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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 

http://www.franciscan.edu/
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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 
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 
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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 
egyre növekedett szeretetben és gyermekeim számában 
és bölcsességben atekintetben, hogy férjem és én jól 
megértettük, mi az, ami fontos és mi az, ami nem 
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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, 
tisztelettudó teremtés lett, úgyhogy elhatároztuk a 
férjemmel, hogy mindegyik tizenéves gyermekünket el 
fogjuk küldeni zarándokútra. 
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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 
igazából, feltétel nélkül bízni kezdtem Benne.  Most 
már bízom a hangjában és továbbra is meg fogok tenni 
minden tőlem telhetőt, hogy őt szolgáljam, felajánlva 
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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!  
Visszatekinthetsz egész életedre és látodhatod, 
milyen sok “igen”-t adtál Nekem válaszul.  
Nem adja ez neked az öröm érzését és tesz 
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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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IMA A MENNYEI ATYÁHOZ 
                                       

                 

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

Isten, Mennyei Atyám, adj nekem értő szívet! 

Ámen.
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             Jézus, a Király 
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2004. január 8. 

 

Jézus 

 

A sötétségnek ebben a  világában élő 
gyermekeim, közeleg üdvösségetek ideje.   
Én, Jézus Krisztus, visszatérek 
világotokba, hogy összegyűjtsem az Atya 
számára mindazt, ami jogosan Őt illeti 
meg, vagyis az Ő gyermekeit.  Amikor 
utoljára a földön jártam, ember voltam.  A 
földi származásom egyszerű volt, mely 
illett  Személyemhez, Aki azért jött, hogy 
szolgáljon.  Visszatérésem méltóságteljes.  
Királyként jövök.  Minden nép 
Királyaként.  Nem azért jövök, hogy 
megváltsalak benneteket, hanem azért, 
hogy vezesselek.  Én vagyok a világ ura és 
ebben a kapacitásban Én fogom 
kormányozni a világot és népét.  A 
sötétség ideje ezennel lejárt.  A híveknek 
boldogoknak kell lenniük, mert eljött az ő 
idejük.  Bűnösök, bánjátok meg bűneiteket 
a kegyelemnek e rövid ideje alatt.  
Döntenetek kell.  A világosságot 
szolgáljátok?  Vagy maradtok a 
sötétségben?  Figyelmeztettelek 
benneteket. Nyomatékosan sürgettelek 
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benneteket.  A sötétség semmit nem 
tartogat a számotokra.  Döntsetek a 
világosság mellett.  Minden előre meg volt 
jövendölve.  Az emberiség elutasított 
Engem.  Az emberiség azonban többé nem 
fordíthat hátat Nekem.  Most teljes 
dicsőségem bevetésével megtöröm a 
sötétséget.  Maradjatok békében és 
énekeljetek dicséretet a Mindenható 
Atyának, mert valóban eljön Isten 
Országa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4 

 

2004. január 9. 

Jézus 

 

A világ gyermekei, irányítsátok 
figyelmeteket a világosságra.  Figyeljetek 
oda mindarra, ami jó.  Örömmel és az 
ünneplés szándékával jövök hozzátok.  A 
gyász ideje lejárt, mert Isten visszavette 
kebelére gyermekeit, hogy azután soha el 
ne szakadjanak. Ez a világ, a ti világotok 
sokat szenvedett.  A bűn elhomályosította 
a fényt egészen addig a fokig, míg e világ 
tagadni kezdte Magának, az Istennek a 
létét.  Ez soha nem történhet meg még 
egyszer.  Isten a Maga mindentudásában 
megengedte az emberiségnek, hogy 
önmagát és az emberi természetet 
irányítsa és így meglássa az ember a 
Mennyországtól való eltávolodás 
következményét.  Gyermekek, a Menny  
bölcsességének segítségével láthatjátok a 
sötétség fokát, mely fokozatosan növekvő 
rétegekben telepedett le a világra.  
Próféták még száz évvel ezelőtt sem tudtak 
elképzelni ilyen mérvű gonoszságot.  El 
sem tudták képzelni azt az istelenséget, 
melyet a jövő emberei magukévá tettek.  A 
Mennyország ellenségei meggyőzték az 
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emberiséget, hogy e gonoszságnak nagy 
része jó.  Láttuk ezeket az abszurditásokat 
és tovább nem tűrjük el, mert Én eljöttem.  
Elvezetlek benneteket arra fényre, mely 
sohasem változik.  Nem jön egy újabb fény 
holnapra.  Isten van és lesz.  Ő örökkévaló.  
Gyermekek, az Ő törvényeit nem kell a 
következő generációkhoz igazítani, mert 
azok útmutatók minden ember számára, 
alapul véve a jóra való hajlamot, mely 
Istenből forrásozik.  E világ asszonyai 
örüljetek.  Közel van az üdvösségetek.  
Gyermekeitek gyermekei a fény örömteli 
követői lesznek.  Ne féljetek, hogy 
elszabadul a pokol.  Isten fenntartó keze 
összefog mindent.  Imádkozzatok 
bizalommal, hogy mindennek a 
Mennyország győzelme érdekében és 
gyermekeiért meg kellett történnie.  Ha 
szomorúsággal telik meg szívetek, 
tudjátok, hogy el fogok törölni minden 
könnyet.  Isteni vigasztalást fogtok 
megtapasztalni, ha kértek Engem.  A 
Menny és a föld együtt nyitja meg az utat 
az Új Korszak felé.  Drága emberek, 
minden rendben.  Minden rendben.  
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2004. január 10. 

A Mennyei Atya 

 

Üdvözlöm a földön élő gyermekeimet.  Én, 
a Mennyei Atya szólok hozzátok.  
Gyermekeim, változásokkal teli 
időszakban éltek.  A Mennyben élő szentek 
szerették volna, ha ebben az időszakban 
éltek volna ezen a földön.  Ez az idő 
hasonlít arra az időszakra, amikor Jézus 
születetett e földre Betlehemben.  
Mondhatnátok, hogy a világ ismét 
gyermeket vár, mert az Üdvözítő 
visszatértét várja.  Jézus szereti ezt a 
világot és mindannyiotokat gyengéd 
szerettel szeret.  Én nem is szólok arról a 
szeretetről, mellyel Én szeretlek titeket, 
hiszen mindenki tudja, hogy a Teremtő, ha 
oly értékeset  és tökéleteset teremt, mint 
amilyenek ti vagytok, akkor szereti 
azokat, akiket megteremtett.   Ti vagytok a 
teremtmények, a Mennyország gyermekei.  
Nem pusztán véletlenül érkeztetek a földre  
biológiai folyamatok sorozatának 
eredményeként. Ez képtelenség.  A 
biológiai esemény, azaz megszületésetek 
nagy örömet jelentett a Mennyország 
minden lakója számára.  Várakozással 
tekintenek a világban eltöltött éveitek felé.  
Azért teremtettelek benneteket, hogy 
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igyekezzetek  előkészíteni földi 
Országomat Fiam visszatérésére. Ki kell 
vennetek részeteket ebből az örömteli 
munkából.  Meg kell kérdeznetek Engem, a 
ti Isteneteket, milyen tervet készítettem 
számotokra. Lesznek persze, akik 
elutasítanak Engem.  Ehhez kellőképpen 
hozzászoktam már az engedetlenség e 
korszakában.  Így talán titeket 
kérhetnélek meg, hogy egész 
szeretetetekkel és hűségetekkel 
szolgáljatok Nekem, és így kárpótoljatok 
azokért, akik elutasítanak Engem.  
Megteszitek ezt Nekem, kicsi lelkek?  Ne 
féljetek!  Értsétek meg, hogy az Atya 
akarata az, hogy ezek a változások 
végbemenjenek a földön, hogy a Fiút 
örömmel fogadják szívükbe azok, akik 
még megmaradtak.  Nem úgy jelenünk 
meg, mint ahogyan a szegény kisfiú az  
istállóban.  Úgy jelenünk meg, mint a 
Teremtés Királya.  Az Én Fiam a ti 
Istenetek.  Én a ti Istenetek vagyok.  A 
Lelkünk ma olymódon hatol keresztül 
világotokon, hogy senki sem tagadhatja a 
mennyei idők eljöttét.  Az ellenség tagadja 
a Mi Lelkünket.  Ezt azonban ti is tudjátok, 
drágáim.  Ez a tagadás semmilyen módon 
nem másítja meg az igazságot. Az igazság 
iárad az ellenségre is, az ellenség gyarló 
tiltakozása ellenére is.  Én, Minden 
Teremtmény Istene eltörlöm és 
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megsemmisítem az ellenség erejét egy 
pillanat alatt.  Megengedem a gonosz 
jelenlétét egy bizonyos mértékig, mert így 
gyermekeim különbséget tudnak tenni a 
világosság és sötétség között, mint ahogy 
a gyermeket tanítjuk, hogy megtanuljon 
különbséget tenni a hideg és a forró tárgy 
között.  Gyermekek, ha Engem akartok 
hibáztatni a világ állapota miatt, az 
elődeitek a Mennyországban 
csalódottságukban lehajtják fejüket.  
Ugyan ne legyetek ennyire nevetségesek.  
Nem akarok katasztrófát hozni  
gyermekeimre.  Megengedek egy bizonyos 
mérvű általános zűrzavart, hogy a 
figyelem elterelődjék az anyagi dolgok 
mindig jelenlévő vonzásköréből.  Ezt a célt 
szem előtt tartva, sok fizikai kényelmet 
meg fogok szüntetni.  Földi teremtmények, 
ezt mint felszabadulást hozó alkalmat 
kezeljétek.  A földi veszteségeitek 
semminek számítanak ahhoz képest a 
veszteséghez, amit akkor fogtok 
megtapasztalni, ha a sötétséget 
választjátok.  Legyetek alázatosak és 
fogadjatok el mindent. Együtt fel fogjuk 
készíteni a világot Fiam visszatérésére.    
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2004.  január 12. 

A Mennyei Atya 

 

E világ gyermekei, fogadjátok vigasztaló 
szavaimat.  Nehézségekkel kell 
számolnotok földi életetek során.  
Fogadjátok békével az útatok során 
tapasztalt nehézségeket.  Vigaszért 
forduljatok Hozzám.  Mondjátok el 
nehézségeiteket Nekem és Én minden 
emberi képzeletet felülmúló módon 
megvigasztallak benneteket.  Ne 
felejtsétek el, hogy amikor jól ment 
sorotok, amikor dúskáltatok anyagiakban 
és egyéb előnyökben, a boldogtalanságot 
sem nélkülöztétek.  Fontos, hogy ne 
tévesszétek szem elől a mennyei távlatokat 
e nehéz időkben.  Szeretném, ha 
megismernétek az Én látásmódomat.  A 
Mennyekből, ahonnan minden falevél 
hullását figyeltem, láttam az egyensúlyát 
vesztett világot.  Néhány gyermekem 
rendelkezett minden lehetséges földi 
vagyonnal.  A gyermekeim , látva a 
birtoklás vágyának ilyen nagy méreteit, 
helytelen módon kezdtek gondolkodni.  
Úgy gondolták, hogy nekik kijár e nagy 
gazdagság.  Amikor látták, hogy nem 
tudják megszerezni a bőséget, melyet 
csodáltak, rájöttek arra, hogy ezektől őket 
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megfosztották.  A boldogtalanság érzése 
kezdett elhatalmasodni bennük, úgymint 
abban a gyermekben, aki oly sok 
édességet kapott, hogy beteg lesz és 
abbahagyja a nevetést és mosolygást.  Az 
a gyermek, aki sok édességet eszik, 
beteggé teszi magát.  Ez az oka annak, 
hogy a szülő gondosan figyeli, mennyi 
édességet kaphat gyermeke.  A világ 
bőségben élő országaiban lakó 
gyermekeim is ugyanezt tapasztalták és 
boldogtalanságuk és elégedetlenségük 
lelki sorvadást eredményezett.  A 
tekintetem a Mennyből most egy 
pillanatra irányt változtat és a világ más 
országaira mered tekintetem, arrafelé, 
ahol e pillanatban gyermekek éhínségben 
és betegségben halnak meg pusztán azért, 
mert nélkülözik az alapvető 
szükségleteket.  Ez a két véglet.  Mindkettő 
egyformán zavar Engem, mert  a 
teremtéskor nem az volt a célom, hogy az 
emberek egyik csoportja túlzottan 
bővelkedjék mindenben, a másik pedig 
inségben éljen és haljon.  Gyermekek, mit 
csinálnátok, ha ti lennétek az apja az e 
csoporthoz tartozó egyéneknek?  Azt 
mondanátok, amit Én: “Ebből elég, ezt 
újra kell szervezni. Az Atya javait 
egyenlően kell elosztani.”  Az első 
csoportban nagyon sok jó és igazságos 
lélek van, akik megosztják és mindig meg 
is osztották vagyonukat.  Jutalmatok 
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sokkal nagyobb lesz, mint képzelitek.  
Ráeszméltetek az igazságtalanságra.  
Segítettétek szent testvéreiteket, akik 
önmagukról elfeledkezve, elhatározták, 
hogy segítik Isten családjának 
nyomorúságos sorban élő tagjait.  Mi lesz 
azoknak a jutalma, akik missziós 
lelkülettel végzett munkájuk során 
életüket adták Nekem?  Nos, nem kell itt 
részleteznem, mi lesz a jutalmuk.  Lehet-e  
határa Isten hálájának?  Minden, ami az 
Enyém, elérhető az irgalmasságot 
gyakorló szolgáim számára is.  Kérlek, 
fogadjátok az Én békémet, mikor a világot 
úgy alakítom, hogy az jó legyen Isten 
minden gyermeke számára. Boldogabbak 
lesztek, drágáim, amikor Jézus Krisztus 
uralma megvalósul a földön. Változtat ez a 
helyzeten, ha egyszer örökéletetek 
garantálva van? Mindenkit már most 
örömmel akarok eltölteni.  Ha nem érzitek 
az örömöt, ha szomorúságot tapasztaltok 
e világban, ne feledjétek, hogy ez csak 
átmeneti.  Az Én tervem az, hogy 
biztosítsam számotokra a lelki 
biztonságot és üdvösséget. 
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2004. január 13. 

A Mennyei Atya 

 

A világban élő gyermekeim, azt szeretném, 
ha mindenért, amire szükségetek van, 
Hozzám fordulnátok.  Én vagyok az 
Atyátok és azt akarom, hogy tudjátok, 
hogy mindegyikőtök számára elérhető 
vagyok.  Kérjétek Tőlem, amire 
szükségetek van és gondoskodom róla, 
hogy megkapjátok.  Ahhoz vagytok 
szokva, hogy minden szükségleteiket a 
világból elégítitek ki.  Íly módon 
elfeledkeztek arról, hogy tekinteteteket a 
Mennyre irányítsátok.  Aztán egyszer csak  
a Mennyország felé fordultok, és ez így 
van jól.  Kiáltsatok segítségért Mennyei 
Atyátokhoz, Aki mindent lát és mindent 
tud.  Rám fogtok támaszkodni, mint az 
előttetek élt generációk.  Ez a természetes 
és  szent út.  Íly módon alkottam meg 
világotokat.  A függetlenség jó abban az 
értelemben, hogy nem más emberekre 
támaszkodtok.  Ezzel szemben Én úgy 
alkottalak meg benneteket, hogy 
Istenetekre támaszkodjatok.  Ez nem 
negatív értelemben vett függőség, hanem 
annak a tiszteletteljes kifejezése, hogy Én 
vagyok az egész Teremtés Ura.  Zsarnok 
vagyok, Akit  utálni kell?  Olyan vagyok, 
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hogy hatalmam miatt neheztelni kell 
Rám?  Csak színlelnétek hódolatotokat 
Irántam, mert féltek a megtorlásomtól? 
Gyermekeim,  így néz ki az, ahogyan az 
emberek hamis isteneket imádnak.  Az 
emberek az egyetlen igaz Istent azzal 
imádják, hogy szeretettel és imádattal 
engedelmeskednek.  Én minden szeretetet 
és tiszteletet megérdemlek.  Méltó vagyok 
a szeretetetekre.  Mindig bebizonyítottam, 
hogy Én vagyok az emberiség legnagyobb 
barátja, és amikor meghaltok és 
karjaimban tartalak, meg fogjátok érteni, 
miért tartoztatok Nekem hűséggel, míg a 
földön éltetek.  Gyermekeim, vigasztalni 
foglak benneteket elkövetett hibáitok 
miatt.  Akkor meg fogjátok érteni, hogy 
nem vártam el tökéletességet, és hogy 
irántatok táplált szeretetem örökérvényű 
és irgalmas.  Drágám, micsoda örömben 
lesz részed a Velem való találkozásban.  
Mindezeket végiggondolva kérem 
hiteteket és szolgálatotokat, mint ahogy 
ezt mindig teszem.  Nagyon nyomatékosan 
kérem azonban, hogy bízzatok Bennem és 
helyezzetek Engem az első helyre:  ‘Ezt az 
útat kövessük?  Kérdezzük meg Istent, 
Mennyei Atyánkat.  Keressünk egy másik 
megoldást?  Természetesen nem keresünk 
másik megoldást Istennel, az Atyánkkal 
való konzultálás nélkül. Tegyük fel, hogy 
problémáink vannak és 
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létfenntartásunkhoz szükségünk van erre 
vagy arra dologra.  Azonnal forduljunk 
nagy bizalommal mennyei Atyánkhoz és 
kérjük, hogy teljesítse kérésünket.  Ő 
teremtett bennünket, ezért Ő lesz az, Aki  
gondoskodik rólunk.’  Gyermekeim, most 
szemetek előtt megjelennek a világnak 
azon országai, ahol éhínség van, és ekkor 
azt mondjátok: “Nézzétek csak, Isten ügyet 
sem vetett azokra a gyermekekre.”  Erre 
Én azt mondom, hogy gondoskodtam 
róluk, de anyagiakban bővelkedő 
gyermekeim nem osztották meg 
vagyonukat.  Szóval, a hibát nem Én 
követtem el, hanem a gyermekeim.  
Hűségnek ez új korszakában gyermekeim 
legnagyobb része  hű lesz Hozzám, és így 
rajtuk keresztül hatékonyan fejthetem ki 
tevékenységemet.  Gyermekeim, nagy 
öröm lesz ezen a földön.  A lelkek földi 
életükben világosan megértik, hogy 
tevékenységeiken keresztül a 
Mennyország érdekeit szolgálják.  
Gyermekek, ez gyönyörű életvitel.  Ez az 
Én szándékaimnak megfelelő életút.  Úgy 
terveztem meg földi életeteket, hogy az 
békésséges és tanulságos legyen, nem 
pedig nyomorúságos.  Örüljetek hát, 
drága kedvenceim!  Abban a korban éltek, 
mikor Istenetek újra eljön.  Hányszor 
siránkoztatok  szomorúságotokban, 
mondván „Istenünk, miért engeded, hogy 



Negyedik Kötet 

15 

a gonoszság folytatódjék?”  Nos, szolgáló 
gyermekeim, ezt többé nem engedem. 
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2004.  január 14. 

