszotok és 
dolgoztok.  Az egész Mennyország figyel titeket 
és segít nektek, ha bajban vagytok.  Ennek 
tudata örömmel töltsön el benneteket.  
Örüljetek annak is, hogy Jézus szintén szeret 
benneteket, és boldogság tölti el őt, amikor 
rátok néz.  A mennyország kincseinek 
számítotok, és imáitok nagyon fontosak 
nekünk.  Amikor egy kisgyermek szavait a 
mennyországhoz intézi, a Mennyei Atya mindig 
különösképpen odafigyel, mert a gyermekek 
azok, akik oly kedvesen mondják el imáikat.  
Imáitokban gyakran még felnőttek imáinál is 
nagyobb erővel hatnak, mert a gyermekek lelke 
ártatlanabb.  Tisza lelkűnek  lenni nagyon 
fontos, gyermekek.  Ne használjatok csúnya 
szavakat és ne nézzetek rossz műsorokat a 
televízióban, mert ha igen, akkor lelketek nem 
lesz tiszta.  A tisztaság azt jelenti, hogy mindig 
próbáljatok jó és boldog dolgokra gondolni.  
Gondoljatok énrám, mennyei édesanyátokra és 
Jézusra, mennybeli Királyotokra.  Gondoljatok 
a mennyország csodálatos szentjeire!  
Szenteknek azokat nevezzük, akik a világban 
éltek és Jézusnak tetsző dolgokat végeztek.  Te 
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is válhatsz szentté, és ez az, amit a számodra 
kívánok.  Azt szeretném, ha az én kicsi szentem 
lennél.  Megpróbálsz ez lenni a számomra?  
Segírteni fogok neked azzal, hogy emlékeztetlek 
majd arra, mikor kell imádkoznod.  Amikor 
rám gondolsz, mondj egy imát.  Amikor Jézusra 
gondolsz mondj egy imát.  Nem kell hosszú 
imának lennie.  Egyszerű lehet ez az ima: 
„Jézus, szeretlek Téged.”  Ez szép ima, és Jézust 
és engem boldoggá fog tenni.   Veled vagyok, 
szívem kicsi gyermeke, mindig veled vagyok. 
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2004. július 1. 

A Szűzanya szól a gyermekekhez. 

 

Drága kis gyermekek, én vagyok mennyei 
édesanyátok és szeretlek benneteket.  Jézushoz 
akarlak vinni titeket.  Ezt úgy csinálom, hogy 
segítek nektek, hogy tudjátok érteni, milyen 
nagy szeretetet érez Jézus irántatok.  Sok 
ember azt hiszi, hogy Isten messze van és 
nagyon el van foglalva a mennyország ügyeivel.  
Ez nem így van.  Jézus Isten és Jézus nagyon is 
sokat törődik a földön élő emberekkel.  Jézus a 
lehető leggyengédebben szeret benneteket.  
Jézus oly nagy mértékben szeret benneteket, 
hogy meghalt a kereszten, azért hogy a 
mennyország ajtaja megnyilhasson  a világon 
élő minden fiú és leány előtt.  Íly módon a 
mennyország ajtaja nyitva áll a te számodra, 
kisgyermek.  Várjuk, hogy eljöjj a mennybe, 
hogy örökké boldog légy.  Tudnod kell azt is, 
hogy minden ember követ el hibákat a földön. 
Ezért is vállalta Jézus, hogy meghal értetek.  
Tudta jól, hogy el fogtok követni hibákat.  Biztos 
akart lenni, hogy minden egyes ember minden 
egyes hibájáért van elegendő megbocsájtás.  Ne 
aggódj soha a hibáid miatt.  Még a legnagyobb 
szentek is sok hibát követtek el.  Kérjetek 
bocsánatot Jézustól, és Jézus megbocsájtja az 
elkövetett hibátokat és el is felejti azokat.  Néha 
a gyermekek úgy gondolkodnak, hogy ők 
rosszak, mert hibát követtek el, de ez  
egyszerűen nem igaz.  Én a mennyei édesanyád 
vagyok, belelátok a kis szívedbe, és oly szép 
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jóságot látok benne.  Tudsz te nagy dolgokat 
cselekedni Jézusért, ha minden tőled telhetőt 
megteszel.  Megteszed ezt nekem?  Próbálj meg 
jó lenni, és akkor minden rendben lesz. 
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2004. július 2. 

