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A Direction for Our Times, azaz Útmutatás Korunk
Embere számára nevű szervezet engedelmesen és
szívvel-lélekkel aláveti magát a Katolikus
Anyaszentegyház Magisztériumának és helyi püspöke
végső és döntő ítéletének az Annának, a laikus
apostolnak adott üzenetek természetfölötti jellegét
illetően.
Anne-nek, a laikus apostolnak az üzeneteit ebben a
szellemben nyújtották át Kilmore (Írország)
Főtisztelendő püspökének, Leo O’Reilly-nek és a
vatikáni Hittani Kongregációnak kivizsgálás céljából.
Időközben Főtisztelendő O’Reilly püspök úr engedélyét
adta a kiadásra.
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FOCUS

Nemzetközi Katolikus Televíziós Hálózat
2004. október 11.

Kedves Barátaim,
Nagy hatást gyakorolnak rám az Anna 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 Anna teljesen aláveti magát a Magisztérium, a
helybéli püspöke és különösképpen a Szentatya
autoritásának. Annát 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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_______________________________
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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 Anna 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 Anna 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
v

kegyelem és béke korába (hasonlóan ahhoz, ahogyan a fatimai igéret
szól, a végső béke-korszakra vonatkozóan a Szűzanya Szeplőtelen
Szívének győzelme eredményeképpen vagy pedig az Egyház „új
tavaszához”, melyre a nagy II. János Pál pápa utalt.)
Ugyanúgy, ahogyan Anna megkapta helyi püspökétől, Leo O’Reilly
Főtisztelendő Püspök úrtól az engedélyt arra, hogy az üzeneteit
terjeszthesse, egyidejűleg benyújtva Anna 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
2006. október 13.
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Gondolatok a lelkiségről

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
Szűzanya megkérdezte tőlem, hajlandó lennék-e
Krisztusért dolgozni. Az álom keretén belül
megmutatta nekem, hogy ez a különleges lelkiségi
munka azt jelentené, hogy el lennék szakítva a többi
embertől. A Szűzanya ténylegesen megmutatta nekem
egész kiterjedt családomat és azt, hogyan leszek
elválasztva tőlük. Azt válaszoltam neki, hogy nem
számít. Megteszek mindent, amit csak kér tőlem.
Hamarosan ezután beteg lettem, méhbelhártyagyulladást kaptam. Ettől kezdve egyik betegség a
másikat követte. Betegségeim azokhoz a fajta
betegségekhez tartoznak, melyekre az orvosok
értetlenül tekintenek. Ez része a keresztemnek és csak
azért említem meg, mert oly sokan szenvednek
xii
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ílymódon. Az orvosom azt mondta, hogy soha többet
nem lehet gyermekem. Miután gyermekét egyedül
nevelő anya voltam, ez nem bántott, egyszerűen
elfogadtam, mint Isten akaratát. Nem sokkal ezután,
találkoztam egy csodálatos férfival. Az első
házasságomat érvénytelennek nyilvánították és
összeházasodtunk és öt gyermekünk született.
Nagyon sok lelki élményben volt részem, többek között,
amiről ma már tudom, hogy értelmi megvilágosodás,
azaz lokúció. Ezek az élmények gyönyörűek voltak,
még mindig határozottan élnek a szívemben, de nem
jöttem izgalomba miattuk, mert az foglalkoztatott, hogy
betegségeimet és az állandó kimerültségemet ajánljam
fel Istennek. Ezt úgy értékeltem, hogy Jézusnak
keményen meg kell dolgoznia azért, hogy engem
fenntartson, hiszen sok feladattal látott el. Így készített
fel engem az Úr arra a feladatra, amit nekem szánt. A
felkészítésem hosszú ideig tartott és nem volt nagyon
érdekfeszítő. Kivülről úgy tetszhetett az embereknek,
hogy meglehetősen szerencsétlen nő vagyok. Belül a
lelkemben pedig éreztem a szenvedés hosszú és
fájdalmas voltát, de azt is láttam, hogy kis családom
egyre növekedett szeretetben és gyermekeim számában
és bölcsességben atekintetben, hogy férjem és én jól
megértettük, mi az, ami fontos és mi az, ami nem
fontos az életünkben. A folytonos keresztjeink
világossá tették ezt számunkra.
Különféle körülmények arra kényszeritettek
bennünket, hogy gyermekeinkkel együtt egy távoli
helyre költözzünk messzire szeretteimtől. Ezt
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
xiii
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életét; erre azonban folyton figyelmeztetni kell
magunkat. Ha ezt nem tesszük, akkor állandóan
szomorúak leszünk. A száműzetésben eltöltött sok év
múltán végre megkaptam a belső sugallatot, hogy
Medjugorjébe menjek. Ez tulajdonképpen a férjem
ajándéka volt a 40-ik születésnapomra. Már egyszer
korábban is megpróbáltam elmenni, de bizonyos
körülmények megakadályoztak ebben és én ezt Isten
akaratának tudtam be. Végülis, az idő elérkezett és mi,
a legidősebb lányom és én ott találtuk magunkat a Szt.
Jakab templom előtt. A lányomnak ez volt a második
útja Medgjugorjéba.
Nem vártam, hogy különleges, a szokásostól eltérő
élményben legyen részem. A lányom, aki nagyon
élvezte első útját, sokat viccelődött a csodát kereső
embereken. Ő Medjugorjét – kedvesen - a vallásos
emberek karneváljának nevezi. Azt is mondja, hogy ez
a föld legboldogabb vidéke. Ez a fiatal nő, amikor
először ment Medjugorjéba tipikus 14 éves lány volt, aki
csak kihasználta az alkalmat, hogy külföldre utazhasson
a nagynénjével. Amikor hazatért, egy lenyugodott,
tisztelettudó teremtés lett, úgyhogy elhatároztuk a
férjemmel, hogy mindegyik tizenéves gyermekünket el
fogjuk küldeni zarándokútra.
Szóval, öt gyönyörű napunk volt. Megtapasztaltam egy
lelki gyógyulást a hegyen. Lányom pedig pihent és
imádkozott. Csendes, de jelentős dolog történt velem.