Mennyei Atya 

 

Gyermekeim, ebben a változó világban 
akarom, hogy tudjátok, hogy veletek 
vagyok.  Sok-sok formában fejezem ezt ki 
nektek, mert ha elgondoljátok, hogy 
Istenetek mindenben, ami történik veletek, 
jelen van, nem rémültök meg.  Hogy is 
félhet egy lélek, ha tudja, hogy a 
mindenható, mindentudó Atya jelen van, 
figyel minden helyzetre és minden 
szituáción keresztül a lehető legjobb 
kimenetelt biztosítja a lélek számára?  
Nem láttok Engem, ez igaz, de ismételten 
hivatkozom a szélre, mely hatásában 
érezhető. Így gondolkozzatok az Én 
jelenlétemmel kapcsolatban is.  Jól 
tudjátok, hogy jelen vagyok a rátok tett 
hatásom által, jelen vagyok abban a 
szituációban, melybe ti meghívtok és jelen 
vagyok azokban a lelkekben, akik a 
bennetek való jelenlétemre reagálnak. 
Figyeljétek csak meg e világban élő 
gyermekeim, mindegyikőtöket arra 
használlak, hogy elvigyetek és 



Negyedik Kötet 

17 

bemutassatok Engem a többi embernek..  
Ha tisztelettel vagytok Irántam, ha 
elismeritek a rátok és a világra gyakorolt 
uralmamat, akkor veletek vagyok.  Íly 
módon bárhová magatokkal vihettek.  
Jelen lehetek bármelyik lélekben, akivel 
együtt vagytok.  Sokféleképpen tudok  
tanúságot tenni Jelenlétemről.  A 
türelmetekben ott vagyok, a másik ember 
iránti szeretetetekben, mikor 
máskülönben nehéz lenne szeretnetek egy 
bizonyos személyt, Én jelen vagyok.  Jelen 
vagyok a mosolyotokban és jelen vagyok  
a döntéseitekben, ami nagyon-nagyon 
fontos.  Szóval, nem láttok Engem, ez igaz, 
de meg fogjátok érezni a különbséget, ha 
elhagyjátok a Nekem tett szolgálatot és 
ezután nem szolgáltok Engem vagy, ha 
visszatértek Hozzám és újra Nekem 
szolgáltok.  Most szolgáljatok Nekem, és 
többé ne legyen mulasztás a szolgálatban.  
Maradjatok Velem, a Mennyei Atyátokkal, 
Aki mindent, ami rátok  hatással van, 
irányítása alá akar venni.  Életetek 
minden eseményét olyanná alakítom, ami 
lelketek javát szolgálja és örökkévaló 
megelégedést és örömöt nyújt nektek.  
“Azonban nem minden jó az életemben” 
gondolkodtok szinte hangosan.  Jól tudom 
ezt, gyermekem.  Ez az, amért szükségetek 
van Reám.  A fájdalmat, a szenvedést, a 
hibákat és szomorúságot át tudom 
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formálni erővé, bölcsességgé, türelemmé 
és örömmé.  Valóban, ha elszakadtok a 
világtól és a világi dolgoktól, 
megtapasztalhatjátok a Mennyország 
előízét a földön, és akkor kevésbé fogtok 
vágyakozni a földi dolgok iránt.  Életetek 
központja világosabb és határozottabb 
lesz.  Kisebb nehézséget jelent majd, ha a 
földi élet elhagyásáról és a mennyei 
otthonotokba való igyekvésetekről 
gondolkodtok.  Higgyétek el Nekem, hogy 
amit közlök veletek, azt a ti érdeketekben 
teszem.  Én vagyok a ti Atyátok és egy 
Atya látja, mire van szüksége 
gyermekeinek.  Forduljatok Hozzám, 
gyermekeim, hogy lelketek megnyugvásra 
találjon és hogy útatokat irányítsam.  Ez 
az oka a mostani látogatásomnak. 
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2004. január 15. 

Jézus, a mi Királyunk 

 

A világban élő fivéreimnek és 
nővéreimnek fel kell készíteniük szíveiket 
Királyuk fogadására.  A múltban, amikor 
nemzetek fölött királyok uralkodtak,  
minden népcsoport felkészült uralkodóik 
hosszú távollétük utáni visszatérésükre.  
Nos, a szó fizikai értelemében hosszú 
éveken keresztül távol voltam.  
Mostanában készülök a visszatérésemre.  
Én készen állok erre.  A világ azonban 
nem.  Mit kell tennetek azért, hogy készek 
legyetek a visszatérésemre?  Fivéreim és 
nővéreim, akik  a világban éltek, elő kell 
készítenetek szíveiteket. Milyen 
körülmények között akartok lenni, amikor 
visszatérek?  Vajon annyira el lesztek 
merülve a világ dolgaiban, hogy a 
visszatérésem kellemetlen és ijesztő 
módon fog érinteni benneteket, 
megszakítván a materializmus és az 
érzékiség hamis istenei iránt érzett 
imádatotokat?  Ez számodra, drága lélek, 
nem lesz jó, mert nem fogod megérteni 
vagy teljesen megtapasztalni azt az 
örömöt, mely tulajdonképpen megillet 
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téged.  Felkészültnek kell lenned, hogy 
erre az örömreigény tarthass.  Példát kell 
adnod a békés, higgadt felkészülésről.  
Amikor megtalállak, szent 
összeszedettségben örömmel akarsz 
Engem üdvözölni.  Követelem Én azt, hogy 
egyik napról másikra válj szentté?  Kicsi 
lelkem, dehogyis kívánom Én ezt!  Ez nem 
lehetséges a számodra.  Nem ezt várom el 
tőled.  Mint szívélyesen fogadott és 
szeretett vendég, nem azt tekintem, hogy 
milyen magasra emelkedtél lelkileg, 
hanem azt, hogy milyen mértékben vagy 
hajlandó együttműködni Velem lelked 
formálásában.  Amire vágyom az az, hogy 
örömest elfogadod azt, hogy az Én 
alattvalóm vagy és az Én Országomban 
élsz.  Felveszlek Országomba. téged.  
Egyike leszel meghitt tanácsadóimnak és 
barátaimnak, akik különböző hírekkel és 
kérésekkel állnak elő.  Azt fogjátok 
mondani: „Uram, e világnak Istene, nincs 
minden rendben ezzel a lélekkel.  Ennek a 
léleknek a Te különleges segítésedre van 
szüksége.”  Miután Nekem hűséges 
gyermekem vagy, azok a lelkek, akik 
számára Hozzám intézted kérésedet, meg 
fogják kapni  különleges segítségemet és 
kegyelmi ajándékomat.  Még azt is fogod 
majd mondani: “Uram, e világnak Istene, 
szeretném látni, hogy a Te Istenséged 
hatása erősebben lehessen érezhető ebben 
az iskolában, ebben a kórházban, ebben a 
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templomban, ebben az egyházi rendben, 
ebben a politikai csoportosulásban.”  
Ekkor Én majd ezt mondom: “Isten 
szolgája, helyes gondolat ez tőled.  Meg 
fogod kapni, ami a kérésed, mert hűséges 
szolgám vagy, olyan, aki hittel és 
szeretettel várt Rám.”  Látod már, hogyan 
fogjuk terjeszteni Országomat?  Nem 
fognak többé fittyet hányni rád.  A 
Mennyország erejét adom a kezedbe, hogy 
elősegítsd akaratomat magvalósulását az 
egész világon. Téged választottalak ki és 
odahelyeztelek, ahol vagy azért, hogy  
vigyél Engem oda, ahová mennem kell.  
Készítsd fel szívedet, szeretett szolgám.  
Útban vagyok feléd.  Karom egyetlen 
mozdulatával világosságot hozok a 
sötétségbe.  A gonosz hiába játsza meg 
magát, hiszen Én mindent látok.  Nem 
bújhat többé a jóság köntöse alá.  Most 
pedig, örömmel és hálával készítsétek elő 
szíveteket fogadásomra. 
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2004.   január 16. 

Krisztus Király 

 

Fivéreim és nővéreim, azért mondom el 
nektek ezeket a dolgokat, hogy 
felkészítselek benneteket visszatérésemre.  
Nagy örömmel megyek hozzátok.  Láttam, 
hogy sok fájdalom van a világon, és nagy 
megnyugvásomra szolgál az a tudat, hogy 
ezt a fájdalmat csillapítani fogom és békét 
valamint örömöt fogok hozni szívetekbe és 
otthonotokba.  El tudjátok képzelni, 
milyen nagy szomorúság volt Nekem, 
amikor azt láttam, hogy az emberek 
szeretet nélküli világban élik le életüket?  
Legtöbben nem is tudták, hogy csak 
kérniük kellett volna isteni társaságomat, 
mely már ott is volt a közelükben.  
Legtöbben fel sem fogták, hogy a világban 
élő embertársaik egyfajta lelki 
betegségben szenvednek, mely mint egy 
fertőző betegség terjed az egész világon.  
Úgy érezték, hogy őket nem szereti senki, 
mert ők olyanok, hogy nem lehet őket 
szeretni, holott a valóságban azok, akiket 
azért helyeztek az életükbe, hogy 
szeretettel legyenek irántuk, maguk is 
szenvedtek.  Ez a szituáció csak még 
fokozódott azzal, hogy a szülők 
gyermekeiknél is jobban szerették 
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önmagukat.  Ezek a gyermekek úgy nőttek 
fel, hogy nem alakult ki bennük az önérzet 
és nem láttak jó példát maguk előtt.  Így 
azután saját gyermekeik nevelésére is 
képtelenek voltak.  A ti Jézusotoknak 
szenvedés volt mindezt látni, ezért 
készségesen segített mindenkin, aki nem 
felejtette el, hogy a Mennyei Orvos tud 
segíteni.  Milyen nagy öröm volt, amikor 
egy lélek szomorúságában Hozzám fordult 
és segítségemet kérte.  Elárasztottam ezt a 
lelket minden kegyelmemmel, és amikor e 
lélek szerettei elfogadták a kegyelmi 
ajándékokat, az ő szeretteiket is 
elhalmoztam kegyelemmel.  Abban az 
esetben, ha az ő szeretteik ügyet sem 
vetettek  kegyelmeimre, mindaddig 
vigasztaltam hű követőmet, amig  a 
szeretett személy hajlandóvá vált 
segítségem elfogadására.  Ne legyetek 
abban a tévhitben, gyermekeim, hogy 
Jézusotok tétlenül nézte a világban 
szenvedők életét.  Minden módot 
felhasználtam arra, hogy meggyőzzem a 
világot.  A világ azonban visszautasított 
Engem.  Ez a múltban is megtörtént, amint 
ezt már megmondtam, de nem ilyen 
mértékben.  Ez az oka annak, hogy a 
Mennyek Országa úgy döntött, hogy eddig 
nem tapasztalt módon fog ezúttal 
közbelépni.  Vissztérésem folyamata már 
megkezdődött.  Kegyelmeim rajtatok 
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keresztül fognak kiáradni. Isten 
Országának kicsi lelkei, most nyissátok 
meg Felém szíveteket.  Ámuljatok azon, 
hogyan működik Szentlelkem rajtatok 
keresztül.  Nem kell tennetek semmi 
különöset, csupán engedelmeskednetek 
kell akaratomnak.  Én csinálok mindent.  
Amikor idegesek vagytok, az azért van, 
mert a Számomra fenntartott munkát 
akarjátok csinálni.  Ki tudná Isten 
munkáját ellátni? Természetesen nem az a 
kicsi lélek, aki most tanulja, hogyan 
találhat a tökéletesség útjára e tökéletlen 
világban.  Adjátok beleegyezéseteket abba, 
hogy rajtatok keresztül működjem.  Hadd 
szeresselek és támogassalak benneteket, 
amint lelketekben elvégzem a szükséges 
változtatásokat, hogy azután 
folyamatosan Engem sugározzatok ki 
magatokból a többi ember felé.  Minden 
rendben alakul, drága gyermekeim.  
Semmi miatt nem kell aggódnotok.   
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2004. január  17. 

Krisztus Király 

 

Fivéreimnek és nővéreimnek egészen, 
nyugodtan és teljes bizalommal ott kell 
maradniuk, ahová helyeztem őket.  
Rajtatok keresztül lesz az Én 
visszatérésem, legalábbis e kezdeti 
szakaszban.  Figyeltek szavaimra, 
Lelkemet önmagatokban tapasztaljátok 
meg és kezditek felkészüléseteket arra, 
hogy a Mennyországot segítsétek.  Ez így 
van rendjén. Valami másra is meg 
szeretnélek kérni benneteket.  Azt 
szeretném, ha buzgó lélekkel Velem 
járnátok utatokat.  Szeretett szolgáim, 
már mondtam nektek, hogy veletek 
vagyok.   Már mondtam nektek, hogy soha 
nem hagylak el benneteket.  Ha örömmel 
befogadtok Engem, bennetek lakom.  
Ugyanakkor mellettetek is vagyok.  Ott 
vagyok minden beszélgetésetekben, 
melybe valaki meghív engem.  Tudjátok, 
hogyan szereztek Nekem örömöt?  
Hagyjátok, hogy rajtatok keresztül 
beszéljek, hogy rajtatok keresztül 
cselekedjem, hogy rajtatok keresztül 
szeressek.  Észrevettétek, hogy 
megváltoztatok mióta követésemre 
elhatároztátok magatokat.  Azt is 
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érszrevettétek, hogy amint a világ 
megpróbálja elvenni tőletek a békét, Én 
visszavezetlek a békéhez titeket.  
Megállapítottátok, hogy könnyebb 
szeretni a körülöttetek élőket. Nagyobb 
türelmet, több örömet vettetek észre és  -
amint Én látom-  a világ dolgairól mélyebb 
szinten gondolkodtok.  Most azt kivánom, 
kicsi lelkek, hogy valami mást próbáljatok 
meg.  Azt akarom, hogy mindenbe, amit 
csináltok, mondotok, higgadt 
nyugalommal vigyetek bele Engem is.  
Minden nap minden percében 
tudatosítsátok  magatokban, hogy Én, a 
Mennyek és a föld Királya működöm 
rajtatok keresztül.  Bizonyára 
észrevettétek, hogy gyakran használom a, 
’higgadt’szót.  Így jelzem a higgadtságot, a 
nyugalom lelkét.  Miért teszem ezt?  Ezt 
azért teszem, mert gyermekeim gyakran 
izgatottak és erre nem én ösztönözlek 
titeket.   Milyenné változtok majd azáltal, 
hogy rajtatok keresztül működöm?  
Nugodtabbak lesztek, elgondolkodóbbak;  
többet fogtok mosolyogni és kevesebbet 
húzzátok össze homlokotokat.  Elnézőbbek 
lesztek testvéreitek hibái felett, amint Én 
is elnéző vagyok a tieitek fölött.  
Megváltoztatom az életetekben 
alkalmazott fontossági sorrendet, így az 
közvetlenül az Én befolyásom szerint 
alakul.  Szeretett lélek, próbálj elképzelni 
egy olyan világot, melyet olyan lelkek 
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népesítenek be, mint amilyen a te lelked.  
Ez be fog következni.  Mennyei Atyámnak 
mindig ez volt az akarata, és ez meg is fog 
valósulni.  Először csak fokozatosan és 
azután egyre gyorsabban.  Te, lelkem, akit 
oly közelről figyelek már egy ideje, része 
vagy e folyamatnak, melyben megvan a te 
szereped.  Szükségem van rád és az Enyém 
vagy.  Ne gondold, hogy nehéz feladatot 
adtam neked.  A legtermészetesebb, 
legjobb és a legcsodálatosabb létezési 
mód, amit valaha is tapasztalhattál.  A Én 
igazi követőim, akik akaratukat az 
Enyémhez igazították, már ismerik ezt az 
életstílust és béke tölti be szívüket.  Te is 
örülni fogsz ennek a békének.  Örüljetek 
hát, drágáim.  Minden a legnagyobb 
rendben van.  Isten biztos kézzel irányít 
benneteket. 
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2004. január 19. 