A Szűzanya, Mária beszél a 
gyermekekhez. 

 

Drága gyermekek, Jézusért kell élnetek.  
Amikor felébredtek reggel, meg kell 
mondanotok Jézusnak, hogy szeretitek .  
Mondjátok azt, hogy „Jézus, felajánlom Neked a 
napomat.”  Kisgyermekek, ha ezt teszitek, 
akkor Jézus átveszi tőletek munkátok és 
játékidőtök minden részét valamint az 
étkezéseteket és alvásotokat és arra fogja 
felhasználni, hogy más lelkeket a mennybe 
vigyen.   Igazán könnyű, nemde?  Látjátok, 
kicsinyeim, nem nehéz örömet szerezni 
Jézusnak.  Jézus tele van szeretettel és boldog, 
és azt akarja, hogy ti is szeretettel teli és boldog 
gyermekek legyetek.  Ha ezt teszitek, amit  
mondok, boldogok lesztek, mert a jónak a 
gyakorlása teszi az embert boldoggá.   Soha 
nem szabad aggódnod amiatt, ha valaki nem jó.  
Imádkozz értük, és mi megadjuk nekik a 
segítséget.  Valószínűleg nem fogjátok látni, 
miként segítünk nekik, de bízhattok abban, 
hogy segíteni fogunk, mert soha nem 
mondanék nektek semmit sem, ami nem volna 
igaz.   És Jézus sem.  Mi mindig csak az 
igazságot mondjuk.  Nektek is gyakorolnotok 
kell, hogy csak az igazságot mondjátok.  Néha-
néha időnként kis hibákat valószínűleg el 
fogtok követni, és lehet, hogy néha elfelejtetek 
imádkozni.  Egyszerűen mondjátok Jézusnak, 



 

78 

hogy elfelejtettetek imádkozni és mondjatok 
egy kis rövid imát.  Minden rendben lesz.   Ha 
ezeket a kis dolgokat gyakoroljátok, akkor ezek 
szokásotokká válnak, és gyönyörű kis 
szentéletű lélekké válhatsz a mennyország 
tetszése szerint.  Ez könnyebb lesz, mint 
gondoljátok, drága kincseim.  Veletek vagyok és 
mindenben segíteni fogok. 
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2004. július 3. 

A Szűzanya. Mária, a gyermekekhez 
szól 

 

Drága gyermekeim, örülök, hogy oly 
figyelmesen hallgattatok azokra a szavakra, 
melyeket a mennyországból üzentünk.  Most 
már tudjátok, hogyan lehettek jók és hogyan 
szerezhettek örömet Jézusnak.  Jézus, miután 
Isten, mindent tud és pontosan tudja, mi a 
legjobb a számotokra.  Előfordulhat, hogy 
időnként úgy érzitek, hogy imátok válasz nélkül 
maradt.  Drága gyermek, Jézus a világot a 
számotokra alkotta meg.  Ne gondoljátok, hogy 
nem adna oda nektek mindent ezen a világon.  
Néha azonban, mivel Jézus mindent tud, tudja, 
hogy amit kértek, rossz lenne a számotokra. 
Ebben az esetben Jézusnak „nem”-et kell 
mondania az imátokra.  Ugy-e megérted ezt?  
Lehet, hogy egy piros autót szeretnél, de még 
túl kicsi vagy ahhoz, hogy vezess.  Jézus nem-et 
fog mondani erre az imára.  Azt szeretném, ha 
tudnád, hogy Jézus a legokosabb, Aki valaha is 
élt ezen a világon.  Ő mindent lát, felfog és tud, 
mert Ő Isten.  Döntései mindig helyes döntések, 
szóval minden vonatkozásban bízhattok Benne.  
El szeretném mondani, hogy még milyen más 
módon tudtok örömet szerezni Jézusnak.  Ezt 
kell mondanotok Jézusnak: “Jézus, bízom 
Benned.  Jézus, bízom Benned.  Jézus, bízom 
Benned.”  Ha ezt elmondod háromszor, akkor 
ez a leggyönyörűbb ima, és ezután el fog 
kezdődni benned egy olyan bizalom, mely 