Szentáldozásaim idején 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,
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mély hálát éreztem a Szűzanya iránt azért, hogy elvitt
bennünket oda.
A beszélgetés Jézussal tovább folytatódott a tél
folyamán. Az utunkat követő hat hónap folyamán ezek
a beszélgetések belenyúltak a mindennapi életembe és
furcsa, nem várt időpontokban is jelentkeztek. Jézus
ekkor kezdett irányítani engem döntéseivel és egyre
nehezebb és nehezebb volt Őt visszautasítani, amikor
ezt vagy azt kérte tőlem. Nem számoltam be erről
senkinek sem.
Ez idő folyamán a Szűzanya is adott nekem
útbaigazításokat. Jézus és a Szűzanya hangját nem
nehéz megkülönböztetni. A hallásnak nem auditív
módján hallom őket, hanem a lelkemben és az
értelmemben. Ekkor már tudtam, hogy valami
rendkivüli történik. Jézus elmondta nekem, hogy
különleges munkát szánt nekem azonkívül, hogy
meghagy elsődleges hivatásomban feleségként és
anyaként. Meghagyta nekem, hogy az üzeneteket írjam
le és majd Ő elintézi, hogy kinyomtassák és terjesszék.
Visszatekintve a múltra, bizony hosszú időbe telt, mire
igazából, feltétel nélkül bízni kezdtem Benne. Most
már bízom a hangjában és továbbra is meg fogok tenni
minden tőlem telhetőt, hogy őt szolgáljam, felajánlva
Neki a gyengeségeimmel és hibáimmal valamint a világ
vonzásával szembeni küzdelmemet.
Kérlek, benneteket, hogy imádkozzatok értem, hogy
továbbra is próbáljam szolgálni Jézust. Kérlek
benneteket, mondjatok „igen”-t Neki, mert olyan nagy
szüksége van miránk és mert Ő oly kedves. Ha
engeditek, egészen bevon benneteket az Ő szívébe.
Imádkozom értetek és nagyon hálás vagyok Istennek,
hogy ezen szavakat hozzátok intézte. Bárki, aki ismeri
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Őt, biztosan szerelmes lesz Belé, mert oly nagy az Ő
jósága. Ha problémákkal küzdötök, ez a válasz
számotokra. Jézus különleges módon jön hozzátok e
szavakon keresztül és a belőlük fakadó kegyelmek által.
Kérlek benneteket, hogy ne essetek a helytelen
gondolkodás csapdájába, miszerint Jézus nem
gondolhatja komolyan az életszentség magasabb
fokaira való jutást a számotokra. Amint ezt másutt
írásaimban megemlítem, az az idők legnagyobb jele,
hogy Jézusnak olyannal kell titkáraként beérnie, mint
amilyen én vagyok. Magamat a B csapatnak tekintem,
kedves barátaim. Csatlakozzatok hozzám és együtt
összefogva, megtesszük Jézusnak azt a kicsit, amire mi
képesek vagyunk.
Rögtön az én fenti önéletrajzi bevezetőm után ezt
közölte velem Jézus:
Látod, Gyermekem, hogy te és Én már hosszú
idő óta vagyunk együtt. Csendben dolgoztam
az életedben éveken át, mielőtt elkezdted ezt a
munkát. Anne, mennyire szeretlek téged!
Visszatekinthetsz egész életedre és látodhatod,
milyen sok “igen”-t adtál Nekem válaszul.
Nem adja ez neked az öröm érzését és tesz
téged boldoggá? Már sokkal előbb elkezdted
mondani Nekem az ”igen”-t még mielőtt
különleges kegyelmeket tapasztaltál volna
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
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ellenére? Te nem láthattad a nagy tervet, amit
Én láttam. Neked, Anne, a hitedre kellett
támaszkodnod. Anne, még most is ugyanaz a
helyzet. Nem láthatod az Én tervemet, mely
nagyobb, mint amit a te emberi értelmed be
tud fogadni. Kérlek, támaszkodj továbbra is a
hitedre, mely oly nagy dicsőséget ad Nekem.
Nézd, milyen sok mindent tudtam rajtad
keresztül tenni, mégpedig azért, mert csendben
és megalázva magadat Mellettem döntöttél.
Hozz ma és minden nap egy másik csendes,
alázatos döntést: “Istent fogom szolgálni.”
Tegnap este Engem szolgáltál, amikor
vígasztalást nyújtottál egy szenvedőnek.
Magad ellen és Énértem hoztad meg
döntésedet a szenvedőnek nyújtott
szolgálatodon keresztül. Ez örömmel töltött el
Bennünket a Mennyben, Anne. Te az Enyém
vagy. Én a tiéd vagyok. Maradj Velem,
Gyermekem. Maradj Velem.
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A Laikus Apostolok hűségimája

Édes Istenem, aki a Mennyben vagy,
elkötelezem magam Melletted, Neked adom az
életemet, a munkámat és a szívemet. Én pedig
azt kérem Tőled, hogy add meg nekem a
kegyelmet, hogy minden utasításodat a lehető
legteljesebb mértékben engedelmesen
teljesítsem. Ámen.
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Gondolatok a lelkiségről
Jézus mondta: „Nem azért jöttem e világra, mert
erre érdemesek voltatok. Nem is hagylak el
benneteket azért, mert érdemtelenek vagytok.”
Ma reggel misére mentem. Különösen nehéz időszak
volt ez, tele feszültséggel, üzleti gondokkal és a férjem
és köztem folyó elkeseredett vitákkal. Mindez egy
nagyon nehéz böjti időszak után történt. Beléptem a
templomba és tekintetem a Keresztút első állomására
esett, közben arra a böjti időszakra gondolva, amit
nekem kellett elszenvednem, kissé kesernyésen
jegyeztem meg Jézusnak, hogy túl hamar tettük félre
a Keresztútat. Csupán békés csendet érzékeltem ezután
a megjegyzésem után. Még tettem néhány önsajnáló
megjegyzést - választ nem kaptam Jézustól.