Krisztus Király 

 

Drága gyermekeim, kik a világban éltek, 
telve vagytok félelemmel.  Ki akarom 
törülni életetekből a félelmet.  A 
világosság követőinek soha nem szabad 
félniük, mert az Én világosságomat ember 
nem képes kioltani.  Ha Engem hordoztok 
magatokban, semmi sem árthat 
örökéleteteknek.   Megvédelmezem a 
bennetek élő Lelkemet, és számotokra 
egyedül Lelkem elveszítése okozhat 
aggodalmat.  E változó korban 
eltökéltséggel a világosság útján kell 
járnotok.  A gyermekek nem igen félnek, 
mert mindenben szüleikre hagyatkoznak.  
Mikor problémával találják szembe 
magukat, szüleikhez rohannak és 
szüleikre bízzák az ügyet, majd ismét 
elszaladnak, hogy folytathassák 
gyermekded tevékenységeiket.  
Fontoljátok meg jól, drágáim.   Ezt kérjük 
most tőletek.  A ti békétek érdekében 
kérjük ezt tőletek.  Ez az, ahogyan 
haladnotok kell ebben a változó, átmeneti 
időszakban és átalakulásban.  Hamar 
eljön az az idő, amikor ez természetes lesz 
és nem kell minden nap figyelmeztetni 
magatokat erre.  Kértem gyermekeimet, 
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hogy gyakorolják hitüket, ez alatt azt 
értem, hogy legyenek kitartóak az 
Irántam érzett bizalmukban,  amikor 
nehezükre esik bízni, és megjelenik a 
félelem és aggodalom kísértése.  A 
következőket kell mondanotok:  „Ezt az 
ügyet odaadtam Mennyei Atyámnak.  
Isten meg akar védeni.  Egészen 
felhasználom ennek az Atyai védelemnek 
minden előnyét és hagyom, hogy Ő 
cselekedjék.  Íly módon szellemileg 
felszabadultan, szabad szívvel meg tudom 
tenni azt, amit Atyám kíván tőlem.  
Figyelmemet mindig arra az egy feladatra 
kell összpontosítanom, ami éppen előttem 
van, soha nem aggódva a múlt és a jövő 
miatt.  Csak most a jelen pillanatban 
tudom Istenemet szolgálni és Istenemnek 
szüksége van szolgálatomra.”  Vagy talán 
azt mondanád, hogy “Most nem tudlak 
Istenem Téged szolgálni, mert le kell 
ülnöm és a holnap feladatai miatt kell 
aggódnom.  Keress valaki mást, aki 
elvégzi az Általad kért feladatot, amig én 
el vagyok foglalva ezzel a gondommal”?  
Fivéreim és nővéreim, Istenetek nem kért 
benneteket arra, hogy most aggódjatok.  
Sok mindent tervezett mára nektek, de az 
aggódás nincs e feladatok között.  Az 
aggódást és elkeseredést ti akarjátok 
magatoknak, és nem Isten akarja 
számotokra.  Az igaz szolga és Én azt 
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akarom, hogy mindegyikőtök igaz  szolga 
legyen, vidám, mert mindig a jelen 
pillanatban Istent akarja szolgálni.  Az 
Istennek ilyen szolgája tudja jól, hogy 
most, a jelenben, Isten akarata válik 
valóra és ez a szolga, kötelességének 
elvállalása által, egy kis része lett a 
Mennyországnak.  Mi mást 
kívánhatnátok, kicsikéim?  
Mennyországba vezető célegyenes úton 
haladtok.  Ha bármikor megszakítjuk 
utatokat, egyszerűen abbahagyjátok a 
felfelé haladásotokat, mert ott leszek Én, 
Aki fölemellek és viszlek tovább titeket az 
út fennmaradt szakaszán.  Más szóval, 
amíg az úton haladtok, semmi, de semmi 
nem rendelkezik azzal a hatalommal, hogy 
benneteket felzaklasson. Örökéletetek 
biztosítva van.  Értitek már?  Előbb vagy 
utóbb mindent, ami evilági el fogtok 
veszíteni.  Az teljesen biztos, hogy amikor 
meghaltok, nem hoztok semmit sem 
magatokkal, kivéve Istennek tett 
szolgálatotokat.  Ha Én,  Jézusotok, Aki 
szeret benneteket, előttetek fogok állni és 
ítéletet mondani, bűneiteket, mint a 
parácsló tűz szikráit,  elsöpröm.  Mai 
napra azt kérem csak, hogy 
összpontosítsátok figyelmeteket arra, mit 
kér Isten tőletek a jelen pillanatban.  Ez az 
Én kérésem, kicsikéim.  Isten Országának 
a mai napon való szolgálatára 
koncentráljatok.      
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2004. január 20. 

Krisztus Király 

 

Fivéreim és nővéreim, dicsőítsétek az 
Atyát bármilyenek is a körülmények 
körülöttetek a földi életben.  A Mennyei 
Atyát méltán megilleti hűségetek és 
szeretetetek, ájtatos odaadásotok és 
hűségetek.  Az egész teremtett világ 
mondjon dicséretet az Atyának és 
kezdjétek meg ti ezt a dicséretet.  Imádtam 
az Atyát földi életem minden helyzetében 
és állítom, hogy tudtam, mi a nehézség, a 
próbatétel és a fizikai nélkülözés.  Nem ti, 
drága lelkek, vagytok az elsők, akik 
szenvedést álltok ki földi száműzetésetek 
alatt.  Ne gondoljátok, hogy csak ti 
vagytok azok, akik kemény bánásmódnak 
vagytok kitéve, mert nem ez a helyzet.  
Üljetek le és higgadtan gondoljátok végig 
a világ történelmét.  Csupán az elmúlt 
évszázadban kezdett az emberiség azon 
meditálni, hogy földi életüknek mentesnek 
kellene lennie a szenvedésektől.  Az e kor 
előtt élő emberek tudták, hogy 
számítaniuk kell szenvedésre és örültek 
mindennek, ami jó volt.  Nem okolták 
Istent, amikor jöttek a nehéz idők.  
Alázatosak voltak és elfogadtak minden 
földi történést.  Azt akarom, hogy ti is így 
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tegyetek.  Ez az a hozzáállás, mely nem 
csak hogy az üdvösséget, hanem 
boldogságot is biztosít, míg haza nem 
hívunk benneteket.  „Örüljünk a 
problémáknak?” kérdezitek hitetlenkedve.  
Nem, gyermekeim, nem azt várom el 
tőletek, hogy arra a szintre jussatok el, 
hogy örvendeni tudjatok, hogy 
problémával és szenvedésekkel néztek 
szembe.  Az a kérésem azonban, hogy 
fogadjátok el a nehézséget, 
megpróbáltatást és szenvedést, és ne 
okoljátok Istent.  Azt kivánom, hogy 
mindenki felé terjesszétek a békét és 
szolgáljatok példaképül másoknak, 
hogyan kell elfogadni a szenvedést és 
megélni a hitet.  Ezt kívánom tőletek.  Azt 
akarom, hogy mondjátok magatoknak, 
hogy a bajok és a szenvedések alkalmat 
nyújtanak arra, hogy felajánljatok 
valamit a Mennyei Atyának, ami nem 
más, mint a hűségetek és hitetek.  
Mondjátok gyakran: “ Bízom Benned, 
Istenem.  Felajánlom fájdalmamat az 
elfogadás szellemében és szolgálni akarlak 
minden körülmények között.”  Fivéreim és 
nővéreim, ez ima.  Ez az alázatos és 
jámbor elfogadás tesi az embereket nagy 
szentekké.  Példát adok nektek erről.  
Tanulmányozzatok Engem, mint 
követendő vezetőtöket.  Studírozzátok az  
életemet.  Olvassatok az életemről a 
Szentírásban és meg fogjátok látni, milyen 
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alázatos és jámbor módon közeledtem a 
lelkekhez.  Megvetettek a lelkek ezért a 
magatartásomért?  Nem, fivéreim és 
nővéreim.  A jó és szent lelkek látták 
Bennem a Mennyországot és vonzódtak 
Hozzám.  Isten Lelkére éhes jó és szent 
lelkek városról városra követtek Engem és 
vártak Rám, hogy közel lehessenek 
Hozzám.  Ugyanez fog megtörténni veletek 
is.  Az éhes lelkek rohannak hozzátok, 
mert meg fogják érezni, hogy nálatok van 
az egyetlen kenyér, mely kielégíti őket.  
Benneteket használlak, drágáim, arra, 
hogy Engem terjesszetek.  Azt akarom, 
hogy Jelenlétem érezhető legyen minden 
szobában, minden autóban, minden 
helyen, ahol csak egyetlen lélek 
magányban és lelki szükségben van.  Ti 
beléptek és akkor Én ott vagyok.  
Megtöltöm a szobát, az autót, a helyet és 
lelkeket, akik éheznek Istenre, meg fogják 
érezni Jelenlétemet és szivüket hála tölti 
el.  Szóval, ne átkozzátok a nehézségeket.  
Ne okoljátok Istent a világban 
elszenvedett fájdalmakért és 
szomorúságokért.  Ezeknek elfogadása 
hozza meg számotokra azt, hogy lelketeket 
az eljövendő világ fénye ragyogja be. 
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2004. január 21. 

Krisztus Király 

 

Fivéreim és nővéreim, minden a 
legnagyobb rendben van.  Igyekszünk 
most efelől biztosítani benneteket, mert a 
világ szemével tekintve, úgy tűnik, hogy 
nincs minden rendben.  Meg kell 
engednetek, hogy kölcsön adjam nektek az 
Én szememet.  Az a kívánságom, hogy 
világotokat annak az Üdvözítőtöknek 
szempontjai szerint vizsgáljátok, Aki 
visszatér, hogy elvezessen benneteket az 
Új Korszakba.  Minden egyes pillanatban 
Engem kell követnetek, mindig a jelenben 
maradva.  Gyermekeim, ezennel átadom 
nektek a szomorúság, a félelem és az 
aggodalom ellenszerét. Amennyiben 
megmaradtok a jelenben és az Én 
szememmel és az Én szempontjaim szerint 
tekintetek a világra, akkor nem törődtök 
semmi mással,  csak azzal, hogy Nekem 
szolgáltok és lehetővé teszitek, hogy 
rajtatok keresztül működjek  Így lehet 
orvosolni modern világotok baját és sötét 
voltát.  Ez a válasz modern világotok 
bajaira és sötét voltára.  Igaz, hogy ez 
valami olyan dolog, amihez gyakorlatra 
van szükség.  Ha ez egyszer szokásotokká 
válik, könnyű lesz végrejhajtani.  Mint 
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mindennel az életben, ezzel is úgy van, 
hogy egész könnyű lesz, ha megszoktátok.  
Azt akarom, hogy minden lélek 
megismerjen Engem. Rólam mindent 
megtudhattok, de feltétlenül szükséges, 
hogy megkapjam erre az engedélyeteket.  
Mondjátok gyakran, „ Jézus, mi erről a 
véleményed?  Jézus, mit szeretnél, ha 
tennék ezért a lélekért?  Jézus, mutasd 
meg nekem, hogy Te hogyan cselekednél e 
szituációban”.  Fivéreim és nővéreim, 
válaszomat meg fogjátok hallani e 
kéréseitekre.  Nem fogom hagyni, hogy 
csak sejtésetek legyen arról, hogy mit 
kíván a ti Jézusotok.  Arra akarok 
rámutatni, hogy ez a módja annak, 
ahogyan élnetek kell.  Ez az, ahogyan a 
jóakaratú emberek évszázadok óta élnek.  
A jóakaratú emberek azután 
vágyakoznak, hogy mindenben Isten 
tetszése szerint éljenek.  Ez csak most, 
ebben a jelen történelmi korban van, hogy 
ez a fajta vágyakozás szokatlan és csak 
kivételes esetekben fordul elő.  Az Én 
kívánságom azonban az, hogy a jövőre 
koncentráljunk, előre tekintve az 
Engedelmesség Korára, melyre vissza 
fogok térni.  Bízzatok Bennem, fivéreim és 
nővéreim.  Nem hagylak árván benneteket 
irányítás nélkül.  Isten számára becses 
értéket képviseltek és fontosak vagytok az 
Ő Országában. Gondoskodom róla, hogy 
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rendelkezzetek mindazzal, amire a 
szolgálathoz szükségetek van. 
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2004. január 22. 

Krisztus Király 

 

Fivéreim és nővéreim, ebben a 
szenvedéssel teli világban az Én példámat 
kövessétek.  Legyetek bátrak, amint 
Megváltótok is az volt.  Ha félelem fog el 
benneteket, merüljetek el a szenvedésem 
fölötti elmélkedésben és tegyétek fel a 
kérdést magatoknak, „hogyan élte át 
Jézus a félelmet?” Megmondom nektek, 
barátaim, hogyan: Nyugalommal 
tekintettem a félelmemre.  Közelebbről 
megvizsgáltam, és a vizsgálatom 
eredménye az volt, hogy félelmem egészen 
természetes, de nem szükséges.  Az 
egyetlen igazi félelmem az kellett, hogy 
legyen, hogy ne bántsam meg Istent, és ne 
veszítsem el lelkemet Isten végleges 
visszautasításával.  Ti, gyermekeim,  a 
szentírásból és  évszázadon át 
szolgálóimnak tett kinyilatkoztatásaimon 
keresztül láthattátok, hogyan éltem Én.  
Milyen eshetőség volt arra, hogy 
véglegesen visszautasítottam volna 
Istent?  Természetesen semmilyen 
valószínűsége nem volt ennek.  Félelmeim 
alaptalanok voltak.  Ennek ellenére némi 
időt kellett fordítanom arra, hogy 
megvizsgáljam félelmemet és levonjam a 
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következtetéseimet.  Attól kezdve, hogy 
döntöttem, hogy Istent fogom szolgálni, és 
Istennek tett szolgálatomon keresztül 
megmentem az emberiséget, ezután 
minden félelem eltűnt belőlem.   
Döntöttem a jövőm felől.  Az út világos volt 
Előttem és Én ezt az utat követtem.  
Semmilyen bizonytalanságot nem éreztem 
elfogatásom pillanatától kezdve.  
Mindazon szent lelkek, akik tanúi voltak 
Szenvedésemnek elmondták nektek, hogy 
nem hadakoztam Sorsom ellen.  Nem 
átkoztam Istent.  Még az emberiséget vagy 
üldözőimet sem átkoztam.  Én voltam a 
Bárány.  Az Én áldozatom mind fizikailag,  
mind szellemileg tökéletes volt.  Drága 
fivéreim és nővéreim, Bennem tökéletes 
példa áll előttetek.  Kövessétek az Én 
példámat és vizsgáljátok meg alaposan 
saját félelmeteket.  Ha ezt megtettétek, 
meg fogjátok látni, hogy nincs semmi 
nyomós okotok arra, hogy időt 
pazaroljatok a félelemre, és időtöket 
hasznosabban tölthetitek el, ha másokat 
vigasztaltok, terjesztitek az Én békémet és 
az Evangéliumot hirdetitek, dicsőítitek 
Istent, Akinek rendelése szerint majd 
egykor az örökkévalóság részesei lesztek.  
Minden halkan kiejtett dicséret, minden 
dicsőítés,  és minden hozsanna olyan 
anyaggal vesz majd körül benneteket a 
Mennyországban, mint az oxigén.  
Suttogva fogjátok mondani összes 
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imátokat és örvendeztek majd minden 
elfogadott földi szenvedésetek és a 
nehézségek fölött.  Igaz az, hogy imáitok 
és engedelmességetek dicsőséget ad 
Istennek, de nektek is dicsőséget fog 
jelenteni  a  földi életetek folyamán 
mondott imáitok és hűségetek az 
örökkévalóságban.  Ezek az Istennek tett 
engedelmes cselekedeteitek mind erősítik 
a fényt, mely majd körülvesz benneteket a 
Mennyben.  Látnotok kell a 
Mennyországot ahhoz, hogy el tudjátok 
képzelni, és Én nem mondhatok sokkal 
többet róla, mert jelenleg még földi 
szolgálatotokat töltitek.  Az biztos 
azonban, hogy soha nem fogjátok 
sajnálni, amit fivéreitek és nővéreitek 
javára és, amit Isten Országa számára 
tesztek vagy amit azért cselekedtek, hogy 
közelebb kerüljetek Hozzám.  
Megvilágosodik előttetek, hogy ezen 
dolgok végzése közben megtapasztaljátok 
a békét.  Ez csupán csak a kezdete az ezen 
cselekedetekért járó jutalomnak.  Azért 
érzitek ezt a békét, mert ezen földi 
döntéseiteken keresztül közelebb kerültök 
Istenhez.  Vizsgáljátok meg félelmeiteket, 
barátaim.  Segíteni fogok nektek.  Így 
együtt félre fogjuk lökni egyiket a másik 
után, mert nem táplálja bennetek az 
életszentéseget, hanem feltartóztatja  lelki 
fejlődéseteket és mint ilyet, el kell tüntetni.  
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Veletek vagyok, és Én vagyok Az, Aki a 
félelem eltörlését akarom.  Ez egy nagyon 
fontos cél a számotokra. 
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2004 január 23. 

Krisztus Király 

 

Fivéreim és nővéreim, úgy gondolkodjatok 
Rólam, mint legdrágább barátotokról, Aki 
hosszú ideig távol volt és most visszatér. 
Hogyan fogtok készülni ennek a Barátnak 
a fogadására?  Nem rendeztek ünnepséget 
e barát visszatérte alkalmából?  Ne 
feledjétek, hogy ez a barát mindig 
szeretett benneteket, és mindig a ti 
érdekeiteket kereste.  Ez a barát 
tulajdonképpen azzal bizonyította 
irántatok tanúsított hűségét, hogy az 
Életét ajánlotta fel azért, hogy ti 
élhessetek.  Röviden kifejezve, mindent, 
ami az Övé, átadott nektek.  Most 
gondolkozzatok azon, milyen 
előkészületek felelnek meg legjobban 
ennek az alkalomnak.  Nem lehet elég szép 
az az üdvözlő fogadás, melyet a világba 
való visszaérkezésem alkalmából 
rendeztek.  Fivéreim, és nővéreim, 
visszatérek.  Már jövök is.  Sokan 
közületek szemtanúi lesztek 
visszatérésemnek.  Készek lesztek arra, 
hogy üdvözöljetek Engem?  Azt akarom, 
hogy ez örömteli időszak legyen 
számotokra és ez csak a ti 
együttműködésetekkel lehetséges.  
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Készítsétek el az Úr Útját.  Nyissátok tágra 
szíveteket.  Segítsetek Nekem, hogy ki 
tudjam nyitni a körülöttetek lévők szívét.  
Naponta kérdezzetek meg Engem „Uram, 
mit tehetek m, hogy előkészítsem 
jöveteledet?  Irányíts engem, hogy 
megtegyem kívánságodat.”  Isten 
gyermekei, sok mindent elmagyaráztam 
már nektek.  Sok mindenre fényt 
derítettem.  Szívleljétek meg a 
mondottakat és éljetek azok szerint, mert 
valóban az Én szavaim arra szolgálnak, 
hogy vezessenek,  megnyugtassanak és 
megvigasztaljanak benneteket.   Az Én 
szavaim igazság.  Jézus vagyok.  Király 
vagyok. Visszatérek a világotokba, és 
senki nem fogja tagadni, hogy Én vagyok.   
Néhányan vissza fognak utasítani.  Ti 
azonban nem fogtok.  Dicséretet fogtok 
zengeni az Atyának a világotokba való 
irgalmas közbelépéséért.  Legyetek már 
most az előfutáraim.  Készítsétek elő 
visszatérésemet, és egy örökkévalóságon 
át hálásak lesztek, hogy részt vettetek 
ebben a mennyei munkában földi 
életetekben.  Drága lélek, te Énértem 
ügyködsz, és Én pedig gondoskodom 
mindarról, ami a te érdeked. 
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2004.  január 24. 