 

80 

mindenre kiterjed.  Ez a biztonság és boldogság 
érzését fogja elültetni benned.  Nagyon 
szeretlek , kicsi gyermek.  Kezemet kiterjesztem 
föléd védelmező áldásommal.  Igyekezz jó lenni, 
és segíteni fogok neked.  
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Jézus Krisztus, a Visszatérő Király 

                 Világi Apostolai: 

 

 

Mi, mindnyájan, Jézus Krisztusnak, a 
Visszatérő Királynak, világi apostolai 
együttesen keressük a Jézussal való 
teljes egységet mindennapi 
munkánkban, hivatásunk 
gyakorlásában, hogy kegyelmeket 
eszközöljünk ki a bűnösök 
megtéréséhez.  A Szentlélekkel 
együttműködve, utat nyitunk Jézusnak, 
hogy árassza el a világot az Ő 
világosságával.  Ezt tesszük Máriával, a 
Szűzanyával együtt, a szentek 
közösségével együtt, Isten szent 
angyalaival és a világi apostol-
társainkkal egységben. 
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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 Hűségima és a Reggeli Felajánlás valamilyen rövid 
fohász a Szentatyáért 

2 Szentségimádás hetenként egy óra 

3 Imacsoportban való részvétel havonta, melynek 
keretében elmonduk 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 

 

Hűségima 

Édes Istenem, Aki a Mennyben vagy, elkötelezem magma 
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 imáámat, 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, XVI. Benedek pápát és áldd meg minden 
szándékát. 

A Világosság Rózsafűzér öt titka 

1 Jézus megkeresztelkedése 

2 A kánai menyegző 

3 Isten Országának meghírdetése 

4 Krisztus Színeváltozása 

5 Az Eukarisztia megalapítása 

Jézus világi apostolainak tett ígérete 

2005. május 12. 

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

A Mennyei Atyához intézett imák 

“Mit tehetek én a Mennyei Atyáért?” 

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

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

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

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

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

„Mennyei Atyám, segíts, hogy megértsem tanításodat.” 

Imák Jézushoz 

„Jézus,  Neked adom a napomat.” 

„Jézus, mire kivánsz ma engem használni?  A Te szolgáló gyermeked 
vagyok, Jézus.  Engedd, hogy Országodért dolgozhassam.” 

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

„Jézus, hogyan akarsz engem használni?” 
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„Uram, segíts!” 

Jézus, szeress engem 

 Imák az angyalokhoz 

„Az Ég angyalai irányítsátok utamat.” 

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

Ima egy nehézségekkel küzdő lélekért 

„Jézus, mi a véleményed erről az egészről?   Jézus, mit kívánsz, hogy 
tegyek ezért a lélekért?  Jézus, mutasd meg nekem, hogyan tudlak 
Téged bevonni e szituációba!” 

„Őrangyalom, köszönöm neked e lélek fölötti állandó virrasztásodat. 
Mennyország szentjei,  segítsétek ezt a drága angyalt!” 

Gyermek-imák 

„Mennyei Atya, Te vagy mindennek  a teremtője.” 

„Kérlek,  küldd kegyelmeidet a mi világunkba!” 

„Jézus, szeretlek Téged.” 

„Jézus, bízom Benned.  Jézus, bízom Benned.  Jézus, bízom Benned”. 

„Jézus, felajánlom Neked a napomat.”   

„Szűzanyám, Mária, 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 követi 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 
felénk nyújtott irgalom Forrása, bízom Benned. 

3  A 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 a mi vétkeinket, miképpen mi is 
megbocsátunk az ellenünk vétkezőnknek és ne vígy minket 
a kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.  Ámen. 