Éreztem, hogy egyebet sem teszek,mint panaszkodom,
szentáldozáshoz járultam. Ekkor Jézus beszélni kezdett
hozzám: azt mondta, hogy olyan vagyok, mint egy
gyerek, aki most először ül biciklijére. Ő, mint
bármelyik jó szülő fut mögöttem. Egy percre engedi ,
hogy egyedül menjek. Valójában ez másfél nap volt.
Ezt az én érdekemben engedte meg, hogy gyakorlatot
szerezzek lelki egyensúlyom megtartásában. Ő
sohasem hagyott el engem és soha sem engedte volna
meg, hogy veszélyes területekre karikázzak. Ő mindig
velem maradt. Ez a gondolat alázatra indított, mert
visszaemlékeztem, milyen türelmetlenül reagáltam az
elmúlt másfél nap folyamán az idegesítő és nehéz
helyzetekre. Igen, még káromkodó szavakat is
hallhatott tőlem Jézus. Visszatérve a kerékpár
hasonlatra, Jézus nem engedte volna meg, hogy
elessem bár úgy éreztem, mintha esnék. Azt hiszem,
már majdnem elestem, amikor elkapott. Az egyensúly
3

Gondolatok a lelkiségről

elvesztésének érzése és a veszélyhelyzet megijesztett.
Mint a bizonytalan lábon álló gyerek, nem akartam,
hogy elengedjen. Még egy percre sem. Jézus
biztosított engem afelől, hogy szeret és valóban
gondomat viseli továbbá afelől, hogy egy jó ideig nem
fog magamra hagyni. “Szóval” – mondtam én kicsit
faragatlanul “elbuktam a vizsgán”. Erre Ő ezt
válaszolta: “Ez nem volt vizsga. Ez csupán egy
gyakorlat volt. Nem buktál meg. Gyakoroltál.
Én veled vagyok. Tanítalak. És te tanulsz.
Örülj! Soha nem hagylak el.”
“Légy az én pártomon, a béke oldalán.”
A szívem fáj. Annyira szeretem Jézust, hogy olyan
nehéz elfogadnom, hogy csak íly módon
kommunikálhatok Vele. Vele akarok lenni. A szenvedés
szörnyű. Nem szeretem. Nem könnyen tűröm a
szenvedést. Mindazonáltal az a fájdalom, amit a Jézus
utáni vágyódás okoz, nem cserélném el semmiért sem.
Inkább azt akarom, hogy még erősebb legyen. Nem
teljesen értem, mi az, ami ilyenkor történik. Azt sem
értem egészen, miért történik mindez. Majdnem egy
egész év telt el ilyen félelemben, mivel oly méltatlannak
éreztem magam. Jézus biztosított afelől, hogy nem
téved és ismer engem. Eldöntötte, hogy így közeledik
hozzám azért, hogy felkészítsen engem arra a munkára,
amit nekem szán. Ha megteszek minden tőlem
telhetőt, nem számít, ha érdemtelennek hiszem magam
a feladatra. Na már most, ez elég egyszerűnek látszik.
Egyedül a Lelkiatyám volt az, aki kiszabadított engem a
félelemérzésből. Attól féltem ugyanis, hogy az egész
élmény csupán az én fantáziám terméke vagy ami még
ennél is rosszabb, valami ördögi beavatkozás az, amit
tapasztalok. Egész idő alatt bíztam Jézusban és bíztam
a Szűzanyában, hogy megvédelmeznek engem. Hadd
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mondjam így: soha nem éreztem fölöttébb nagy
izgatottságot. Béke volt bennem, de nem láttam tisztán
a dolgokat.
A lelkiatya, miután imádkozott fölöttem, a
következőket mondta nekem: „ Az ajándék, amivel
rendelkezel, nem illúzió. Jézus veled van. Jézus hív
téged, hogy belső, lelki életet élj, mint anya és feleség.
Jézus azt akarja, hogy a kezeddel tégy valamit Őérte.
Mire használod a kezedet?” Írok a kezemmel,
válaszoltam neki. Fejével biccentett és mosolygott.
“Persze, ez az! Tudhattam volna. Azt akarja az Úr
Jézus, hogy írjál Vele és Érte.” Ez a megállapitás
kimondhatatlan örömmel és megkönnyebbüléssel
töltött el, mert ez megegyezett azzal, ahogyan én
magam is éreztem Jézussal való kapcsolatomban.
Őszintén szólva, boldog voltam annak tudatában, hogy
nem képzelgés az egész. A lelkiatyám azt az instrukciót
adta, hogy minden reggel imádkozzam el az arra a
napra eső breviáriumot, mely előre meghatározott
szentírási olvasmányokból áll. A lelkiatyám szerint a
zavart az okozta bennem, hogy igyekezvén a különleges
kegyelemre reagálni, különböző szentek életét
tanulmányoztam, amint ezt a múltban is tettem, de
most még komolyabban a Jézussal való beszélgetés
kezdete óta. Azt mondta, hogy azok a szentek, akiket
megpróbáltam követni, kolostorokban és zárdákban
éltek, engem pedig Jézus a világban, az otthoni
körülményeim között hív az Ő szolgálatára. Innen
származik az általam megtapasztalt homály és zavar.
Rossz lelkiismerettel járkáltam fel és alá 24 órán
keresztül úgy érezve, hogy hibát, hibára halmozok,
holott napi kötelességeimet teljesítve, Jézussal
egységben, Őt szolgáltam az Ő szent akarata szerint. A
lelkiatyám gyönyörű, szent és biztos, reménnyel teli
útra irányított engem. A Szentírás-olvasással együtt
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elmondott imáim erőteljesek, gazdagok és
megvilágosodást nyújtanak. Jézus nálam semmit sem
hagy a véletlenre. Azt is megmondja nekem, hogy
dolgozzam a könyvemen. Ezt mindig azután mondja,
ha a háztartási teendőimet elvégeztem és napi imáimat
elmondtam.
Egyik nap belefogtam a munkámba, elfelejtettem
imádkozni. Megállitott és azt mondta: „Imádkozz!”