A Mennyei Atya 

 

Gyermekeim, elő kell készítenetek az utat 
Jézus számára.  Fiam dicsőségben tér 
vissza.  Mennyei dicsőségben fog ragyogni 
az ég.  Még mielőtt ez megtörténik, a 
földön élő igazak lelkének mennyei 
ragyogását fogjátok látni.  Ezek a lelkek 
hasonlóak lesznek a villámlás 
fényességéhez, amint az isteni szeretetet 
továbbítják a többi léleknek.  Valóban, 
ebben az átmeneti korban és 
előkészületben hű gyermekeimnek lesz mit 
tenniük.  Rajtatok keresztül készítem fel a 
világot.  Bízzatok Mindenhatóságomban, 
kicsi gyermekeim, és bízzatok minden 
tekintetben Istenben.  Járjatok elől jó 
példával, békével teli bizalomban és 
hűséges szolgálatban.  Sajnálni fogjátok, 
hogy készen álltok Jézus fogadására?  
Sajnálni fogjátok, hogy sok lelket 
segítettetek ahhoz, hogy készen legyen az 
Üdvözítő fogadására?  Minden egyes lélek, 
mely kész, hogy üdvözölje Jézust, örömet 
nyújt neki.  Annál nagyobb lesz az 
ünneplés és annál nagyobb lesz a 
jutalmatok, minél többet teljesítetek 
abból, amit előkészületképpen kijelölök 
számotokra.  Lehet, hogy arra kérlek 
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benneteket, hogy nyugodtan és szerényen, 
emberi szemektől távol, csupán általam 
látott módon végezzétek szolgálatotokat.  
Szolgálatotok éppen olyan értékes 
Országom számára, mint az, akit arra 
választottam ki, hogy ezreket vezessen.  
Ne földi mértékkel mérjétek 
szolgálatotokat.  Csak Én értékelhetem a 
számotokra kiválasztott feladatokat.  Ha 
arra hívlak, hogy csendben szolgálj, akkor 
tedd ezt csendben és Velem együtt 
örvendezz.  Ha arra hívlak meg, hogy 
hangos kiáltással szolgáljatok, tegyétek 
ezt hangosan örömteli egységben 
Énvelem.  Vegyétek át az Én 
bátorságomat, melyet mindig elérhetővé 
teszek számotokra.  Megkaptok mindent, 
amire szükségetek lesz.  Amikor úgy 
érzitek, hogy hibáztatok, hívjatok Engem 
segítségül.  Korrigálni fogom az utatok 
folyamán elkövetett hibáitokat és 
megújítom lelketek nyugalmát.   Mindig 
köszönjétek meg, hogy a szolgálatra 
kiválasztottalak benneteket.  Soha ne 
akarjatok másutt lenni, mivel Én magam 
választottam ki a helyet, ahol 
szolgálatotokat fel akarom használni az 
Országom javára.  Most már együtt 
vagyunk, drága lélek, akit oly nagy 
szeretettel teremtett isteni kezem, és 
mindig együtt leszünk egy 
örökkévalóságon át.  
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                           Második rész 

 

         

 

       A Mennyország a papokhoz  intézi  

                                szavait 
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2004. január 26. 

Jézus 

 

Paptestvéreim, e szavakat most hozzátok 
intézem.  Amikor testvéremnek nevezlek, 
akkor ezt szeretetem és megértésem 
jeleként teszem.  A testvér egy családban a 
többi testvérhez hasonló felkészítést kap 
az életre és ezért az életről hasonló 
felfogása van.  Ez a helyzet a Velem való 
kapcsolatotokban is.  A testvéretek 
vagyok.  Ti pedig az Én testvéreim.  Az 
életet olyan szemüvegen keresztül kell 
szemlélnetek, mellyel ugyanúgy látjátok a 
világ dolgait, mint Üdvözítőtök.  Hogy 
világos legyen előttetek, mit akarok 
mondani, így is mondhatnám: mindent az 
Én szememmel lássatok.  Én vagyok Jézus 
Krisztus.  Ti vagytok az Én isteni szolgáim.  
A papi hivatásotok által részt kaptatok 
Istenségemből.  Ennek következtében nem 
ti vezetitek vissza a juhokat a karámba, 
hanem Én vezetem rajtatok keresztül.  Ha 
nyitottak vagytok Felém, ha elfogadjátok 
kegyelmeimet, akkor ez így rendben van.  
Megtapasztaljátok, hogy az emberek 
reagálnak arra, amit mondotok és 
életszentségre és lelki békéhez segítitek 



 

48 

őket.   Ha nem vagytok nyitottak kegyelmi 
ajándékaimat illetően, és azok nem 
áramlanak  tovább rajtatok keresztül, 
akkor ennek az az eredménye, hogy  az 
emberek az isteni fenntartó erő nélkül 
maradnak.  Ti kiválasztottaim vagytok.  
Ne higgyétek, hogy véletlen események 
sorozata vezetett el benneteket a papi 
hivatáshoz.  Nem ez a helyzet.  Nem te 
választottál Engem, drága fiam, hanem Én 
választottalak téged.  Én választottalak 
benneteket, mert az Én Mennyei Atyám 
szolgálatra teremtett benneteket.  Olyan 
kegyelmeket kaptatok, melyekre 
Országom eljövetelének ideje alkalmával 
van szükségem.  Én gondoskodom róla, 
hogy ezen kegyelmek megérlelődjenek 
bennetek.  Ha úgy érzitek,  hogy a kapott 
ajándékok nem elegendőek, vagy 
nincsenek a legelőnyösebben felhasználva, 
akkor ez azért van, mert nem engeditek, 
hogy feltöltsem azokat isteni Lelkemmel. 
Drága fivérem, meg kell értened, hogy a 
számodra kigondolt tervem magában 
foglal minden szükséges elemet, melyre 
papi hivatásod miatt szükséged van, hogy 
elérd azt a szintet, melyet számodra 
kivántam kijelölni.  Lehet, hogy 
problémáid vannak.  Talán az is lehet, 
hogy nem érzed az isteni kegyelem rajtad 
keresztül való áramlását.  Kezdj újra 
Velem együtt haladni hivatásod útján.  A 
szándékom az, hogy megújítsam életedet.  
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Szükségem van Hozzám és Országomhoz 
való elkötelezettségedre.  Ahhoz, hogy 
elérjem azt, amit rajtad keresztül el 
akarok érni, szükség van arra, hogy 
kisebbé válj.  Kérdezz meg Engem, milyen 
döntést hoztam annak érdekében, hogy 
csakis az Én akaratom teljesüljön rajtad 
keresztül, kizárva a saját céljaidat.  
Édesanyám segíteni fog neked abban, 
hogy felismerd a mennyei útat.  Itt van 
most már az ideje, hogy csak a 
Mennyországot szolgáld, drága testvérem.  
Ha megengeded Nekem, úgy foglak vezetni 
és irányítani, hogy az nagy örömet nyújt 
majd neked.  Ha nem töltesz időt azzal, 
hogy elmélkedsz hivatásod csodáján és az 
életedben jelen lévő isteni csodán, akkor ez 
jól jelzi, hogy megújhodásra van 
szükséged. Itt vagyok.  Megújítom 
lelkedet. 
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2004. január 27. 

Jézus 

 

A Mennyország drága gyermekei, 
most hozzátok szólok.  Könyörületes 
szívem látja mindazt, ami e világban 
végbemegy és azt akarom, hogy a 
Mennyek Országának gyermekei 
számára megszűnjék a szenvedés és 
üldözés.  Drágáim, ti a Mennyország 
fiai vagytok.  Isteni kötelességetek 
fenntartani az Én szent papságomat e 
világban. Már nem járom a föld útjait 
a szó fizikai értelmében.  Erre nincs 
szükség, mivel ti megteszitek ezt 
helyettem.  Ti visztek Engem a 
lelkekhez,  éppen úgy, mintha  
fizikailag jelen lennék, amint földi 
életem során oly sok lélek számára 
voltam jelen a szó természetes földi 
értelmében.  Képzeljétek csak bele 
magatokat az Én helyzetembe, Aki azt 
a meghívást kapta, hogy az emberiség 
Megváltója legyen.  Ez volt az Én 
elhivatottságom.  Mi a ti hivatásotok?  
A  hivatásotok az, hogy minden nap 
megjelenítsétek az emberiség 
Üdvözítőjét minden ember számára. 
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Arra vagytok hivatva, hogy a 
szentségeket elérhetővé tegyétek.  Az 
Atya drága fiai, a lelkeknek 
bűnbánatot kell tartani és meg kell 
gyónni bűneiket.  Ez az, amit Én 
kezdettől fogva akarok.  Hogy ez 
megvalósuljon, a lelkeknek szükségük 
van papokra, akik lehetővé teszik a 
szentségek kiszolgáltatását.  Elérhetők  
vagytok Isten gyermekei számára?  Ha 
nem, akkor el kell gondolkodnotok 
azon, vajon kérem-e tőletek ezt vagy 
sem.  A szentségek kiszolgáltatása 
hivatásotok részét alkotja.  Fiaim 
közül sokan ennek fontos voltát inkább 
valami bosszantó kötelességnek 
tekintik.  Fiaim, nemcsak a lelkek 
szolgálata miatt szólítalak fel 
benneteket arra, hogy ezeket a 
dolgokat megtegyétek.  Ugyanakkor 
arra is segítelek benneteket, hogy a 
lelkeknek nyújtott szolgálataitok 
közben hivatásotok elmélyüljön, 
gazdagodjon  a legdrágább 
kegyelmekkel.  A lelkeknek tett 
szolgálataitok során fogjátok meglelni 
üdvösségeteket. Ne kezeljétek 
papságotok e területét fölöslegesnek.  
Engem és  az Én általam alkalmazott 
módszereket tanulmányozzátok, 
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azokat, melyeket Én használtam, 
amikor úgy mint ti, papi szolgálatom 
útját jártam. Mindig kedves voltam.  
Türelmes voltam.  Alázatos voltam.  
Emlékezzetek és gondoljátok meg, 
hogy Én Isten vagyok. Ennek ellenére 
nem használtam fel hatalmamat 
fegyverként ahhoz, hogy mások felett 
uralkodjam.  Úgy gyakoroltam 
hatalmamat mások fölött, hogy az 
igazságra oktattam őket.  Bátorság 
volt Bennem, fiaim.  Emlékezzetek és 
idézzétek fel magatokban azt, hogy 
azért ítéltek halálra, mert igazat 
beszéltem.  Némává tett ez a veszély 
Engem?  Mint tudjátok, nem.  Mindig 
igazat mondtam.  Nem féltem sem az 
emberiség haragjától, sem az ellenség 
dühétől.   Ember nem érintheti 
lelketeket csak akkor, ha 
beleegyezéseteket adjátok.  Helyesen 
cselekedtek, ha erre gondoltok, amikor 
olyan igazságot hirdettek, mely 
másoknak nem tetszik.  A földi életetek 
a próbatétel ideje.  Adjatok hálát ezért 
Istennek.  Az a szándékom, hogy 
minden módon, amit csak el tudtok 
képzelni, segítselek most benneteket.  
Nem vagytok egyedül.  Veletek járom 
az utat és vágyom arra, hogy éljem 
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hivatásotokat.  Ezt csak engedélyeddel  
és együttműködéseddel tehetem.  Jöjj 
vissza szent Szívemhez, drága 
kiválasztott fiam!  Egészen különleges 
vigasz vár reád.  Azt akarom, hogy 
örömmel végezd szolgálatodat és az 
öröm a Mennynek tett szolgálatod 
minden területén lehetséges a 
számodra.  Annak érdekében azonban, 
hogy ezt az örömöt átadhassam neked, 
velem teljes egységben kell lenned.  Az 
a szándékom, hogy lelkedet betöltsem 
minden bölcsességgel és szeretettel. Rá 
akarok világítani arra, hogy mi az 
igazság, és így ne legyen kétség és 
zavar benned.  Jöjj Hozzám. Légy 
Velem.  Engedd, hogy szolgáljak 
neked, hogy te is szolgálhass másokat. 
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2004. január 28. 

Jézus 

 

A Mennyei Atyát hűen szolgáló 
testvéreim, a  Szívem telis tele van 
együttérzéssel irántatok.   
Nagymértékben átérzem 
elkeseredéseteket és félelmeiteket.  
Keményen dolgoztok anélkül, hogy 
látnátok munkátok gyümölcsét. Ez 
bizony nehéz, de az azonnali 
sikerélményetek hiányát felhasználom 
arra, hogy növeljem bennetek a 
bizalmat és megerősítsem hiteteket.  
Ha papságotokat az Én szememmel 
nézitek, hozzászoktok ahhoz, hogy 
betekintsetek a végtelen távlatokba.  
Minden egyes papi tevékenységetek 
hatással van az örökkévalóságra, 
mivel minden papi cselekedetek hatást 
gyakorolnak a lelkekre ilyen vagy 
amolyan módon.  Nevetséges, hogy 
minden egyes cselekedet fontos volna?  
Lehet, hogy alázatosságod megdöbben 
egy ilyen gondolatra.  Ezt nem azért 
mondom, hogy nagy fontosságot 
tulajdonítsatok saját személyeteknek.  
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Azért mondom ezt neked, testvérem, 
hogy ráébresszelek arra, hogy az 
eljövendő Ország számára milyen 
alapvetően fontos a szolgálatod.  Az Én 
felhatalmazásommal beszélsz.  Ezt 
soha ne felejtsd el!  Ezen idők egyik 
nehézsége számotokra, a Mennyország 
fiai számára, abban áll, hogy sokan 
közületek akaratlanul is magukba 
szívták azt a világszemléletet, hogy az 
a hatás, amit a világ eseményeire és a 
lelkekre gyakoroltok, igen csekély.  Ez  
tévedés és hamis állítás.  Ez világias és 
nem isteni módon való gondolkodás.  
Úgy gondolkodjatok, ahogy Én, drága 
fiaim, és értsétek meg, hogy ha 
rajtatok keresztül Isten működik, 
akkor hatalmas hatást gyakoroltok 
minden élet kimenetelére, mellyel 
hivatásotok során kapcsolatba 
kerültök.  Nem akarom, hogy 
felelősségérzetetek súlya nyomasztó 
legyen számotokra, azt viszont 
akarom, hogy a felelősségérzet meg 
legyen bennetek.  Mint tudjátok, Én az 
igazság vagyok.  Csak azt mondom, 
ami az igazság, és soha nem beszélek 
hamis vagy megtévesztő szándékkal.  
Ezeket az igazságokat azért mondom, 
hogy megfelelő komolysággal 
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tekintsetek hivatásotokatra.  Fiaim, ti 
a Mennyország kincsei vagytok. 
Hivatásotok minden emberi képzeletet 
felülmúló vigasztalást nyújt Nekem.  
Ha megértenétek, milyen nagy 
vigasztalást merítek hivatásotokból, 
akkor bizony nagyon megrendítene 
benneteket a rátok nehezedő 
felelősség. Én megvédelek benneteket e 
tehertől.  Nem óvlak meg azonban az 
eljövendő Országomban betöltendő 
szerepetek realitásától.  Legyetek 
éberek visszatérésemkor. Döntő 
módon ki fogom fejteni hatásomat 
rajtatok keresztül, ha engeditek.  
Szükségem van együttműködésetekre 
Isten dicsőségére. Töltsetek csendben 
időt Velem, az Isteni Pappal.  
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2004. január 29. 