4 Üdvőzlégy 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. 

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 a Szentlélekben. 
Hiszem a Katolikus Anya szentegyházat, a szentek 
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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 Minden tizeden a tíz kis szemre 

Az Ő fájdalmas kínszenvedéséért irgalmazz nekünk és az 
egész Világnak. 

8 A fentiek ismétlése a további tizedeken 

A Miatyánk szemre kell mondani az ”Örök Atya” (6) és 
azután 10  az Ő fájdalmas kínszenvedéséért irgalmazz 
nekünk és az egész Világnak (7) az Üdvözlégy Mária 
szemekre. 

        9    A befejezésre 

                 Szent Isten, Szent Hatalmas Isten, Szent Halhatatlan Isten,  
irgalmazz nekünk  és az egész Világnak! 

       10   Tetszés szerinti befejező imádság 

Örök Atya, Akiben az irgalom végtelen és a könyörület 
kincsestára kimeríthetetlen, nézz le reánk kegyesen, 
növeld irgalmadat irántunk, hogy a nehéz pillanatokban 
ne essünk kétségbe és ne keseredjünk el, hanem nagy 
bizalommal adjuk át magunkat a Te szent 
akaratodnak,amely nem más, mint Szeretet és Irgalom. 

Az Isteni Irgalmasság képével és az Isteni Irgalmasság 
Rózsafűzérrel valamint a Szent Faustina Kowalska 
apácának adott kinyilatkoztatásokkal kapcsolatban 
további információkat az alábbi címen kaphat: 

Marians of the Immaculate Conception 

Stockbridge,  Massachusetts 01263  Telephone 800-462-
7426  www.marian.org 
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Hogyan imádkozzuk a Rózsafűzért 

1. Keresztet vetünk és elmondjuk a Apostoli hitvallást 

2. Elmondjuk a Miatyánkot 

3. Elmonjuk az üdvözlégyet 

4. Ezután mondjuk a Dicsőséget 

5. Első titok bejelntése és a Miatyánk 

6.  Mondjunk 1o Üdvözlégyet és közben elmélkedjünk a titkon 

7. Mondjuk el a Dicsőséget.  Minden egyes tized után mondjuk 
a következő imát, melyet a Szűzanya 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 bejelntése és azután a Miatyánkot 
mondjuk,majd a 1o Üdvözlégyet, miközben a titkon 
elmélkedünk, végül a Dicsőséget.  Ugyanígy mondjuk el a 
harmadik, negyedik és ötödik Titkot. 

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

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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Pápai elmélkedések a 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 gyermekségeés a názáreti rejtett élet 
után a nyilvánossá elé, az elélkedésünk 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 Nagybőjti 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 valamint tetszés szerint 
vasárnap is a Nagybőjti Időszakban.) 

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... Szűz Mária is ugyanebbe a 
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dicsőségbe emeltetik a Mennybevételekor.  (Szerdán és 
Vasárnap imádkozzuk.)  Szent János Pál pápa  2002. 
október 16-i keltezésű,  A Szűzanya Rózsafűzére című 
Apostoli Leveléből vettük a fenti elmélkedéseket.  

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, harmadnapra feltámadt a halottak 
közül, fölment a Mennybe, ott ül a Mindenható Atyaisten 
jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.  Hiszek 
Szentlélekben.  Hiszem a katolikus Anyaszentegyházat, a 
szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását 
és az örök életet.  Ámen. 

Miatyánk 

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

Üdvözlégy Mária 

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

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

Üdvözlégy Szent Királynő 

Üdvözlégy Szent Királynő, irgalmasság anyja, életünk, 
édességünk, reményünk, üdvözlégy!  Hozzád kiáltunk 
Évának számkivetett fiai.  Hozzád sóhajtunk sírva és 
zokogva e siralom völgyéből.  Fordítsd reánk tehát, 
szószólónk, irgalmas szmedet, 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 Krisztus ígéreteire. 