Megpróbáltam Őt lerázni, mivel már késésben voltam.
A figyelmeztetés megismétlődött. “Imádkozz! A
munkád az Én munkám kell, hogy legyen.
Hogy ez így legyen, Velem kell elkezdened.”
Természetesen így cselekedtem és oly nagy örömben és
vigasztalásban volt részem, hogy könnyű és boldog
szívvel kezdtem neki az írásnak. Így oktat engem,
gyakran közölve velem, mikor legyek csendben, mikor
nem. Szeretném, ha megmondaná nekem, mikor
hagyjam abba a káromkodást, de ez nekem egy rossz
szokásom és Ő csak befogja a fülét és hallgat. Amikor
reggel azt mondtam Neki: “Szóval megbuktam”, szinte
éreztem fájdalmas elkeseredését. Ha nem Jézus lett
volna, biztosan ki is nyilvánította volna nemtetszését
legalább egy grimasszal. Az Ő türelme azonban
határtalan, hála Istennek, mennyei Atyánknak. Bízom
benne, hogy türelme fennmarad irányomban. Számítok
erre és naponta vissza is élek e türelemmel.
Az Ő időzítése szerint befejeztem egy impurumot a
reggeli események kapcsán, amikoris a gyerekek
megkezdték a húsvéti szünetet. Közölte Jézus velem,
hogy nem szabad azon az impurumon dolgoznom, amíg
az iskola-szünet tart. A kötelességem azalatt a tíz nap
alatt a gyerekekkel való együttlét volt. Így félretettem
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az írást, de egyszercsak elővettem és olvasni kezdtem.
“Nem,” ez volt a reakció. “Ezt úgy tekintsd,
mint valami lemondást. Ne nyúlj hozzá, amíg
nem jön el az ideje.” Tudom, hogy az
engedelmesség mindent megelőző feladat, ezért úgy
tettem, amint Jézus mondta. Próbálok
engedelmeskedni Neki mindenben.
Amikor vitába bocsájtkozom a férjemmel, gyakran
mondja Jézus nekem, hogy „ Hagyd, hogy Én
intézzem ezt az ügyet vele.” Ebben nem vagyok
nagyon engedelmes, miután Ő kicsit lassabban
intézkedik, mint ahogy én szeretném akkor, amikor az
ügybe a férjemet is be kell vonni. Hogyan lehetnék
biztos abban, hogy a férjem szintén odafigyel arra, amit
Jézus mond? Talán a férjem nem hallgat Jézusra olyan
figyelmesen, mint én. Ezért megmondom előre a
férjemnek hangosan azt, amit úgy gondolom, hogy
Isten tudatni akar vele, abban az esetben, ha a férjem
nem volna elég figyelmes. Ez Istennek nem tetsző
dolog, erről le kell szoknom.
Isten nem akarja, hogy újra dohányozzam. A
cigarettázási szenvedélyem hét évvel ezelőtt véget ért,
de még mindig itt-ott elszívok egyet néha-néha. A
legutóbbi alkalommal, amikor elhatároztam, hogy
véget vetek e szenvedélyemnek, a Tabernákulum előtt
imádkoztam. Ekkor Jézus a következőket mondta:
“Fújnál füstöt ebbe a Tabernákulumba? Veled
vagyok, tebenned vagyok. Engem hordozol
magadban. Ne dohányozz!”
Ez nem valami kétértelmű figyelmeztetés és ezért nem
is dohányoztam azóta, bár minden nap gondolok rá.
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Gyakran előfordul, hogy Jézus kér, hogy adjak szabad
utat Neki, hogy Ő dolgozhasson valaki lelkén, talán
éppen annak az embernek a lelkén, akivel beszélgetek.
Tudomásul veszem, hogy ilyen előfordul és ekkor
igyekszem lecsendesíteni a lelkemet, hogy így, általam
Ő beszéljen ahhoz a személyhez, aki valamilyen oknál
fogva problémákkal küszködik. Nagyon szeretek
Krisztussal írni. Csak úgy árad a szó. A szó csak úgy
ömlik és nem érzem, mintha ez munka volna.
Szeretem Jézust és a Nagybőjt legnehezebb
időszakaiban majdnem érzem a szó fizikai értelmében
az akaratomnak az Ő akaratához való igazítását a
legrémesebb lelki megpróbáltatások és szorongások
ellenére. Számomra már nem is létezik semmi más. A
világ gyakran nem ad vigasztalást a számomra. Ezen a
földön már gyakran nem találunk nyugalmat. Nincs az
az ember, aki meg tudna vigasztalni engem. Semmi
sem. Sem élelem, sem kényelem. Egyedül vagyok a
tömegben, még akkor is, ha az hasonló gondolkodású
emberekből tevődik össze. Ezt nagyon kellemetlen
elviselni, de ennek gyümölcse az a jó érzés, hogy lelki
síkon bátran éltem át a nehéz időt vagy, hogy vakon
bíztam. Ez megedzi az embert, ezt már látom.
Bevallom azonban, hogy nehezemre esik ezt elviselni.
A körülöttem lévők azonban bizonyára profitálnak
Jézushoz való közelségemből. Félek, hogy a
szenvedéseim miatt időnként nem leszek képes
teljesíteni kötelességeimet. De nem, Jézus meg fogja
adni nekem az erőt. Ő mindent lát a legapróbb
részletekig legkülönlegesebb módon. Nem
hibáztathatom Őt és amint ezt már mondtam, Rajta
kivül semmi sem fontos a számomra. Mindenben Reá
hagyatkozom.