Jézus 

 

Az Atya szolgálatában álló fivéreim 
gyakran elfelejtik, hogy az egész 
Mennyország támaszul szolgál nekik.  
Egész nap igénybe kell vennetek ezt a 
mennyei segítséget.  A múltban  azt 
tanácsoltuk a papoknak, hogy 
használják elődeik mennyei 
bölcsességét.  Töltsetek időt Isten 
katonáival, akik előttetek jártak.  
Minden elklépzelhető szituációban 
ösztönöznek és vezérelnek majd 
benneteket.  Nem ti vagytok az elsők, 
akik  hivatásukkal kapcsolatban 
nehézségekkel küszködnek.  Ezt Én 
megértéssel és szeretettel mondom 
nektek.  Ha olyan feladatot kell 
elvégezned, ami neked nem tetszik, el 
kell fogadnod, hogy Én vagyok az, Aki 
kéri tőled e feladat teljesítését.  Sok 
okom van rá, hogy miért helyeztelek 
oda, ahová helyeztelek.  A lelked és 
papságod sok értékes ismeretre fog 
szert tenni.  Mindig figyelni fogom lelki 
előmeneteledet, ha figyelemmel 
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kíséred az Én munkámat, bármilyen 
papi rangban szolgálod Országomat.  
Az Isten szolgálatban Velem egyesült 
lélek, újra biztosítalak, hogy veled 
járom az utat.  Azt akarom, hogy 
igénybe vedd mindazt a szeretetet, 
irányítást és minden segítséget,amit a 
te érdekedben adunk neked és rajtad 
keresztül másoknak.  Kérd a 
Mennyország segítségét minden 
esetben, amikor nehézségekkel 
küzdesz.  Gyakran elfelejtik fivéreim, 
hogy ugyanazzal kell nekik is 
táplálkozniuk, amit másoknak adnak.  
Ez a hit ajándéka. Velem kettesben kell 
lenned, hogy biztosak lehessünk 
abban, hogy ezt az ajándékot a lehető 
legteljesebb mértékben felhasználod 
lelked javára.  Az a vágyam, hogy ezt 
megtehessem neked, szeretett 
szolgámnak.  Ha minden rendben van 
hivatásod tekintetében, nyugalmat, 
állhatatosságot érzel a szolgálat 
végzése közben, mely kitartóvá tesz 
téged a hited megpróbáltatásai 
közben, nyugtalanság idején és az 
elkerülhetetlen csalódottság idején, 
mely bármilyen hivatással 
kapcsolatban előfordul.  Ha nincs 
minden rendben a hivatásoddal, 
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kényszeredett, bizonytalan vagy, és 
nehézségekbe ütközik átadni hitedet 
másoknak, mert te, magad sem vagy 
biztos az egyházunk tanításának 
igazságaival kapcsolatban.  Drága 
tanítványom, ha a fenti leírás megfelel 
a te helyzetednek, akkor bizony van 
teendőnk.  Ne félj vagy ne gondold, 
hogy alkalmatlan vagy arra, hogy az 
Isteni pap nyomdokait kövesd. Ezt az 
érzést úgy tekintsd, mint annak a  
fertőző betegségnek szimptómáját, 
mely elterjedt az egész világon.  
Sötétség által megfertőzött korban 
élsz.  Nem meglepő, ha néhányan 
közületek szintén megkapják a 
betegséget.  Nyugodt maradok, de már 
most orvosolni akarom ezt a lelki 
betegséget.  Át kell adnod ezt Nekem.  
Alázatosnak kell lenned, mikor segítő 
kezemet nyújtom feléd és 
gyengeségedet lelki szilárdsággal 
cserélem fel.  Fordulj a Mennyország 
felé.  Itt vagyok.  Én vagyok a fény, 
amely felé kell igyekezned.  Most ne 
nézz másfelé.  Legyen tekinteted 
Rajtam és kezdd meg felfelé ívelő 
pályádat.  Oly nagy segítséget fogsz 
kapni, hogy világosan meg fogod 
érteni, hogy Üdvözítőd munkálkodik és 
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gyógyulásod isteni eredetű.  Drágám, 
édes drágám,  Hozzám tartozol. Én 
vagyok a te Istened.  A világ nem a te 
Istened.  Ne izgasd magad, hogy a 
sötétség vonzást gyakorolt rád.  Nos,  
Én most újra Magamhoz vonlak.  Nem 
áll semmi az útunkban, fiam, kivéve a 
világhoz való ragaszkodásod.  Add 
Nekem.  A világnak nincs szándékában 
szeretni téged az Örökkévalóságig.  Ez 
csak az Én célom.   Jólétedet akarom.  
Nekem kell szolgálnom téged még 
jóval, mielőtt téged mások 
szolgálatára küldelek.  Meg kell 
engedned Jézusodnak, hogy segítsen 
téged ahhoz, hogy vissza tudjam 
helyezni bensődbe hivatásod gyönyörű 
voltát.   Csak így vagy képes arra, 
hogy másoknak oly módon szolgálj, 
mely szükséges az Első Pap 
visszatértének előkészítéséhez. 
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2004. január 30.  

Jézus 

 

Arra kérem fivéreimet, hogy újítsák 
meg bizalmukat Énbennem, mint 
lelkivezetőjükben.  Drága lelkek, Én 
vagyok mindig a célotok 
szolgálatvégzésetekben.  A 
legfontosabb, hogy Velem egységben 
legyetek.  A Velem való kapcsolatotok 
kell, hogy irányítsa hivatásotokat.  
Másképpen kifejezve, ha Velem 
egységben éltek, nem kérdőjelezitek 
meg cselekedeteiteket.  Nem sok időt 
fogtok tölteni az Egyházzal és a hittel 
kapcsolatban feltett kérdésekkel 
valamint azzal, hogyan reagáljatok a 
hitre vonatkozó kérdésekre, amikor 
próbára akarnak tenni titeket.  Ennek 
az az oka, hogy e feladat egészét 
imaidőtök alatt végzitek el, amikor 
nem csak, hogy imádkoztok és 
dicsőítitek az Atyaistent, hanem 
elmélkedtek is az Atyaistenről.  
Ilyenkor ültetem el szívetekben és 
elmétekben a válaszokat, így azután 
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könnyen birtokába juthattok az 
igazságnak  szolgálatotok végzése 
közben.  Látod, drága fivérem, milyen 
sok kollégádnak vannak kérdései.  Sok 
a beszéd olyan dolgokról, melyek vitán 
felüliek. Megadtam a választ Földi 
Helytartómon, a Szentatyán keresztül, 
akinek hűséget esküdtetek.  Abba kell 
hagynotok a sok beszédet.  Nem a ti 
feladatotok döntéseket hozni ezekben 
az ügyekben.  Az a ti kötelességetek, 
hogy engedelmeskedjetek ezen 
ügyekben és az örömteli 
engedelmességről adjatok példát.  
Szeretném itt aláhúzni az örömteli szó  
jelentőségét, drágám.  Megáldottalak 
az örömteli szolgálat ajándékával.  
Amikor nem érzed ezt az örömöt, az 
imáidban vissza kell ismét jönnöd 
Hozzám.  Ezt már megbeszéltük.  Nem 
szabad, hogy úgy érezd a hivatásodat, 
mintha valami büntetést töltenél le.  A 
hivatásodat felszabadult örömteli 
állapotban kell megélned, mint ahogy 
az is.  Nem fogod ezt minden nap így 
érezni, és ezt nem várhatod el, hogy 
minden nap így érezzél, hiszen a 
szeretet végeredményben áldozat, és 
az Irántam érzett szereteted áldozattal 
jár.  Kérlek, ne hidd azt, hogy Jézusod 
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nem ismeri el ezt a tényt.  Az, azonban, 
amivel  szeretném, hogy időded 
töltsed, az az Én irántad való 
szeretetem fölötti elmélkedés.  Az 
irántad érzett szeretetem sokkal előbb 
emelt ki téged, mint más lelkeket, a 
világ dolgaiból.  Az irántad érzett 
szeretetem emelt téged Országom 
szolgálatának arra a szintjére, mely 
biztosítja az Örökéletben való 
státuszodat.  A feltétel az, hogy végezd 
szolgálatodat.  Az Örökkévalóságban 
az Én hálámban  fogsz elmerülni, és a 
Mennyei Atyának a földi szolgálatod 
iránti elismerését fogod élvezni.  
Szeretlek, drága fivérem.  Tele vagyok 
hálával irántad azért, hogy Mellettem 
állsz, és elfogadod iránymutásomat.  
Engedd, hogy szeresselek.  Engedd, 
hogy lelkedet felszabadítsam a világ 
béklyói alól.  Ezek miatt a béklyók 
miatt érzed hivatásodat oly nehéznek.  
Felszabadítalak, de neked imádkoznod 
kell.  Szigorúan határozd meg 
imádkozásod időpontját és ne engedd, 
hogy a kötelességteljesítésen kivül, 
bármi is megakadályozzon ebben.  
Nem adhatod át tovább magadból azt, 
amivel nem rendelkezel.  Ha nem 
akarod nyújtani azt, amire hivatott 
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vagy, hivatásod nem fog gyümölcsöt 
hozni.  E pillanatban most a lelkedbe 
tekintek.  Mindent látok.  Pontosan 
tudom, mit kell tenni annak érdekében, 
hogy a legtöbbet lehessen kihozni 
belőled.  Kérj engem, hogy ezt 
megtegyem.  Hívjál Engem, hogy ezt 
megtegyem számodra. Ezután engedd, 
hogy ezt meg is tegyem neked. Lelkek 
szenvednek körülötted.  Át kell adnod 
őket Nekem.  Hamarosan személyed 
áttetsző lesz abban az értelemben, 
hogy az Én szeretetem fog sugározni 
belőled. Miközben kontaktusba lépsz a 
többi emberrel, lelkük felmelegszik, 
megerősödik, megtérnek és hitük 
megszilárdul. Azt gondolod, hogy ez 
nem lehetséges?  Ha így gondolod, ez 
akkor egy másik jel arra, hogy több 
időt kell társaságomban töltened.  Ha 
Velem töltesz időt, elfeledkezel a 
korlátokról és az Én végtelen 
hatalmamról elmélkedsz.  Íly módon 
történik az, hogy végtelen hatalmam 
kezd keresztülhatolni rajtad, és ennek 
így kell lennie, mert  ez a Mi 
szándékunk.  Jöjj tehát most Hozzám.  
Elkötelezted magad Országom 
szolgálatára.  Kötelezd el magadat ma 
arra is, hogy mindig szeretni fogsz 
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Engem.  Ílymódon megengeded, hogy 
szeresselek téged.  Ez  túlcsorduló 
szeretettel áraszt el téged, hogy 
megoszthasd másokkal.  Ez az, amit 
megkívánok tőled. 
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2004. január 31. 

Jézus 

Dicsőségben térek vissza a világba, 
kedves fivéreim.  Mint Király térek 
vissza hozzátok,  Milyen jutalomban 
részesülnek hűséges szolgáim?  Egy 
pillanatig földi értelemben 
gondolkozzatok el ezen. Elmélkedjetek 
el azon, hogy a király útnak indul és 
távolléte alatt sok szolga hűtlenné 
válik.  Hivalkodnak 
engedetlenségükkel és viccelődnek 
arról a tökéletes rendről, melyet a 
király országának harmóniája 
érdekében teremtett.  Ennek 
eredménye nagy fájdalom és zűrzavar.  
Ezenfelül pedig ez az ország egységét 
veszélyezteti.  A zűrzavar miatt az 
ország már nem képes védekezni 
ellenségeivel szemben, akik 
fokozatosan nagy vigadozás közepette 
átveszik az ország feletti irányítást és 
saját rendszerüket honosítják meg, 
mely szöges ellentétben van 
mindennel, amit az a bölcs és 
jóakaratú király munkájával teremtett 
alattvalói számára.  Mármost 
gondoljatok arra,  hogy ez az ellenség 



Negyedik Kötet 

67 

nem volt sem erős, sem bölcs.  Az 
ellenség nem volt organizált és 
viszonylag a számuk is alacsony volt.  
Az előny, amit kihasznált az ellenség 
az az volt, hogy a király alattvalói 
lusták és részegesek lettek a király 
távolléte idején.  Így azután az ellenség 
könnyen beszivárgott és átvette a 
hatalmat.  A király alattvalói közül 
azonban nem aludt mindenki.  Sokan 
álltak készenlétben és rémültek meg a 
káosz láttán.  Sokan igyekeztek 
figyelmeztetni társaikat.  Ezek a 
hűséges szolgák felhívták a figyelmet 
arra, hogy a király vissza fog térni, és 
mivel igazságos király, meg fogja 
büntetni azokat a gyenge szolgákat, 
akik döntéseiket a királyság 
fennmaradása ellen hozták meg.  
Voltak, akik odafigyeltek, voltak, akik 
nem.  A hűséges szolgák kitartottak és 
nem voltak hajlandók a beszivárgó 
ellenség sötét ünnepléseiben részt 
venni.  Gyakran kigúnyolták őket a jó 
király törvényeihez való 
ragaszkodásuk miatt.  Gyakran pedig 
más módon szenvedtek.  Voltak, akik 
anyagilag szenvedtek kárt, voltak, 
akik családi kapcsolatokat veszítettek 
el a hitük miatt és voltak olyan drága 
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alattvalók, akik életüket adták a király 
védelmében.  Namármost, képzeljétek 
el, hogy a királyt folyamatosan 
tájékoztatták a helyzetről. Utazásai 
befejeztével, visszasiet népéhez.  
Képzeljétek csak el milyen érzések 
fogták el szívét, amikor látta, hogy ez 
gyönyörű és békés királyság, melyet ő 
teremtett népe számára, törvénytelen 
és ronda hely lett, ahol hűséges szolgái 
üldözést szenvednek.  Én vagyok ez a 
Király.  Az egyetlen különbség az, hogy 
Nekem végtelen hatalmam van, 
végtelen bölcsességgel rendelkezem és 
belelátok minden egyes emb er lelkébe.  
Visszatérek.  Drága paptársaim, ti 
vagytok azok az állhatatos és hűséges 
alattvalók, akik fenntartották a 
Bennem való hitet a Nagy 
Engedetlenség idején. Próbáljátok egy 
pillanatra elképzelni, hogyan is fogom 
megjutalmazni hűségeteket.  Mellettem 
hoztátok meg döntéseteket, akkor, 
amikor csak néhányan tették ezt meg.  
Megmaradtok az Én szolgálatomban, 
amikor sokan elszéledtek, hogy az 
ellenség ünneplésének zenebonájához 
sodródjanak.  Ti pedig, a világ állandó 
vonzása ellenére, kitartotok, hogy 
szolgálatot teljesítsetek az állhatatos 
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lelkek számára, akik szintén 
kitartanak.  A Szívem sajog attól a 
szeretettől, melyet minden, az Atyám 
által alkotott lélek iránt érzek.  Ez  a 
nagy igazság.  Nagy lesz azonban az 
isteni hálám azok számára, akik 
Engem szolgáltak a sötétségnek ebben 
a szakaszában.  Sokan vagytok, de ha 
az egész világot tekintjük, akkor 
bizony kevesen vagytok. Én 
választottalak benneteket és 
szolgálatotokat fel fogom használni. 
Máris igénybe veszem szolgálatotokat.  
Kezdem megismertetni veletek, milyen 
szerepet osztok ki rátok a 
visszatérésem folyamatára.     
Fogadjátok el Tőlem ezt a személyes 
irányítást és értsétek meg,hogy 
egyetlen földi emberi lény sem tudja 
elképzelni azt a jutalmat, melyet 
azoknak a szolgáknak fogok adni, akik 
a Király védelmére keltek távolléte 
idején. 
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2004. február 2. 

Jézus 

 

Nagy szeretettel szólok az Ország 
szolgálatában munkálkodó 
fivéreimhez.  Drága testvéreim, ti 
vagytok azok, akiknek fel kell 
készülniük az aratásra.  Eljövök, hogy 
elválasszam a búzát a konkolytól.  
Sokféleképpen fogtok segíteni Nekem.  
Azt akarom, hogy a lelkek jöjjenek 
most vissza Hozzám.  Sok lélek nem 
érzi a világban a jelenlétemet, mert oly 
kevés mostanában a  számuk azoknak, 
akikben jelen van a Lélek.  Ti azonban 
hajlékot adtok Lelkemnek.  Ílymódon 
az emberek Engem fognak látni 
tibennetek a hivatásotokon és a Nekem 
tett szolgálatotokon keresztül.  Ez 
azért van így, mert az anyagi dolgok  
és a hatalom iránti vágy ellenére az 
emberi élet legmélyén ott van a lélek, 
mely vágyódik Utánam.  Semmi sem 
tudja azt az isteni helyet betölteni, 
csupán csak az Isteni Mester.  
Továbbá, ha egy lélekben nincs jelen az 
Isteni Mester, akkor a lelki üresség 
érzése kerekedik felül.  Ekkor 
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kutatásba kezdenek.  Mostanában 
sokan indulnak kutatásra és 
mindenfajta ostobaságot kipróbálnak 
abban való igyekezetükben, hogy 
kitöltsék a keserű lelki sivárságot. 
Nincs hiány azokban a lelkekben, akik 
hajlandók arra, hogy félrevezessék 
szegény kóborló gyermekeimet.    
Hiány van azonban azon lelkekből, 
akik hajlandók visszavezetni 
gyermekeimet Hozzám.  Több munkást 
kérek, hogy csatlakozzon.  Kérem, 
hogy a lelkek vessenek egy pillantást 
világukra és tekintsenek fel a 
Mennyországra.  Titeket hívlak? 
Halljátok-e a szívetekben a hangomat, 
arra kérve benneteket, hogy vezessétek 
vissza a lelkeket a világosságra?  Oda 
kell figyelnetek a hangomra.  Ha nem 
figyelsz, drága gyermek, nem is fogsz 
soha hallani.  Csendben figyelj!  Kérj, 
hogy beszéljek hozzád.  Kérned kell, 
hogy hangosabban beszéljek hozzád, 
ha nem hallod a szavamat.  Megteszem 
ezt neked.  Ha hívlak téged és  hallod a 
hangomat, minden rendben lesz.  
Válaszolni fogsz hívásomra és Én 
küldeni fogok számodra olyan 
lelkeket, akik segíteni fognak abban, 
hogy megtaláld hivatásodat.  E 
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zavaros világban élő fiatalemberek, 
vizsgáljátok meg lelketeket.  Ott meg 
fogtok találni Engem.  Talán arra lettél 
teremtve, hogy vezető szerepet tölts be 
ebben az átmeneti időben.  Nem kell 
félned, mert Jézusod mindenről 
gondoskodni fog.  Én vagyok Az, Aki  
benned ezt az ügyet elkezdi és befejezi.  
Én vagyok Az, Aki örök boldogságodat 
akarja.  Ebbe a korba helyeztünk 
szolgálatra.  Ezidő alatt, amikor oly 
sokan elmulasztják szolgálni az 
Országot, szolgálatod rendkivüli 
fontossággal bír. A mai napon képes 
lehetsz arra, hogy Mellettem dönts, és 
akkor sok lelket vissza fogsz hozni 
sebzett Szívembe. Atyám drága 
gyermeke, soha nem fogod megbánni, 
hogy Hozzám fordultál.  Ez teljesen 
lehetetlen.  Csak boldogság tölt majd 
el, hogy Nekem szolgálatot teljesítettél.  
Érezd meg Lelkemet, amint isteni 
irányításomat suttogom lelkedbe. A 
Szentlélek mennyei lehellete békét és 
nyugalmat, valamint mély 
bölcsességet hoz, mely csendben 
nyilvánul meg.  Meg lesz mindened, 
amire szükséged lesz.  Jöjj most 
Hozzám és felkészítelek téged a 
szolgálatra. 
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2004. február 3. 