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 
televeled.  Áldott vagy te az asszonyok között.”  (Lukács 
1:28) 

1 Miatyánk 1o 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, 1o Üdvözlégy, 1 Dicsőség 

A titokról való elmélkedés:  embertársi szeretet 



Hatodik Kötet 

93 

A harmadik Örvendetes titok: 

Akit te, Szent Szűz a világra szültél. 

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

1 Miatyánk, 1o 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 van írva:  “Minden elsőszülött 
fiút az Úrnak kell szentelni.”  (Lukács  2: 22-23) 

1 Miatyánk, 1o 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, 1o Üdvözlégy, 1 Dicsőség 

A titokról való elmélkedés:  Jézus megtalálásának 
öröme 

 

A Világosság Rózsafűzér  első titka: 

Aki a Jordán vízében megkersztelkedett 
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Jézus megkersztelkedése 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,  1o Üdvözlégy 1 Dicsőség 

A titokról való elmélkedés:  nyitottság a Szentlélek 
iránt 

 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 toltötték azokat színültig.   (János 
2: 5-7) 

1 Miatyánk, 1o 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 1o: 7-8) 

1 Miatyánk, 1o Üdvözlégy, 1 Dicsőség 

A titokról való elmélkedés: Bűnbánat és Istenbe 
helyezett bizalom 

A Világosság Rózsafűzér negyedik titka: 

Aki a Tábor hegyén megmutatta isteni dicsőségét 
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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, 1o Üdvözlégy 1 Dicsőség 

A titokról való elmélkedés:  vágyódás az életszentségre 

Világosság Rózsafűzér ötödik titka: 

Aki az Eukarisztiában nekünk adta Önmagát 

Most a kegyeret 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, 1o 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, 1o Üdvözlégy, 1 Dicsőség 

A titokról való elmélkedés:   A bűn feletti bánat 

A Fájdalmas Rózsafűzér második titka: 

Akit érettünk megostoroztak 

Pilátus előhozatta Jézust és megostoroztatta.  (János 19 :1) 
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1 Miatyánk, 1o 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, 1o 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, amelyet héberül Golgotának hívnak.  
(János 19 : 17) 

1 Miatyánk, 1o 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, 1o Üdvözlégy, 1 Dicsőség 

A titokról való elmélkedés:  Kitartás 
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A Dicsőséges Rózsafűzér első titka: 

Aki halottaiból föltámadott 

...Ne féljetek!  Ti a keresztre feszített názáreti Jézust 
keresitek.  Feltámadt, nincs itt!  Nézzétek, itt a hel, ahová 
tették! 

1 Miatyánk, 1o Üdvözlégy, 1 Dicsőség 

A titokról való elmélkedés:  Hit 

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, 1ö Üdvözlégy, 1 Dicsőség 

A titokról való elmélkedés:  Remény 

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  1o Üdvözlégy, 1 Dicsőség 

 A titokról való elmélkedés:   Isten szeretete 

 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 
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megvalósítottál.  Áldjon meg téged a Mindenható Isten 
örökkön örökké.  (Judit 15: 9-1o) 

1 Miatyánk, 1o 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. (Jel. 12:1) 

1 Miatyánk, 1o Üdvözlégy, 1 Dicsőség 

A titokról való elmélkedés:   Bizalom Mária 
közbenjárásában   
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Ez a könyv nem profittal működő misszió munkájának  
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: 

Direction for Our Times 

9000 West 81st Street 

Justice, Illinois 60458 

Ph. # 708-496-9300 

www.directionforourtimes.com 

Direction for Our Times Ireland 

Drumacarrow 

Bailieborough 

Co. Cavan 

Republic of Ireland 

+353 (0)42 969 4947 or + 353 (0)42 969 4734 

contactus@dfot.ie 

Direction for Our Times is a 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 Five: Jesus the Redeemer 

Volume Six:  Heaven Speaks to Families 

Volume Seven: Greetings from Heaven 

Volume Eight:  Resting in the Heart of the Savior 

Volume Nine:  Angels 

Volume Ten:  Jesus Speaks to His Apostles 

A Kötetek az alábbi web-site-on vásárolhatók meg. 