Még egy gondolat a mai napra. A kedves nővér
gyakran mondta nekem, hogy le kellene írni a
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gondolataimat és élményeimet. A kedves nővér egy
közeli vallási közösségben él, nekem ő kedves barátnőm
és tanácsadóm. Az írás, amit én munkának vélek,
könnyen jön belőlem, de valami bennem azt mondta,
hogy szóval akkor most mindennek tetejébe ezt a
munkát is nekem adod? (Elgondoltam, vajon hogy tud
engem elviselni?) Nos, bár akartam a személyes
kapcsolatot, az írást visszautasítottam. Egyszer nyíltan
megkérdeztem Jézust és Ő ezt válaszolta: “Majd el
fog jönni annak az ideje. De nem most.” Egy
gyönyörű élmény után azt mondtam neki: “Istenem,
nekem ezt valószínűleg le kellene írnom.” Mosolygott
és szavak nélkül tudomásomra hozta, hogy ez az a
módszer, ahogyan eléri, hogy akaratát bennünk
végbevigye. Nem akarta, hogy rossz beállítottsággal
kezdjem el lelki napló irását. Szóval, megadta nekem a
vágyódást ezután a munka után. Megadta nekem, hogy
égető szükségét érezzem annak, hogy leírjam a
közöttünk zajló beszélgetéseket. Másképpen szólva:
minek álljak ellent? Amit el akar érni, azt Ő úgyis eléri,
én Érte élek, így abba kell hagynom a panaszkodást.
Mégis vonakodtam, mivel agyon voltam nyomva más
munkával. A kedves nővér ma reggel megkért, hogy
kezdjem leírni élményeimet és őszintén szólva, ha ő
valamit mond nekem, úgy tekintem, mint valami
számomra kötelezőt. Az én számomra ő egy próféta és
vezető. Azt is mondta nekem ma reggel, hogy
imádkoznom kell, hogy legyen egy lelkivezetőm.
Azt is meg kell mondanom, hogy már több, mint egy
éve mondja nekem a nővérem, hogy valami bibliai
vonatkozású dologba kellene kezdenem. Oda se
figyeltem ugyanúgy, mint a többi prófétára, akiket
Jézus mellém állitott. Az atya után a kedves nővér is
imádkozott fölöttem másnap és Isten azt mondta neki,
hogy a Szentírásból vett imákat kell mondanom. Én is
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amikor reggel imádkoztam, arra gondoltam, hogy
valamit a breviáriumból kellene imádkoznom. Nem
sokkal ezután a bejárati ajtónál megszólalt a csengő, és
a kedves nővér átnyújtott egy breviáriumot és még két
másik imakönyvet. A kedves nővér igazán odafigyel,
amikor Jézus kér valamit, nem úgy, mint én. Ő
azonnal reagál. Én pedig tanulgatok.
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Szombat
Ma reggel ágyban mondtam el a rózsafűzért. Gyakran
megzavart ima közben az a gondolat, hogy mennyi
minden mást kellene most csinálnom. Elhatározott
szándékom volt azonban, hogy ágyban maradok és
befejezem a rózsafűzért, ugyanakkor fel is akartam
kelni az ágyból, haladjak azokkal a feladatokkal. Így
nem összeszedetten mondtam a fájdalmas rózsafűzért
és bocsánatot kértem Jézustól, amiért olyan fölényesen
könnyedén túltettem magam az Ő Szenvedésén. Az 5.
tized imádkozásakor valami kiugrasztott az ágyból és
letérdeltem. Hadd fejezzem ki magam világosan! A
meleg paplan alól kiugrottam a reggeli hidegbe. Tettem
egy enyhe kísérletet arra, hogy elhárítsam ezt az
indíttatást. Mivel ez nem sikerült, kiugrottam az
ágyból. Egy barátommal kapcsolatban aggódtam és
nem tudtam, hogy mitévő legyek. Jézus arra kért, hogy
a fájdalmas rózsafűzér 5. tizedét e barátomért
imádkozzam. Körülbelül a feléig értem a tizednek,
mikor Jézus megígérte nekem, hogy teljesíti kérő
imámat. Most béke tölti el lelkemet és az a szándékom,
hogy mindent megtegyek, amit csak kér. Egészen
biztos vagyok benne, hogy mindig irányitani fog
engem.
Gyakran tapasztalom, hogy Jézus hallgat, mikor a
Rózsafűzért mondom, vagy egy Szentírásból vett imát
vagy más kötött imát mondok. Én ezeket mindig
tudnám mondani, de néha félek, hogy Ő hirtelen
közbevág és azt mondja, hogy a kért dolgot megadja
nekem.
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Nagypénteken például lelki-testi fájdalmak gyötörtek.
A hosszú-hosszú borzalmas és mindenféle szenvedéssel
teli nap után fürödni akartam. Megengedtem a vizet a
kádba és hallottam, amint arra kér Jézus, hogy
térdeljek le és imádkozzam el a fájdalmas rózsafűzért.
Megpróbáltam úgy tenni, mintha nem hallanám.
Hangsúlyoznom kell, hogy a szóban forgó nap, melyet
Jézusért ajánlottam fel, igazából rettenetes volt a
számomra. Visszamentem a fürdőszobába és belül, a
szívemben hallottam, amint kimerülten kínok között
hív, hogy jöjjek és vígasztaljam. Egyértelmű volt, hogy
mindez egy borzasztóan szenvedő lélektől, személytől,
embertől jön felém. Visszamentem a hálószobámba,
letérdeltem és elkezdtem a rózsafűzért imádkozni teljes
erőmből, amennyire csak képes voltam kimerültségem
ellenére. Ezután bementem a fördőszobába, hogy
megfürödjek és akkor Jézus ismét szólitott. Magamban
Rátekintettem, mondván: „Viccelsz velem?”
És akkor Ő így válaszolt: “Na most Rajtam a sor,
hogy Én vígasztaljalak téged. Túl hamar
elszaladtál innen.”
Visszamentem, letérdeltem és beszélgettünk a
szenvedésről és annak értékéről. Ezekután békesség
töltötte el a lelkem és az a bizalom,hogy a nehézségeket
akkor szünteti meg, amikor csak akarja.