A Mennyei Atya 

 

Fiaim, az Én oltalmam alatt álltok.  
Úgy tervezgetem Fiam visszatérését, 
mint egy tábornok tervez egy 
hadjáratot.  Ebben a felkészülésben 
rátok esik tekintetem és úgy 
könyvellek el benneteket, mint 
kincseim egyikét.  Értékként 
számítotok a Mennyei Atyátok 
Országában.  A  Nekem tett 
elkötelezettségeteket  -ha engeditek- a 
lehető legjobban ki fogom használni.  
Hogy ezt megtehessem, szükségem van 
arra, hogy feltétel nélküli “Igen”-t 
mondjatok Nekem.  Megadjátok ezt 
Atyátoknak?  Arra teremtettelek 
benneteket, hogy most, ezidőkben 
szolgáljátok Országomat, mert előre 
tudtam, hogy ajándékaitokra 
szükségem lesz.  Megnövelem 
képességeiteket úgy, hogy isteni 
tartalommal töltöm meg.  Én vagyok 
Az, Aki rajtatok keresztül működik  és 
a lelkeket segíti.  Csakis ílymódon 
törthet be a Szentlélek, melyre oly 
nagy szükség van világotokban.  
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Előkészületeket végeztek, de nem 
akármilyen módon.  Vannak köztetek, 
akik azt mondják, hogy ők mindig 
készülődtek és várták a Király 
visszatértét.  Ez igaz is, és valóban 
évszázadokon át sok lélek érzett erre 
hivatást.  Ma azonban megmondom 
nektek, hogy a ti nemzedéketek óriási 
és szörnyű változásoknak lesz tanúja.  
Szóval, míg arra kértem sok éven át  
gyermekeimet, hogy készítsék fel 
szívüket a Király eljövetelére, most 
arra kérlek titeket, hogy szíveteket és 
mások szívét, valamint a világot 
készítsétek fel a Király visszatérésére. 
Ez más, mert Új Korszakra nyitunk 
ajtót.  Ez az idő örömteli és engedelmes 
kor lesz, melyben az egész emberiség 
fogja tudni, hogy Én vagyok a 
Teremtő.  Az egész emberiség meg 
fogja ismerni a teremtett lény, azaz az 
ember iránti szeretetemet.  A Fiamnak 
a világban való uralma Engem fog 
igazolni.  Az Én teremtményeim, akik 
Velem összhangban akarnak élni a 
világban biztonságban lesznek, és 
gyermekeik bizalommal és békében  
fogják imádni az egy igaz Istent.  
Jelenleg az irgalom korát élitek, de e 
kor  - rendelésem szerint-  végetér, 
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mint minden kor.  Az eljövendő idő az 
igazságszolgáltatás és az elszámolás 
kora lesz. Fiaim, kik a földi királyság 
legelőin teljesítetek szolgálatot, fel kell 
készítenetek a lelkeket.  Feladatot adok 
nektek, melyet el kell végeznetek.   
Isteni feladat, az eredete a Mennyben 
van.   Ne utasítsátok vissza 
szolgálatotokat, mivel oly 
nagymértékben számítok 
hivatásotokra.  Az Enyémek vagytok, 
és minden, ami az Enyém a tietek lesz.  
Soha ne kételkedjetek jutalmatokban.  
Most pedig szolgáljatok Nekem 
engedelmességben és akkor 
megnyitjátok a Szentlélek áradását, 
mely betölti mindazokat, akik 
körülöttetek vannak.  Hallgatnotok 
kell szavaimra és bíznotok kell benne, 
hogy azok igazak.  Igazolni fogom e 
szavakat életetekben és tudni fogjátok, 
hogy Én vagyok az Isten. 
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2004. február 4. 

A Mennyei Atya 

 

Fiam, nézz Rám.  Engedd, hogy 
tekintetem megpihenjen rajtad.  Érzed 
az irántad tanúsított szeretetemet?  
Érzed szerető gondoskodásomat?  
Pihenj egy kis ideig ebben a 
gyöngédségben, hogy el tudjalak 
árasztani különleges kegyelmi 
ajándékaimmal.   Én mindennel 
rendelkezem, amire neked szükséged 
van.  Ha végigtenkinted hivatásodat, 
látod a tévedéseket és hibákat.  Én 
amint papi hivatásodat nézem, azt a 
szolgát látom benned, akit arra tudok 
alkalmazni, hogy az Én szegény, 
nagyon szegény gyermekeim számára 
lelki segítséget nyújtson.   
El tudod képzelni egy Apának 
gyermeke iránti háláját, aki önmagát 
megtagadva, egy bajban lévő testvér 
megmentésére siet?  El tudod-e ezt 
egyáltalán képzelni, fiam?  Ezt 
tartogatom a számodra.  Hálámmal 
bőkezűen foglak elárasztani téged, 
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mikor ideérkezel, de még egy darabig, 
ki kell tartanod.  Gondolkodsz a 
hivatásod jelentőségén? Az értékét 
földi értelemben nem lehet kifejezni.  
Ez az, amire azt mondjuk, hogy 
megfizethetetlen, mely azt jelenti, hogy 
az értéke felbecsülhetetlen és olyan 
nagy, hogy semmi módon sem lehet 
kifejezni.  Hivatásodnak örökkévaló 
értéke van Országom és Családunk 
számára.  Hivatásod arra van 
rendelve, hogy életeket változtasson 
meg és olyan lelkeket hozzon az 
Örökélet világosságába, melyek 
különben  nem választanák a 
világosságot.  Amikor meglátod a 
világosságot, a mennyei látképet, meg 
fogod érteni, hogy miért nem lehet 
földi értékkel kifejezni hivatásodat.  
Gyermekeim mindegyikét jobban 
szeretem, mint ahogyan az emberi 
elme fel tudja fogni.  Az Én akaratom 
az, hogy mindegyikük visszatérjen 
Hozzám és a Jóság e Családjában 
töltse az Örökkévalóságot.  Fiam, 
sokan választják a sötétséget, és ez az 
oka annak, hogy e szavakat és a kisérő 
kegyelmi ajándékokat küldöm a földre.  
Minden, ami történt eddig az életedben 
készület gyanánt szolgált a számodra.  
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Minden eseményt megengedtem azért, 
hogy amikor eljön az idő, készen légy.  
Készen állsz.  Fel vagy készülve.  Ott 
vagy, ahová helyeztelek.  Tekints föl a 
Mennyországra, drága fiam, és érezd a 
téged elárasztó szeretetemet.  A 
Megváltód lakik benned.  Ez az Isteni 
Pap fogja irányítani lépteidet.  
Engedd, hogy ezt cselekedje.  Légy 
olyan, mint a legkisebb gyermek és 
helyezd most kezedet az Enyémbe és 
akkor majd Én vezetlek a Nekem tett 
szolgálatod útján.  Magadnak semmit 
sem megtartva, kell gyakorolnod 
hitedet.  Egész álló nap mondd 
Jézusnak, hogy akarod, hogy igénybe 
vegyen téged.  Mondd ezt Neki: 

“Jézus, mire fogsz ma felhasználni 
engem?  Bennem megtalálhatod  
készséges szolgádat.  Engedd meg 
nekem, hogy Országodért 
dolgozhassam.” 

Drága fiam, nagy kincs örököse vagy.  
Ne utasítsd el örökségedet cserébe egy 
világért, mely nem becsüli a benned 
lévő értéket.  Szolgáld alázattal a 
Mennyei Atyát és meg fogod 
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tapasztalni az igazi örömet vagyis a 
hivatásodat. 
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2004.  február 5. 

Mennyei Atya 

 

Fiaim, a Mennyország igazi tagjainak 
számítotok és az egész Mennyország 
együttérez veletek küzdelmeitekben és 
támogatnak titeket közbenjáró 
hatalmukon keresztül.  Ha nehéz 
időket éltek át, használjátok ki e 
kapcsolatotok előnyeit..  
Folyamodnotok kell segítségért 
azokhoz, akik előttetek hagyták el e 
földi létet.  Az Én családom igen nagy, 
de Családom élete nagyon hasonló  a 
legkiválóbb  földi keresztény családok 
életéhez, melyben a tagok segítik 
egymást.  A Mennyben rendelkezünk 
az isteni látásmóddal, így azután azok 
a lelkek, akik idekerültek Hozzám 
láthatják munkátokat.  Megértik, mi 
az, ami szükséges munkátok sikeres 
kimeneteléhez.  Drága papjaim, ez az 
oka annak, hogy ők jobban tudják, mi 
az, ami segítségetekre szolgál, mint a 
legbölcsebb földi tanácsadók.  
Használjátok ki ezt a lehetőséget 
vagyis azt, hogy testvér segít testvért 
és nővér segít nővért.  “Hogyan 
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lehetséges ez, Istenünk?”  kérdezitek.  
Megmondom.  Legelőször is meg kell 
értenetek, hogy e harcokat már 
előttetek mások sikerrel megvívták.  
Ebben a tekintetben semmi sem új.  A 
világosság fiainak és leányainak 
mindig meg kellett küzdeniük annak a 
sötétségnek az erőivel, mely nem 
kedveli a kötelességüket teljesítő hű 
szolgákat.  Ez nem új dolog.  Olyan 
jelentőségteljes korban éltek, melybe 
Jézus jön vissza, és a visszatérés 
folyamata elkezdődött.  Meghívtunk 
benneteket, hogy segítséget nyújtsatok 
ennek az Új Korszaknak a 
megnyitásában. Bár a ti helyzetetek 
különbözik elődeitek körülményeitől, 
kötelességeitek ugyanazok, mint az 
előttetek járt fivéreiteknek és 
nővéreiteknek.  Ennek következtében a 
Mennyben élő elődeitek megértenek 
titeket.  Tanuljatok   ezeknek a 
győzelmes lelkeknek küzdelmeiből.  
Tanulmányozzátok életüket és 
figyeljétek meg, hogyan kezelték a 
kisértéseket és hogyan harcoltak a 
gonosszal szemben.  A legtöbb, amit 
tanulni fogtok, egészen egyszerű: ezek 
a lelkek minden nap felkerekedtek, 
hogy teljesítsék hivatásbeli 
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kötelességeiket.  Ez az, amit tennetek 
kell.  Nagyon vigasztaló azonban a ti 
számotokra, kik még számkivetésben 
éltek, hogy küzdelmeitek nem 
egyedülállóak, hanem hasonlóak  
léteztek azelőtt is, és hogy az Én 
fenntartó kezem megerősített másokat, 
amikor féltek és bizonytalanok voltak.  
Veletek vagyok.  Elküldök nektek 
minden létező mennyei segítséget.  
Nem szabad, hogy azt higgyétek, hogy 
saját erőtökből meg tudjátok őrizni 
elhivatottságotokat.  Hivatásotok nem 
fog erősödni, hacsak nem értitek meg, 
hogy Én vagyok Az, Aki táplálom a 
lelketeket és Én vagyok Az, Aki a többi 
ember lelkébe kegyelmemet árasztom.  
Te  eszköz  vagy, akit arra használok, 
hogy másokat szolgáljon, a kegyelem 
Belőlem, a Mennyből forrásozik.  
Sokan vannak, akik nehézségekkel 
küzdenek, mert az Engedetlenség 
Korszaka tápot ad az emberi 
arroganciának.  Vizsgáld meg lelkedet 
és irtsd ki ezt belőle.  Az alázat 
megnyitja a lelkedet, édes fiam.  Az 
alázat az, hogy tudomásul veszed, 
hogy  gondolkodásod Nélkülem 
földhözkötött marad, hasonlóképpen 
azokhoz, akik visszautasítanak 
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Engem. Ezt akarod?  El tudod kötelezni 
magadat egy olyan életvitelre, 
melyben nem vagyok jelen, hogy 
fenntartsalak és irányítsalak téged?    
Ha a válaszod “Nem”, és természetesen 
annak kell lennie, akkor teljesen 
Énmellém kell szegődnöd és meg kell 
értened, hogy Én Isten vagyok és te az 
Én szolgám vagy. 
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2004. február 6. 

Mennyei Atya 

 

Mennyország fiai, figyeljetek 
hangomra.  A fületekkel hallotok, most 
pedig a szívetekkel kell figyelnetek.  
Minden, ami az emberiséggel 
kapcsolatban fennkölt, elérhető a 
számotokra, de nem a Fiammal való 
egység nélkül.  Egyesülj az isteni 
Pappal és minden könnyű lesz a 
számodra.  Ez az egység segít hozzá, 
hogy kialakuljon benned  a mennyei 
szolgának a lehető legmagasabb szintű 
földi mása.  Ezt kell akarnotok, ezért 
kell dolgoznotok, de ez nem olyan 
kézzelfogható, mint más vívmány a 
földi életben.  Annak érdekében, hogy 
ennek az életszentségnek a birtokába 
jussatok, le kell mondanotok a 
földiekhez való túlzott ragaszkodásról.  
Oda kell adnotok Nekem a világhoz 
tartozó kötődéseteket.  Drága fiam, 
tedd le a lábam elé ezeket a világhoz 
való kötődéseket, melyek mindenkor 
az Én szeretettel teli Lényem ellen 
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irányulnak.  Tedd le lábamhoz ezeket a 
kötelékeket, és akkor megszüntetem 
azok rád gyakorolt hatását.  Ez 
valószínűleg először nehéz lesz, de 
aztán hamarosan megszokod és akkor 
megmenekülsz ebből a csapdából.  Ne 
csüggedj el, ha úgy találod, hogy a 
világhoz való ragaszkodásodat minden 
nap újra és újra le kell tenned a 
lábamhoz.  Legyen így! Belefáradok Én 
abba, hogy neked segítsek?  Persze, 
hogy nem.  Megteremtettelek, és te 
engedelmeskedtél és elfogadtad a 
személyed fölötti uralmamat úgy, 
hogy hivatásod ajándékát elfogadtad.  
Nos, most pedig azt kívánom, hogy 
elfogadd küldetésed ajándékát.  A lelki 
élet minden területén meg kell 
erősítenünk.  Ismét leszögezem, hogy 
annak a módja, hogy e szolgálatban 
erős lehess, gyöngévé kell válnod és 
engedned kell, hogy egész lényedet 
áthassa az Én erőm és egész Országom 
ereje.  Előre látom hibáidat és 
megbocsájtom azokat.  Előre látom 
sikereidet és előre örülök nekik.  Már 
most készítem jutalmadat.  Végezd 
szolgálatodat, fiam!  Szolgálj!  
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                    Harmadik rész 

 

          Jézus a bűnösökhöz szól 
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2004.  február 16. 

Jézus 

 

Figyelj oda szavamra, mikor hozzád 
beszélek.  Drága lélek, mely e világ 
sötétségébe keveredtél bele, 
jajkiáltásom tehozzád szól.  Én vagyok 
az Üdvözítőd.  Most hangosan 
szólítalak neveden, mert elérkezett 
számodra az ideje annak, hogy 
meghalld Hangomat.  Soha többé nem 
szabad, hogy elfordulj Tőlem.  Drága 
lélek, az Isten Országának drága lelke, 
te a családodhoz tartozol.  Azt 
kérdezed, hogy ki a családod.  Mi 
vagyunk a családod.  Egy sereg lélek 
van itt a földön , akik szeretni fognak 
téged, de vissza kell térned a 
kereszténységre.  A kereszténység 
egyszerűen Krisztus követése.  Ki ez a 
Krisztus?  Én vagyok  ez a Krisztus.  Én 
vagyok Jézus, Aki meghalt a kereszten 
érted.  Az Én áldozatom tette lehetővé 
számodra, hogy élvezhesd a 
Mennyországot.  Engedd, hogy 
beszéljek Magamról, hogy megértsd, 
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Ki az Aki szeret téged és Ki Az, Akinek 
követésére hívtunk meg.  A földön  
jártam, amint te is.  Láttam az 
emberiség gyarlóságait úgy, mint 
ahogy te is látod.  Szomorúság töltött 
el, látva az igazságtalanságokat 
ugyanúgy, ahogyan te is 
elszomorodsz, ha helytelen dolgokat 
látsz.  Elkeseredtem?  Nem.  Miért 
nem?  Mert Isten vagyok? Nem .  A 
földön is Isten voltam, de emberi testbe 
szorítva, az emberi test korlátai közé 
zárva. Ezt azért tettem, hogy amikor 
Isten-követésed ideje elérkezett 
számodra, ne mondhasd azt, hogy  
Nekem minden nehézség könnyű volt 
Isten-létem miatt.  Nem éltem az 
Istenségemmel, kivéve életem utolsó 
három évében és akkor is csak azért, 
hogy orvosoljam bajaitokat, 
begyógyítsam sebeiteket és, más 
módon is bizonyítsam azt, hogy Én 
vagyok a Mennyország Királya, Aki 
lejött a Mennyből, hogy mindenkit 
visszavezessen az Atyához.  Nem 
pazaroltam csodatételt azok előtt, akik 
- Istenségem bizonysága ellenére – 
visszutasítottak.  Vissza akarsz 
utasítani Engem?  Drága lélek, az 
Enyém vagy. Jöjj vissza Hozzám, hogy 
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bemutassam neked, mi a szeretet és az 
öröm.  Meg akarom neked mondani, 
miért nem fogott el a keserűség a 
földön  jártamkor.  Azért nem 
keseredtem el, mert tudtam, hogy 
sokan követni fognak Engem.  Még 
azért sem, mert tudtam, hogy vissza 
fogsz térni Hozzám.  El tudod hinni, 
hogy ennyire fontos vagy Számomra?  
Biztosíthatlak afelől, hogy ez az 
igazság.  Ebben a pillanatban csak te 
és Én létezünk.  Most, ebben a 
pillanatban rajtad pihentetem 
tekintetemet.  Viszonzod-e 
pillantásomat, te szegény gyermek, 
akinek szíve úgy megkeményedett?  
Szeretetemet kiárasztom rád.  
Kegyelmi ajándékaim csak úgy 
ömlenek lelkedbe.  Tárd ki szívedet, 
drága lélek.  Kérj, hogy jöjjek hozzád.  
Itt vagyok.  Arra várok, hogy 
kinyilváníthassam irántad érzett 
szeretetemet.  Többé ne zárj ki Engem a 
szívedből.  Számomra minden 
lehetséges.  Egy pillanat alatt be 
tudom gyógyítani sebeidet és minden 
bajból ki tudlak szabadítani, ha 
engeded.  Kérd ezt Tőlem, drága 
gyermek.  Az Én családom tagja vagy, 
és családom ég a vágytól, hogy 
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visszatérj.  Neveden szólítalak.  Csukd 
be szemedet és hallgass az Én 
szavamra.  Arra kérlek, hogy, csupán 
annyit mondj: „Jézus, szeress engem.”  
Minden másról Én fogok gondoskodni.  
Most érzed Jelenlétemet. Míg szívedet 
átformálom, megpihenhetsz 
szeretetemben.  Ne legyen benned 
félelem, drága gyermek.  Minden 
rendben van, ha Isten jelen van, és Én 
igazán veled vagyok. 
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2004. február 17. 