                   The Volumes are now available in PDF format for free 
download and printing from our website:  

                     www.directionforourtimes.org 

We encourage everyone to print and distribute them. 
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The  „Heaven Speaks” Booklets 

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

E füzetek angol nyelvű listája: 

Heaven Speaks About Abortion 

Heaven Speaks About Addiction 

Heaven Speaks to Victims of Clerical Abuse 

Heaven Speaks to Consecrated Souls 

Heaven Speaks About Depression 

Heaven Speaks About Divorce 

Heaven Speaks to Prisoners 

Heaven Speaks to Soldiers 

Heaven Speaks About Stress 

Heaven Speaks to Young Adults 

_________________________________ 

Heaven Speaks to Those Away from the Church 

Heaven Speaks to Those Considering Suicide 

Heaven Speaks to Those Who Do Not Know Jesus 

Heaven Speaks to Those Who are Dying 

Heaven Speaks to Those Who Experience Tragedy 

Heaven Speaks to Those Who Fear Purgatory 

Heaven Speaks to Those Who have Rejected God 



 

102 

                  Heaven Speaks to Those Who Struggle to Forgive 

                  Heaven Speaks to Those Who Suffer from 
Financial need 

                   Heaven Speaks to  Parents Who Worry About 
Their Children’s Salvation 

All twenty of the “Heaven Speaks” booklets are now 
available in PDF format for free download and printing 
from our website  www.directionforourtimes.org 

We encourage everyone to print and distribute these 
booklets. 
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Anne-nek további könyvei angolul: 

Climbing the Mountain 

Discovering your path to holiness  

Anne’s experiences of Heaven 

The Mist of Mercy 

Spiritual Warfare 

Anne’s experiences of Purgatory 

Serving in Clarity 

A Guide for Lay Apostles of Jesus Christ the Returning 
King 

In Defense of Obedience 

                    And 

Reflections on the Priesthood 

Two Essays on topics close to the Heart of Jesus 

Interviews with Anne, a lay apostle 

VHS tapes and DVDs featuring Anne, a lay apostle, have 
been produced by Focus Worldwide Network and can be 
purchased by visiting our website at 
www.directionforourtimes.org 

Jesus gives Anne a message for the world on the first of 
each month.  To receive the monthly messages you may 
access our website at www.directionforourtimes.org 

Or call us at 708-496-9300 
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A Hatodik Kötet hátsó borítóján olvashatók a következő 
idézetek a  Hatodik Kötetből: 

Édesanyák, ti vagytok a családi élet sarkkövei és 
otthonaitokban kezdődik meg gyermekeitek 
személyiségének fejlődése. 

Mária, egy  ismeretlen szent, szól az édesanyákhoz. 

2004. június 7. 

A ti családotok is a mi Szentcsaládunkhoz válhatna  
hasonlóvá. Majd meg fogom mutatni, hogyan.  Ne 
feledjétek, hogy nagy és korlátlan segítséget kaphattok a 
Mennyországból.  Ne szomorkodjatok, hogy családotok 
pillanatnyilag küszködik a Világban zajló események 
hatásaival.  Én segíteni fogok, és együtt haladunk a mi kis 
Szentcsaládunk példája nyomán.  Minden rendben lesz.  
Kezdjünk dolgunk után nézni. 

Szt. József szól az édesapákhoz. 

2004. június 14. 

Veletek vagyok, e Világ kedves gyermekei. Mindenütt 
veletek vagyok.  Ne féljetek, mert hatalommal rendelkezem 
és a barátotok vagyok.  Jól tudjátok, hogy amikor időtök 
betelt a Világban, Hozzám, az Én otthonomba fogtok jönni 
és az Én otthonom a Mennyben van.  Csodaszép lakóhelyet 
készítettem nektek, ahol nagyon boldogok lesztek 
mindazon emberekkel, akiket földi tartózkodásotok ideje 
óta szerettek. 

Jézus a gyermekekhez beszél 

2004. június 22. 

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