A történet lényege, hogy Jézus meghallgatja az imákat,
amint ezen az éjszakán is meghallgatta. Meghallgatta a
rózsafűzér imámat és csak azután érezte indíttatva
Magát, hogy velem beszélgetésbe kezdjen. Isten jóságát
ismerve, az a véleményem, hogy célja az volt, hogy
engem vígasztaljon. A fájdalommal teli kiáltása volt az
egyetlen módja, hogy engem visszahívjon Magához
imádkozni. Ha azt mondta volna nekem, hogy
12
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“vígasztalni akarlak”, lehet, hogy azt mondtam
volna Neki: “Ugyan hagyd már. Az egészet Érted
ajánlom fel”, vagyis túl fáradt és elkeseredett voltam
ahhoz, hogy beszélgetésbe kezdjek Vele. Talán nem
fejezem ki magam elég jól: az Ő saját lelki fájdalmát
használta fel arra, hogy engem megvígasztaljon. Így
tesz Jézus.
Ez az elmúlt néhány nap, melynek folyamán olyan
nagyon beteg voltam, de azért a szokásos dolgokat,
mint általában, meg tudtam csinálni, Jézus hangja halk
vagy alig kivehető volt, mely kétkedésbe sodort engem,
vajon igazán Ő az, Aki szól hozzám vagy ez mind csak
az én képzelgésem? Ez a gondolat jön időnként és
zaklat engem. Ezt a hangot kezdtem hallani
Medjugorjéban, amikoris azt mondtam, hogy a
Szentáldozásaim olyanok, mintha Jézussal beszélgetnék
és így tudom ezt legjobban körül írni. Ma reggel,
miután elmondtam a rózsafűzért, meghallottam a
hangját,mely halk volt. Átsuhant a gondolat, vajon ez
Tőle jön, vagy ezt csak én képzelem. Válaszul erre
félbeszakított és ezt mondta: “Ne izgasd magad,
majd hangosabban fogok beszélni.”
Erre nevethetnékem támadt, mert valóban, ez a
megfelelő módszer arra, hogy meghalljam Őt ebben a
házban, ahol öt gyermekünkkel élünk.
Nos, ma reggel félbeszakítottam az alig kivehető
beszédet és egy szeretetteljes legyintéssel a
következőket mondtam: “Jézus, egyszerűen nem
érdekel hogy ez a Te Hangod vagy nem. Tudom, hogy
itt vagy, tudom, hogy nem hagytál el és nem számít, mit
csinálok, amennyiben Téged szolgállak. Így azután jöjj,
menj és tedd azt, ami engem a Te legjobb szolgáló
lányoddá tesz. Én ma egy dolgot akarok elvégezni. Ha
13
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azonban inkább azt kívánod, hogy utcát söpörjek,
akkor azt fogom tenni. Ne felejtsd azonban, hogy akkor
erről beszélne az egész város. Én azonban a Te szolgád
vagyok, Krisztusom, és tudom, hogy szeretsz engem.
Ha előfordul, hogy nem érezlek a közelemben, az csak
azért van, mert azt akarod, hogy egy pillanatra
megtapasztaljam, milyen a ’biciklizés’, ha elengedsz.”
A szeretetnek oly nagy kiáradását éreztem magamban,
hogy nem tudtam, hová legyek ettől az érzéstől. Nem
tudtam ezt az érzést szavakkal kifejezni és azt a vágyat,
amit aziránt éreztem, hogy megtegyem mindazt, amit Ő
akar. A napi monoton házi munka, a gyerekekről való
gondoskodás és az írás valószínűségének kínja
mostanra már gyönyörű vonzásában ragyogott előttem.
Krisztust szolgálom kötelességből és ez minden, amire
szükségem van és amit akarok. Ebben a szellemben
folytattam utamat. A Hang újra hallhatóvá vált.
Egyértelműen és érthetően.
Jézus azt mondta nekem: “Mindig tanulsz. Látod
most már, mit tesz a gyakorlás az én kis
gyermekemnek? Így reagál az igazi követőm
az Én szeretetemre. Tanulsz, mert gyakorolsz.
Itt vagyok. Szeretlek. Sohasem hagylak el.
Együtt dolgozunk ma és minden nap és Engem
fogsz szolgálni.”
Miután nem tudtam világosan, mit hoz a mai nap,
Jézusra bíztam azt. Az a szándékom, hogy néhány órát
segítek a férjem munkájában, füstbe ment, mikor ő azt
mondta, hogy “hagyjam azt a munkát hétfőre és
kezdjem mindjárt reggel”. Valami elektromos munkája
volt a tanyán. Azonnal megláttam Jézus ujját a
dologban és azt mondtam:”Rendben van, akkor itthon a
házimunkát látom el”. Jézus álláspontja nagyon
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világos, hogy nekem a gyerekekkel kell lennem,hacsak
nem az iskolában vannak. Azóta, hogy kapcsolatunk
ilyen nyilvánvalóvá vált, Jézus időbeosztása kész csoda.
A nagy feladatokat gyakran befejezzük pénteken. Jézus
világossá tette számomra, hogy minden feladatom
közül a legfontosabb a gyermekeimről való anyai
gondoskodásom. Nem szeretem, ha munka miatt
magukra hagyom a gyermekeimet és ezt az újfajta napi
időbeosztással a minimumra csökkentettem.
Valami, ami elgondolkodtatott engem, amikor a
különböző szentek életéről olvastam, hogy
mindannyian eljutottak az életükben a szentségnek arra
a fokára, hogy nem akartak meghalni, hanem élni és
dolgozni akartak Isten dicsőségére, természetesen
szörnyű szenvedések árán, hiszen erre ment ki a ‘játék’.
Én soha nem éreztem így. Én minél előbb Istennel
akartam lenni, hogy véget érjen a szenvedésem.
Gyakran mondom, amikor el vagyok keseredve: “Végy
Magadhoz, Uram! Most. Nem akarok tovább ittlenni.
Egyszer, amikor egy konferencián vettem részt, amin
Ivánnak, a Medjugorje-i látnoknak megjelent a Szűz
Anya. Mikor a Jelenésnek vége lett, elfogott a sírás. A
férjem nagyon meg volt hökkenve. Ő nagyon nyugodt
és békés maradt. Azért sírtam, mert a Szűzanya elment
és otthagyott. Úgy éreztem, mintha megfosztottak
volna Tőle. Egy másik alkalommal, mikor sírdogáltam,
a Szűzanyához imádkoztam, aki azt mondta: „Nem
lenne jobb, ha ittmaradnál és Jézusnak szolgálnál?”