Jézus 

 

Gyermekeim, gyermekeimnek hívlak 
benneteket, mert Én teremtettelek 
benneteket.  Én vagyok az Istenetek.  
Én vagyok az egyetlen Isten.  
Higgyetek Nekem, mikor azt mondom, 
hogy soha nem lesz igazi békétek, amig 
Tőlem különváltan éltek.  Gondoljatok 
az örökkévalóságra.  Az 
örökkévalóságot a két hely egyikén 
fogod tölteni, drága kicsi lélek.  
Komolyan el kell gondolkodnod ezen és 
el kell döntened, hol akarsz lenni.  Azt 
mondod, hogy nem hiszel Istenben, 
vagy, hogy nem hiszed, hogy Isten az 
embereket örökre a pokolba küldi.  
Nos, megmondom neked, hogy  nem 
Én, az egyetlen Isten, Aki a lelket a 
pokolra ítéli.  Maga a lélek az, aki a 
poklot választja tartókodási helyéül.  
Tudod, miért választja a lélek a poklot?  
Azért, mert ott hozzá hasonló lelkek 
vannak.  Az olyan lélek, aki a 
sötétséget követi, nem választja a 
Mennyországot, mert e lélek nem 
érezné kényelmesen magát a 
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Mennyországban.  Meg kell, hogy 
értsd, lehet, hogy haragszol Istenre, de 
nem az Isten a bűnös.  Lehet, hogy 
hibáztatod minden rosszért, ami a 
világban történik, és talán ez beválik 
nálad földi életed során.  Ezzel nem 
érsz el semmit halálod pillanatában, 
erről biztosíthatlak. Akkor már csak 
te, magad leszel, akit hibáztathatsz, 
mivel az Igazságot nem lehet 
megmásítani.  Szembe fogsz kerülni 
Azzal az egyetlen és igaz Istennel, 
Akinek megpróbálod azt mondani, 
hogy nem létezik.  Hogy gondolod, 
hogy ez neked sikerülni fog?  Ez nem 
fog sikerülni, drága lélek, és ez az oka 
annak, hogy most hozzád beszélek.  Azt 
akarom, hogy letérj arról az útról, 
mely a kárhozatba vezet. Ellenem 
szavazol most, és Én arra kérlek, hogy  
hagyd ezt abba.  Szeretlek téged.  Sok  
keresztény él ezen a világon, aki szeret 
téged és rajtuk keresztül az Én 
szeretetem fog feléd áramlani.  Azt 
akarom, hogy az Én Országomba jöjj.  
Szükségem van arra, hogy Nekem 
szolgálj.  Képes vagy a legmagasabb 
szintű jóság gyakorlására.  Képes vagy 
arra, hogy sok lelket hozzál Számomra 
a Mennyországba.  Néhányan a 
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legjobb barátaim közül nagyobb 
bűnösök voltak, mint te.  Kérlek, jöjj 
vissza Hozzám.  Szeretlek és be tudom 
gyógyítani sebeidet és  minden bajból 
ki tudlak gyógyítani.  Megbocsájtok 
neked, ezt mondanom sem kell.  A 
nagyobb probléma abban áll, hogy 
rábírd  magad arra, hogy megbocsáss 
magadnak.  Én azonban Isten vagyok, 
Nekem ez csupán egy kis csodámba 
kerül. Megteszem ezt neked..  Belőled 
egy másik Jézust formálok, akit földi 
útjain átjár a szeretet.  Akarod, hogy 
ez megtörténjen?  Magad elé tudod ezt 
képzelni?  Nos, ne halogasd ezt tovább.  
Eltöltelek kegyelmi ajándékaimmal.  
Emeld föl a Nekem oly értékes arcodat 
a Mennyország felé és érezd meg az Én 
szeretetemet, amint arra kérlek, hogy 
fordulj el a bűntől és kövess Engem.     
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2004. február 18. 

Jézus 

 

Drága lelkek, azért jöttem, hogy 
kivezesselek benneteket a sötétségből.  
Ha egy lélek hosszú ideig lesz 
sötétségben, könnyen hozzászokik a  
világosság hiányához.  Ez a lélek 
ezután nem fogja fel, hogy nap, mint 
nap Isten-nélküli ürességben él.  Lehet, 
hogy egyik-másik arrogáns lélek azt 
mondja, hogy „Elég boldog vagyok az 
Istenetek nélkül is és nem is kívánom 
megismerni Őt.”  Miután Isten vagyok, 
Én mindent tudok.  Tudom, hogy 
vigasztalan vagy.  Tudom, hogy a 
lelked keserűséggel teli annak ellenére, 
hogy ezt letagadod, hogy önteltségedet 
alátámaszd.  Drága lélek, azt akarom, 
hogy tekints Rám.  Nem sértesz meg, 
ha bizonyítékot kérsz.  Nálad sokkal 
harcosabb lelkekkel is volt már 
dolgom.  Kérj Engem, hogy szíved 
rejtekében szóljak hozzád.  Megteszem.  
Akarod tudni, hogy valóban létezem?  
Meg fogom mutatni, hogy létezem.  
Akkor majd követsz Engem?  Na, most 
felszólítalak arra, hogy kötelezd el 
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magad Mellettem.  Ha lelked mélyén  
szólok hozzád, és  meghallod 
Hangomat, magad mögött hagyod-e 
akkor a sötétséget és visszatérsz-e 
akkor nyájamhoz? Úgy találod, hogy 
elhagy a bátorságod, drága lélek.  
Bátrabbnak kell lenned, ha Krisztus 
szolgája akarsz lenni.  Én itt vagyok.  
Figyelem minden lépésedet és hallom 
minden szavadat.  Azt akarom, hogy 
visszajöjj Hozzám.  Szívemhez akarlak 
vonni és itt akarlak tartani Magamnál 
egy örökkévalóságon át.  Ismét 
akarom hallani örömteli nevetésed és 
meg akarom gyógyítani minden egyes 
sebedet, melyet mások -olyanok, 
akiknek szeretni kellett volna téged- 
okoztak neked.  Nekem ez nem 
probléma.  Kérdéseidre választ keresel.  
Vigaszra vágyakozol.  Tudod, hogy 
nap, mint nap hányszor elmész 
Mellettem?  El tudod képzelni, hogy 
minden szituációban ott állok és 
figyellek és tanúja vagyok 
fájdalmadnak?  Te kigúnyolsz Engem, 
Istennek drága gyermeke.  Én 
meghallom ezt.  Megsértesz Engem és 
Én mégsem hagylak el soha téged és 
soha nem szűnök meg reménykedni 
abban, hogy föl fogsz egyszer tekinteni 
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Rám.  Ha most becsukod a szemed 
azért, hogy Engem láthass, eljövök 
hozzád.  
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2004. február 19. 

Jézus 

Lelkeim, lelkeimnek nevezlek titeket, 
mert Én teremtettelek benneteket.  
Szeretnétek ezt megcáfolni és azt 
mondani, hogy teremtetésetek egy 
sereg biológiai folyamatnak tudható 
be.  Szeretnétek kihagyni Engem, 
mikor a teremtésről tárgyaltok.  Drága 
lelkek, Én vagyok Az, Aki a biológiai 
eseményt, vagyis születésed tényét 
akarta.   Mivel Én akartam, el is 
törölhettem volna.  Könnyen azt 
mondhattam volna, hogy „nem, ez a 
lélek nem fog Engem úgy szolgálni, 
ahogyan azt Én megkívánom, ezért 
születésének lehetőségét el fogom 
törölni”.  Miért nem tettem ezt?  Mi 
akadályozott meg abban, hogy egy 
lélek -akiről előre tudom, hogy ellenem 
lesz és mások számára rossz példát fog 
jelenteni-  születését megszakítsam?  
Ünnepélyesen kijelentem most neked, 
hogy öröm töltött el, mikor 
megszülettél, mert szerettelek.  Nem 
szűnök meg szeretni egyetlen lelket 
sem azért, mert megsért Engem.  
Megszűnik-e szeretni egy szülő 
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kisgyermekét azért, mert a kicsi 
gyermek engedetlen?  A gyermek 
növekszik és továbbra is engedetlen 
marad.  Lehetséges, az hogy egy szülő 
már nem szereti többé gyermekét?  A 
legtöbb esetben ez lehetetlen.  A szülő 
továbbra is szereti gyermekét, mindig 
reménykedve abban, hogy a gyermek 
egy nap viszonozni fogja szeretetét.  Én 
is olyan vagyok, mint ti.  Én létezem, 
drágám, és az, hogy te azt mondod, 
hogy nem létezem, nem változtat a 
tényen.  Itt vagyok.  Beszélek hozzád. 
Ismét kopogtatok szíved ajtaján.  
Kapok ma választ tőled?  Beengedsz 
szíved rejtekébe?  Oly sok munkám van 
ott, kicsi sebzett gyermekem.  Rád 
nézek és pontosan tudom, hogy mire 
leszel képes.  Azt hiszed, hogy ez is egy 
biológiai folyamat, hogy kezedben 
tartod és olvasod e szavakat?  Kicsi 
lelkem, aki olyannyira arra lettél 
teremtve, hogy szeresselek, engedd, 
hogy egy pillanatig lelked vezéreljen, 
és hidd, hogy azt akarom, hogy 
visszajöjj Hozzám, az Én szívembe.  Itt 
van egy hely a számodra, és nélküled 
úgy érzem, mintha egyedül lennék.  
Úgy szeretlek, mintha te volnál az Én 
egyetlen gyermekem.  Ebben a 
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pillanatban csupán te és Én létezem.  
Nem akarom, hogy elkallódj.  Van 
munka számodra az Országomban, és 
ezt csak te tudod elvégezni.  Drágám, 
kérlek, végezd szolgálatodat, hogy 
aztán így együtt kezdjük meg utunkat. 
Várlak.  Megbocsájtok mindent.  Jöjj 
vissza Hozzám és megtudod, mi a 
szabadság és az öröm. 
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2004. február 20 

 

Jézus  

 

Isten drága gyermekei, miért 
ragaszkodtok konokul ahhoz, hogy az 
Én világosságomon kivül éljetek?  Azt 
gondoljátok, hogy valamilyen módon 
bántani akarlak benneteket?  Úgy 
gondoljátok, hogy nehezebb lesz élni 
életeteket, ha Engem követtek és úgy 
éltek, ahogyan Én ezt elrendeltem?  Azt 
akarom, hogy jól vizsgáljátok meg ma 
életeteket, kapcsolataitokat és 
boldogságotok fokát.  Van bennetek 
igazi béke? Azért vonzátok az 
embereket magatokhoz, mert szeretet 
áramlik belőletek?  Öröm az, amit 
mások felé közvetítetek?  Ez az, amit 
Én nyújtok nektek.  Igazi békére kell 
szert tennetek és biztonságot, örömöt 
és szeretetet kell sugároznotok.  Nem 
hamis békét, melyet a világ és azok, 
akik Engem kerülnek, ajánlanak 
nektek.  Az a béke nem tartós és nem 
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hatol a lélek belsejébe.  Az ideiglenes 
béke, melyet a világ ajánl nektek, 
elzsibbasztja fájdalmatokat egy időre, 
elhitetve veletek, hogy megtaláltátok 
keresésetek tárgyát.  Ezután az érzés 
elkopik és újra kezditek a keresést, 
mindig, mindig hajkurászva azt, ami 
pedig csak Énnálam található meg.  
Segítsek nektek?  Szeretnétek, ha 
eltölteném lelketeket bátorsággal és 
örömmel?  Drágám, ezt teszem az Én 
igaz követőimmel.  Nem menekülnek 
meg az élet nehézségeitől. Az 
állhatatosságuk az, melyben 
különböznek azoktól, akik nem 
követnek Engem és nem veszik igénybe 
a Mennyország ajándékait.  Meg 
akarom osztani veletek ezeket az 
ajándékokat.  Ma azt akarom, hogy 
egész nap mondjátok Nekem, hogy 
hisztek Bennem.  Lehet, hogy nem 
érzitek ezt.  Lehet, hogy még a szavak 
is nehezen fogalmazódnak meg 
bennetek.  Ma azonban egész nap  ezt 
mondjátok Nekem a szívetekben.  
Ekkor meg tudlak ajándékozni azzal a 
kegyelemmel, mely segít 
hitetlenségeteken.  Elkezdjük 
megváltoztatni a hazugságok atyja 
által elültetett kételkedéseket.  Nincs 
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veszteni valótok.  Már megpróbáltatok 
minden más gyógyírt 
eredménytelenül.  Néhányan 
visszaéltetek testetekkel, hogy 
elcsendesítsétek lelketek jajkiáltását.  
Azt akarom, hogy Énrám, mint egy 
másik Gyógyírra gondoljatok, mikor 
bármilyen komoly szimptómát 
észleltek magatokon.  Ha nem tartom 
meg ígéretemet, mely szerint békét és 
örömet adok nektek, akkor 
folyathatjátok a keresést.  Ehhez 
azonban az szükséges, hogy adjatok 
erre Nekem alkalmat.  Ehhez pedig az 
szükséges, hogy csendességben 
töltsetek el időt Velem.  Jöjj el egy 
templomba, melyben ott van a 
tabernákulum.  Csendben ülj Előttem.  
Engedd, hogy beszéljek hozzád, és 
akkor Én beszélni fogok hozzád.  Légy 
bátor, kicsi lélek.  Ennél sokkal 
vakmerőbb dolgot is megpróbáltál 
már, nemde?  Gyere most Hozzám, adj 
Nekem, a te Istenednek egy sanszot, 
egy lehetőséget, egy alkalmat...! 
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2004.  február 21. 

Jézus 

 

 Sötétségben élő gyermekeim 
elfordulnak Tőlem és mindentől, mely 
Énrám emlékezteti őket.  Miért 
fordítod el arcodat, ha valami Énrám 
emlékeztet téged?  Mi az, ami benned a 
nyugtalanság és aggodalom érzését 
kelti?  Talán azért van ez, mert szemed 
olyan dologra pillant, mely az 
életszentségre emlékeztet, és félelem 
fog el, mert nem vagy szentéletű?  
Gondold csak meg, lelkiismereted kis 
maradványa hívja fel ezzel a 
figyelmedet.  Húzódozol ettől a 
helyzettől, mert tudod, hogy ha 
odafigyelsz erre, változtatnod kell 
életeden.  A változtatás fogalma alatt 
valami újat értünk, azt is jelenti 
azonban, hogy a régit el kell hagyni.  A 
te esetedben el kell hagynod a bűnt, 
mely nem tett boldoggá. Óh, drága 
Mennyországra szánt lélek, ne fordulj  
el oly gyorsan, mikor szemed egy   
Rólam készült képmásra vagy 
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szolgálóim egyikéről készült képre 
esik.  Kényszerítsd magad arra, hogy 
álljad a Szent Istennek a tekintetét.  
Valóban viszonozom a tekintetedet.  
Ezt észreveszed, különben nem 
fordulnál el kínodban.  Attól tartok, 
hogy félreérted a szememből áradó  
tekintetemet.  A szemem nem ítél el.  
Jobban megértem, mint te, hogy miért 
jártál a sötétség útjain.  Soha nem kell 
semmit sem megmagyaráznod Nekem.  
Bátorítalak arra, hogy beszélgess 
Velem, de nem azért, mert ez az  Én 
érdekem, hanem azért, hogy te láss 
mindent világosabban,  Van valaki az 
életedben, akinek bölcsességét 
keresed? Tanácsért és eligazításért 
felkeresed azt a személyt, mert bízol 
annak a személynek az 
ítélőképességében.  Akármilyen bölcs 
is az az ember, annak a személynek a 
bölcsessége semmi az Én 
bölcsességemhez képest és Én még 
rendelkezem azzal a többlettel, hogy az 
irántad érzett szeretetem tökéletes és 
totális.  Életed minden részlete érdekel. 
Én jobban ismerlek téged, mint te 
önmagadat és az Én indítékaim 
tökéletesen tiszták.  Azt akarom, ami a 
legjobb a számodra és csak is azt, ami 
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a legjobb a számodra.  Nem 
kihasználni akarlak, mint ahogy a 
világ teszi.  Bízhatsz Bennem, drága 
lélek.  Kérlek, beszélj Hozzám és aztán 
figyelj az Én szavaimra.  Ezután 
barátok leszünk és meg fogod érteni, 
hogy semmilyen földi barátság nem 
olyan szilárd, mint a közted és 
Énköztem fennálló barátság.  Mindent 
megadok neked.  Te mit fogsz adni 
Nekem?  Te a szeretetedet fogod Nekem 
adni.  A hűségedet ajándékozod 
Nekem.  A megváltozásra való 
hajlandóságodat fogod  Nekem adni, 
drágám, és ez az, amit akarok tőled.  
Először talán nehéz lesz elképzelned az 
újfajta ébredést és a napi teendők 
végzését, de fokozatosan kell kezdeni.  
Minden reggel, amikor felébredsz, 
mondd azt, hogy „Jézus, Neked adom a 
napomat.”  Ennyi az egész.  Kezdd így 
el, és azonnal észre fogod venni a 
változást.  Nekem csak a 
hajlandóságodra van szükségem.  
Minden annak következménye.  
Bátornak kell lenned, de kapsz Tőlem 
bátorságot.  Ez mind Tőlem árad feléd. 
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2004. február 22. 