Vígasztalhatatlan voltam és mint egy a sírástól
kimerült gyermek hirtelen odavágtam: “Nem, nem
tudom tovább ezt a nehéz munkát csinálni. Vigyél
magaddal most!”
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Nos, Isten nagyobb dicsősége utáni vágyakozás hiánya
miatt nem voltak álmatlan éjszakáim. Tudtam, hogy
mérföldekre vagyok azoktól az emberektől, akikben ez a
vágy lobog, sőt még most is messze vagyok tőlük.
Tegnap áldozás után amikor kisgyermekem zavarta a
többieket, azt mondtam Jézusnak, hogy ami engem
izgat az az, hogy meg akar engem bízni feladattal és azt
akarja, hogy ezt meg is tegyem, de a közepes és szerény
képességeim miatt, a feladatot nem tudom elvégezni
vagy nem jól látom el. Ez az én nagy félelmem és ettől
nem tudok aludni éjszakánként. Ő azt mondta:
“Látod? Megint tanulsz. Kifejezed az Én
dicsőségem utáni vágyadat. Már rendelkezel
is ezzel a vággyal. Szépen haladsz az úton. Én
veled vagyok. Jól fogsz Engem szolgálni.”
Megkíséreltem, hogy segítsek egy barátnőmön, akiről
Jézus azt mondta, hogy Ő gondjaiba fogja venni. Úgy
érzem , hogy nem jól kezeltem az ügyet. Nem tetszett a
barátnőmnek, hogy rámutattam valami kis
problémájára. Úgy tettem, ahogyan gondoltam, hogy
Jézus akarja, de ez nem ment könnyen nekem.
Ezekután Jézushoz fordultam és azt mondtam: “Ez nem
sikerült, Uram. Segíts!”
Azt mondta: “A jelenléted egy másik
figyelmeztetés volt a számára. Ne izgasd
mostmár magadat emiatt. Majd én segítek
rajta. Haladj a munkáddal.” Hatásosabban kell
gyakorolnom a szent közönyt, hogy segítsen
megmaradnom a jelenben. Ez egy kicsit nehéz, miután
az ember szeret rágódni bizonyos dolgokon ahelyett,
hogy letenné azokat Jézus kezébe, Aki az ügyet rövid
úton elintézi.
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Jézus készségesen Magára vette a keresztet. Az
egyetlen dolog, mely az emberiséget , minden egyes
embert megment, az a kereszt volt. A dolognak ez a
része nem hagy kívánatot maga után. Az Üdvösség
minden lélek számára elérhető. Ez az igazság.
Minden léleknek azonban szembe kell néznie a bűneivel
és ki kell mondania, “Sajnálom, bocsánat” és el kell
fogadnia Krisztus megbocsájtását.
A Keresztút második állomásánál csatlakoztam a
többiekhez, amikoris Jézusnak odaadják a keresztet. Ő
mondta ezt így nekem: Jézus úgy fogadta el keresztjét,
hogy tudta jól, hogy küldetése befejezés előtt áll.
Szeretett gyermekei, értékes lelkei immáron megkapják
az Örök Boldogságban való részesedés lehetőségét és
eljutnak oda, ahová tartoznak vagyis Istenükhöz, Aki
csupa Szeretet. Az az érzés kerített hatalmába, hogy
ennek az Áldozatnak semmilyen része nem menjen
kárba. Isten azt akarja, hogy minden lélek
visszamenjen Hozzá mennyei otthonunkba. Azért
imádkoztam, hogy Isten meglágyítsa minden egyes
ember lelkét, hogy mindenki magasba emelje kezét és
azt mondja: “Igen, mindezeket a bűnöket elkövettem,
szánom és bánom. Kérlek, add, hogy újra jó lehessek”.
Ez az érzés olyan erőteljes volt, hogy szinte nehéz
szavakkal kifejezni. Mély átéléssel imádkozni kezdtem.
Jézus a következőket mondta: “Látod? Kezded
megtanulni, hogyan osztozz Velem a lelkek
utáni vágyakozásomban. Mindig zavar téged,
hogy nem osztozol ezekben a szent érzésekben,
de szépen fejlődsz. Igen, ez a mi célunk: hogy
tesvéreid és nővéreid lelke el ne vesszen. Vedd
föl ma a keresztedet készségesen, mint Én.
Megjegyzed, hogy beteg vagy, de nem annyira,
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hogy ne tudnád elvégezni teendőidet. Én így
akartam, hogy legyen. Ajánld fel Nekem a
betegségedet! Jönnek napok, amikor az
egyetlen kötelességed az lesz, hogy elfogadd a
betegséget. Az is az Én akaratom lesz. Légy
engedelmes, gyermekem, és akkor tied lesz a
béke, ami után vágyódsz.”
Azt is világosan megmondta Jézus, hogy adni akar
nekem egy bizonyos feladatot, amit el kell végeznem és
amit eddig ellazsáltam. Ma meg fogom tenni a
kötelességem. Azt is közölte velem Jézus, hogy ne
izgassam magam a lelki naplóm miatt.
“ Azt én elintézem. Az az Én dolgom.”
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Dicsőség Istennek
A Nagypénteki legnagyobb szenvedések közepette a
keresztet bámultam. A lelkemben hallottam: “ A saját
Fiát sem kímélte. Ne várd, hogy téged
kíméljen!” Ez természetesen a szenvedésre való
utalás volt és nem volt kellemes ezt hallani. Ez
igazolása volt annak, hogy szenvedésemet fel fogja
használni Jézus és az valami nagyobb célnak lesz része,
ami – természetesen – nem más, mint a lelkek
üdvössége.
Emlékszem, erősen imádkoztam egy bizonyos lélekért.