Jézus 

 

Drága bűnös emberek, Én veletek 
vagyok.  A ti érdeketekben jöttem első 
alkalommal és értetek térek vissza.  
Irgalmamnak nincs határa és ezzel a 
korlátlan irgalommal árasztom el a 
világot.  Hadd terjedjen ez rajtatok 
keresztül.  Fontos, hogy bátorítsátok a 
többieket, hogy jöjjenek vissza 
Hozzám.  Ez a ti küldetésetek.  Azt 
akarom, hogy visszatérjetek Hozzám.  
Azt akarom, hogy megtapasztaljátok 
az Én békémet és azt másoknak is 
elvigyétek. Tanúja leszel annak az 
örömnek, ami Belőlem árad, drága 
lélek..  Ezután megosztod másokkal ezt 
az örömöt. Tekintsd e szavakat nagy 
ajándéknak, fogadd azokat örömmel 
mindazért, amit számodra jelentenek.  
Ha engeded, hogy lelkedben kifejtsék 
hatásukat, akkor ez a Mennyországot 
hozza  a számodra.  Nekem csak pozitív 
terveim vannak a számodra.  A földön 
töltött időd, melyet a Mennyországon 



Negyedik Kötet 

107 

kivüli számüzetésben töltesz, az az idő, 
amikor Isten Országát kell szolgálnod.  
Ez az Ország csonka a te szolgálatod 
nélkül.  Azon lelkek ugyanis,akiknek 
Hozzám való vezetésére lettél  
rendelve, nem jutnak el Hozzám.  Én 
természetesen kárpótolom őket a 
földön élő gyermekeim hibáiért 
(máskülönben túl sokan nélkülöznék a 
szeretetet), de szükségem van a te 
szolgálatodra.  Amikor a földi idő vége 
elérkezik, a távoli jövőben, akkor 
minden hiánytalnul tökéletes lesz a 
Mennyben.  Jelenleg meg kell vívnunk 
a harcot,  növekednünk kell számban 
és ki kell tartanunk.  Szeretlek téged.  
Megbocsájtottam neked mindent, amit 
Ellenem vagy önmagad ellen valaha is 
elkövettél.  Örömmel fogadlak 
karjaimba.   Van hely a szívemben 
számodra.  Ha csak a legcsekélyebb 
jelét mutatod annak, hogy Hozzám 
közeledsz, meg fogod látni milyen 
nagy gyorsasággal veszlek vissza a 
Keresztény Család nyújtotta 
biztonságba.  Gyermekem, válaszolsz-e 
Jézusodnak?  Ez az Én hangom, amint 
neveden szólítalak.  Jöjj most mindjárt 
Hozzám.  Egy nap visszanézel az 
életedre és ez lesz az a pillanat, melyet 
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nagyon fontosnak fogsz tekinteni 
örökéleted szempontjából.  Ne 
tétovázz!  A te idődnek vége és az 
Enyém most kezdődött el.  Ne félj 
semmitől!  Fogadd el az Általam 
nyújtott örömöt és világosságot!  Nagy 
nyugalommal nézz a szemembe! 
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Irányelvek a világi apostolok számára 

 

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

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

2 Szentségimádás hetenként egy óra 

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

4 Havi szentgyónás 

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

Hűség Ima 

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

Reggeli felajánlás 

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

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

A Világosság Rózsafűzér öt titka 

1. Jézus megkeresztelkedése 

2. A kánai menyegző 

3. Isten Országának meghirdetése 

4. Krisztus Színeváltozása 

5. Az Eukarisztia megalapítása 

Jézus világi apostolainak tett ígérete 

2005. május 12. 

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

A Mennyei Atyához intézett imák 

“Mit tehetek én a Mennyei Atyáért?” 

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

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

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

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

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

“Mennyei Atyám, segíts, hogy megértsem tanításodat.” 

Imák Jézushoz 

“Jézus, Neked adom a napomat.” 

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

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

“Jézus, hogyan akarsz engem használni?” 

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

“Jézus szeress engem.” 

 

Imák az angyalokhoz 

“Az Ég angyalai irányítsátok utamat.” 

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

Ima egy nehézségekkel küzdő lélekért 

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

Imák gyermekek számára 

“Jézus, bocsáss meg nekik.” 

“Szűzanyám, segíts, hogy jó legyek.” 

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

“Jézus, szeretlek.” 

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

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

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

2. Szabadon választható bevezető  imák 

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

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

3. Miatyánk 

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

4. Üdvözlégy Mária 

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

 5.   Az Apostoli Hitvallás (Hiszekegy) 

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

                   6.     Örök Atya 

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

7. A kis szemekre 

                        Jézus fájdalmas kínszenvedéséért irgalmazz  

nekünk és az egész világnak. 
 

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

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

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

 

  

 

  

http://www.marian.org/
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Hogyan imádkozzuk a Rózsafűzért 

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

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

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

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

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

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

Az Örvendetes Titkok 

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

A Világosság Rózsafűzér Titkai 

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

A  Fájdalmas Rózsafűzér Titkai 

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

A Dicsőséges Rózsafűzér Titkai 

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

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

A  hagyományos Rózsafűzér imái 

 A keresztvetés 

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

A Hiszekegy 

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

Miatyánk 

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

Üdvözlégy Mária 

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

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

 

Üdvözlégy  Szent Királynő 

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

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

A rózsafűzér titkai 

Az első Örvendetes titok: 

Akit Te, Szent Szűz a Szentlélektől fogantál. 

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

1 Mi Atyánk, 10 Üdvözlégy, 1 Dicsőség  

A titokról való elmélkedés:  alázatosság 

A második Örvendetes titok: 

Akit  Te, Szent Szűz, Erzsébetet látogatván hordoztál. 

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

1 Mi Atyánk, 10 Üdvözlégy, 1 Dicsőség  



Negyedik Kötet 

121 

A titokról való elmélkedés: Embertársi szeretet  

A harmadik  Örvendetes titok: 

Akit te, Szent Szűz a világra szültél. 

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

1 Miatyánk, 10 Üdvözlégy, 1 Dicsőség  

A titokról való elmélkedés: Szegénység 

A negyedik Örvendetes titok: 

Akit Te, Szent Szűz a templomban bemutattál 

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

1 Miatyánk, 10 Üdvözlégy, 1 Dicsőség  

A titokról való elmélkedés: Engedelmesség 

Az ötödik Örvendetes titok: 

Akit Te, Szent Szűz a templomban megtaláltál 

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

 1 Miatyánk, 10 Üdvözlégy, 1 Dicsőség,  

A titokról való elmélkedés:  Jézus megtalálásának öröme  

A Világosság Rózsafűzér első titka: 

Aki a Jordán vízében megkeresztelkedett 

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

1 Miatyánk, 10 Üdvözlégy és 1 Dicsőség 

A titokról való elmélkedés: Nyitottság a Szentlélek iránt 

A Világosság Rózsafűzér második titka: 

Aki a kánai menyegzőn kinyilvánította isteni erejét 

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

1 Miatyánk, 10 Üdvözlégy, 1 Dicsőség 

A titokról való elmélkedés: Jézushoz Márián keresztül  

A Világosság Rózsafűzér harmadik titka: 

Aki meghirdette Isten Országát 

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

1 Miatyánk, 10 Üdvözlégy, 1 Dicsőség 

A titokról való elmélkedés:  Bűnbánat és Istenbe helyezett 
bizalom  

A Világosság Rózsafűzér negyedik titka: 

Aki a Tábor hegyén megmutatta isteni dicsőségét 

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

1 Miatyánk, 10 Üdvözlégy   1 Dicsőség 
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A titokról való elmélkedés: Vágyódás az életszentségre 

A Világosság Rózsafűzér ötödik titka: 

Aki az Eukarisztiában nekünk adta Önmagát 

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

1 Miatyánk, 10 Üdvözlégy, 1 Dicsőség 

A titokról való elmélkedés:  Szentségimádás 

A Fájdalmas Rózsafűzér első titka: 

Aki érettünk vérrel verejtékezett 

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

1 Miatyánk, 10 Üdvözlégy, 1 Dicsőség 

A titokról való elmélkedés: A bűn feletti bánat   

A Fájdalmas Rózsafűzér második titka: 

Akit érettünk megostoroztak 

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

1 Miatyánk, 10 Üdvözlégy, 1 Dicsőség 

A titokról való elmélkedés:  Tisztaság 

A Fájdalmas Rózsafűzér harmadik titka: 

Akit érettünk tövissel koronáztak 
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Megfosztották ruhájától, bíborszínű köntöst adtak rá.  Tövisből 
koszorút fontak, fejére tették, jobb kezébe pedig nádszálat adtak...   
(Máté 27: 28-29) 

1 Miatyánk, 10 Üdvözlégy, 1 Dicsőség 

A titokról való elmélkedés: Bátorság 

 

A Fájdalmas Rózsafűzér negyedik titka: 

Aki érettünk a keresztet hordozta 

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

1 Miatyánk, 10 Üdvözlégy, 1 Dicsőség 

A titokról való elmélkedés:  Türelem 

A Fájdalmas Rózsafűzér ötödik titka: 

Akit  érettünk keresztre feszítettek  

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

1 Miatyánk, 10 Üdvözlégy, 1 Dicsőség 

A titokról való elmélkedés:  Kitartás 

A Dicsőséges Rózsafűzér első titka: 

Aki halottaiból föltámadott 

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

1 Miatyánk, 10 Üdvözlégy, 1 Dicsőség 

A titokról való elmélkedés:  Hit 
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A Dicsőséges Rózsafűzér második titka: 

Aki a Mennybe fölment 

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

1 Miatyánk, 10 Üdvözlégy, 1 Dicsőség 

A titokról való elmélkedés:  Remény  

A Dicsőséges Rózsafűzér harmadik titka: 

Aki nekünk a Szentlelket elküldötte 

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

1 Miatyánk 10 Üdvözlégy, 1 Dicsőség 

A titokról való elmélkedés:  Isten szeretete 

A Dicsőséges Rózsafűzér negyedik titka 

Aki téged, Szent Szűz a Mennybe fölvett 

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

1 Miatyánk, 10 Üdvözlégy, 1 Dicsőség 

A titokról való elmélkedés:  A boldog halál kegyelme 

A Dicsőséges Rózsafűzér ötödik titka 

Aki téged, Szent Szűz a Mennyben megkoronázott 

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

1 Miatyánk, 10 Üdvözlégy, 1 Dicsőség 
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A titokról való elmélkedés:  Bizalom  Mária közbenjárásában 
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Ez a könyv  nem haszonra dolgozó misszió munkájának a 
része. 

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

                  Ehhez a munkához kérjük segítségüket. 

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

                                Direcion for Our Times 

                                 9000 West 81st Street 

                                 Jusice, Illinois 60458 

                                       709-496-9300 

                          www.directionforourtimes.com 

                            Direction for Our Times  (Ireland) 

                             Lisnalea 

                             Virginia Rd. 

                             Bailieborough, Co. Cavan 

                             Republic of Ireland 

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

Útmutatás a mai idők számára    501 (c) (3) 

Nem profitra működő vállalkozás.  Az anyagi hozzájárulások az 
adóból   -a fennálló törvény mértékéig-  levonhatók. 

 

http://www.directionforourtimes.com/
mailto:dfortireland@yahoo.ie
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Jézus a világ számára minden hónap első napján üzenetet ad 
Annának.  Ezeket a havi üzeneteket az alábbi világhálón  

www.directionforourtimes.com 

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

       E kötetek  Anne-nek, a laikus apostolnak adott  

              Utasítások a mai kor embere számára 

 

Volume One:  Thoughts on Spirituality 

Volume Two: Conversations with the 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: Jezus 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 

Volumes 5 and  8  will be printed at a later date 

A  Kötetek az alábbi világhálón vásárolhatók meg: 

www.directionforourtimes.com 

 

 

http://www.directionforourtimes.com/
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The Heaven Speaks Booklets 

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

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

Mennyország szól az abortuszról 

Mennyország szól az ital és kábítószer élvezetről 

Mennyország szól az egyházi személyek által 
elkövetett bűnök áldozataihoz 

Mennyország szól a felszentelt lelkekhez 

Mennyország szól a depresszióról 

Mennyország szól a válásról 

Mennyország szól a börtönben lévőkhöz 

Mennyország szól a katonákhoz 

Mennyország szól stresszről  

Mennyország szól az ifjusághoz 

A 2007-ben megjelent füzetek jegyzéke: 

Mennyország szól az öngyilkosságra hajlamosakhoz 

Mennyország szól azokhoz, akik távoltartják 
magukat az Egyháztól 

Mennyország szól a haldoklókhoz 

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

Mennyország szól azokhoz, akik félnek a 
tisztítótűztől 

Mennyország szól azokhoz, akik elutasítják Istent 

Mennyország szól azokhoz, akiknek nehéz a 
megbocsájtás 

Mennyország szól azokhoz, akik anyagi 
nehézségekkel küszködnek 

Mennyország szól azokhoz a szülőkhöz, akik 
aggódnak gyermekeik üdvössége miatt. 
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Anna, a világi apostol további könyvei 

A  hegy megmászása  

(Anna, a világi apostol és Bill Quinn munkája) 

A Direction for Our Times közösség nagy örömmel 
jelentette meg  a Hegy megmászása c. könyvet.  A 
puhakötésű kiadás tartalmazza annak történetét, 
hogy a Visszatérő Királyi Misszió hogyan kezdte el 
munkáját és hogyan nőtte ki magát az egész világra 
kiterjedő vallási közösséggé az Egyház figyelő szeme 
és az Egyháznak való teljes engedelmesség mellett.  
Úgyszintén először jelenik meg nyomtatásban 
Annának a Mennyországgal kapcsolatos misztikus 
módon megtapasztalt élményeiről. Úgyszintén az 
életszentségre való  látomásszerű meghívás, melyre  
mindegyikünknek oda kell figyelni.  

A könyv néhány kiemelt témaköre: 

-Anna, mint feleség, anya és laikus apostol életrajza 

-Anna útja az Életszentség Hegyére 

-Annának a Mennyországi tapasztalatai 

-„Mennyország szól hozzánk” cimű kis füzetek teljes 
anyaga:  abortusz, szenvedélybetegségek, válás, 
papok, szerzetesek, rabok, a nemiséggel kapcsolatos 
bűnökről, katonákról, stresszről,  az ifjúságról. 
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Az Irgalom misztériuma   

(Annának, a laikus apostolnak a munkája) 

Annának, a laikus apostolnak egy másik figyelmet felkeltő 
könyve ez. 

Anna részletesen kifejti a lélekháború részleteit, a sátánnak  
kis és jelentős kisérleteit, hogy letérítsen minket az 
életszentségre vezető útról.  Anna bemutatja, hogyan tudunk 
ellenállni és gyorsan túltenni magunkat ezeken a 
kísértéseken.  A II. Fejezetben Anna beszámol misztikus 
élményeiről, arról, amint Jézus bemutatja neki a Tisztítótűzet 
és azokat az egyedülálló kegyelmi ajándékokat, melyeket Isten 
ad e lelkeknek.  A Tisztítótűzről alkotott képünk és Isten 
irgalommal teli igazságszolgáltatásáról teljesen meg fog 
változni.  Felemelő és ihletett munka. 

A tartalomból: 

-Hogyan ismerjük fel és hogyan szállunk szembe a lelki 
támadásokkal 

-Megtörtént esetek 

-Anna tisztítótűzbeli misztikus élményei 

-Jézus Krisztus, a Visszatérő Király havi üzenetei. 

 

 

 

 

 

 



 

134 

Annával, a laikus apostollal készített interjúk 

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

www.directionforourtimes.com 
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Jézus szól papjaihoz 

Fiaim, ti a Mennyország kincsei vagytok.  Hivatásotok 
minden emberi képzeletet felülmúló vigasztalást nyújt 
Nekem.  Ha megértitek, milyen nagy vigasztalást merítek 
hivatásotokból, akkor bizony nagyon megrendítene 
benneteket a rátok nehezedő felelősség.  Én megvédelek 
benneteket e tehertől.  Nem óvlak meg azonban az 
eljövendő Országomban betöltendő szerepetek realitásától.  
Legyetek éberek a visszatérésemkor. 

 

Jézus a bűnösökhöz szól 

Drága lélek, azt akarom, hogy tekints Rám.  Nem sértesz 
meg Engem, ha  bizonyítékot kérsz.  Nálad sokkal 
harcosabb lelkekkel is volt már dolgom.  Kérj Engem, hogy 
szíved rejtekében szóljak hozzád.  Megteszem.  Azt akarod 
tudni, hogy valóban létezem?  Meg fogom mutatni neked, 
hogy  létezem.  Akkor majd követsz Engem?  Na, most 
felszólítalak arra, hogy kötelezd el magad Mellettem.  Ha 
lelked mélyén szólok hozzád, és meghallod Hangomat, 
magad mögött hagyod-e akkor a sötétséget és visszatérsz-e 
akkor nyájamhoz?  Úgy találod, hogy elhagy a bátorságod, 
drága lélek.  Bátrabbnak kell lenned, ha Krisztus szolgája 
akarsz lenni.  Képes vagy a legnagyobb jóságra.  Képes vagy 
arra, hogy Értem sok lelket hozz a Mennyországba.  A 
legjobb barátaim némelyike sokkal súlyosabb bűnösök 
voltak, mint te.  Emeld drága arcod a Mennyország felé és 
érezd meg szeretetemet, amint arra kérlek, hogy fordulj el a 
bűntől és kövess Engem.  

 ______________________________________________ 

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

 

 