Ez a személy sok rosszat tett nekem. Most ismét
megsértett és én meg panaszkodtam. Jézus olyan
ingerülten, amennyire csak Tőle telt, közölte velem,
hogy egyik nap könyörögtem Hozzá ennek a léleknek a
megtéréséért és most meg mérges vagyok, mert föl kell
ajánlanom egy kis áldozatot érte. Éreztem, hogy Jézus
arra irányította a figyelmemet, hogy “Mi van? Mit
akarsz? Akarod az üdvösségét ennek a léleknek?
Készen kell lenned egy kis áldozatra.” Talán ennek a
szövegnek nem kellett volna idézőjelben lennie, miután
nem emlékszem szóról szóra, hogyan fogalmazta meg a
mondatot Jézus. Nem egészen jól fejezem ki magam,
mert ez inkább az én gondolatom, mint az Övé. Amit
mondani akarok az az, hogy Jézus megérttette velem,
hogy a lelkek üdvösségéért folytatott munkáért meg
kell fizetnünk az ‘árat’. Az nem helyes, hogy küzdök és
könyörgök a Mennyországhoz egy lélek üdvösségéért,
ugyanakkor kis ügyeskedéssel el akarok kerülni
minden szenvedést, holott pont ez az, ami az ilyen
lelkek megmentésére lesz felhasználva. Úgy
emlékszem, hogy valami ilyet mondott nekem Jézus:
„Egy egész álló héten könyörögtél Hozzánk, hogy ez a
lélek megtérjen. Abban a pillanatban azonban, amikor
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áldozatról van szó, meghátrálsz.” Remélem, világosan
fejeztem ki magam. A mindennapi életben ez a
különbség gazdag társasági ember attitűdje: “Igen, adj
ételt az éhezőnek, adj otthont a szegénynek”, de a
luxusról a maga számára le nem mondana, és Teréz
Anya életvitele között, aki az éhes gyermek szájába
kanalazza az ételt. Értékes érzelmi megnyilvánulások
cselekedet nélkül erőtlenek.
Tegnap este, amikor megkérdőjeleztem annak a
módszernek a helyességét, ahogyan Jézust hallom, a
Szűzanya megmondta nekem, hogy ez egy ajándék.
Mint minden bölcs szülő, Isten a számomra
legmegfelelőbb ajándékot adta. Emlékeztetett a
kerékpárra, amit a fiamnak vettem és megmondta, hogy
nem vehettem volna egy kétkerekűt a három évesnek,
ugyanígy nem vehettem volna háromkerekű biciklit a
nyolc éves gyerekemnek. Az ajándék, amit kapunk, az
mindenki saját szintjének és növekedési fokának felel
meg. Meg kell köszönnöm Istennek, bármit is ad
nekem. Nem lehetek olyan, mint a gyermek, aki
panaszkodik és irigykedik a mások által kapott
ajándékokra. Azt gondolom, hogy ez egy kísértés volt,
hogy a Hang autentikus voltát kétségbe vonjam:
(...Nem létezik, hogy Isten beszél hozzád. Te hülye
vagy!..’) Ez egy kicsit lelkileg letör, gondolom ezzel
mindenki egyetért.
A nap folyamán kritikus megjegyzéseket tettem egy
anyára. Jézus megjegyezte, hogy az volt a tervem, hogy
másnapra megkérek valakit, hogy vigyázzon a
gyerekeimre, hogy dolgozhassam. Ez semmivel sem
jobb megoldás, mint az általam kritizált anyának a
döntése. Az, hogy kritizálok másokat, nyilvánvalóan
nem helyes cselekedet. Jézus megjegyezte azt is, hogy
magas mércéhez kell igazítani magamat. Úgy
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rendelkezett, hogy ma ne dolgozzam, de írhatok a lelki
naplómba. Ez egy másik probléma a számomra, mivel
ezt szeretném csinálni mindig. Jézus türelemre intett
és azt mondta, hogy engednem kell, hogy a dolgok az Ő
idejének sorrendjében történjenek. Az anyai teendőim
a legfontosabbak és unos-untalantalan ezt kapom
figyelmeztetésül. Van egy kis konfliktus ebből, mert
dolgozó anya vagyok. A munkámat otthonról végzem.
Az utóbbi időben Jézus személyesen osztja be az
időmet. Idővel meg kell értenem, hogy nem szabad
dolgoznom otthon, ha a gyerekek otthon vannak.
Jelenleg még Jézusnak folyton figyelmeztetnie kell
engem erre.
Egyik nap a keresztútat végeztem a templomban.
Amikor az utolsó állomáshoz érkeztem, amikoris Jézust
sírba helyezik, letérdeltem és imádkoztam a
Szűzanyához. Egy döntés meghozatalával küszködtem,
vajon beszéljek-e vagy sem egy csoport diákhoz a
lelkiség témájáról. Nem akartam. Más teendőim voltak
és az írásra szentelt idő után kicsit makacs lettem. A zt
mondtam: “Anyám, mit mondjak nekik?”
A lelkemben láttam, amint kezével jobbra mutat.
Éreztem, hogy fájdalom gyötri. Azt mondta: “Mondd ezt
el nekik”. Odanéztem, amerre mutatott, az utolsó
állomásra, ahol Jézust a sírba teszik. Azt mondta: „Mondd
meg nekik, hogy Jézus meghalt értük.” Visszagondoltam
egy szeretett hozzátartozóm halálára, hogy milyen
szörnyű volt elmenni és otthagyni a sírban fekvő testet.
Megkérdeztem a Szűzanyától, hogy nehéz volt-e ez az Ő
számára.
“Ez volt a legnehezebb, amit valaha is meg kellett
tennem,” válaszolta. Megértettem, hogy Számára
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minden megváltozott ezután. Azt is mondta, hogy ha a
jövőben valaki meghal olyan, aki hozzám nagyon közel
állt, forduljak hozzá, és kérjem Őt, hogy Ő adjon
vígasztalást nekem. Ez néhány nappal később meg is
történt. Már előre megadta nekem a megvígasztalódás
eszközét.
Jézus kér minket, hogy koncentráljunk embertársaink
jellemének pozitív sajátosságaira és ne jellembeli
fogyatékosságaikra. Rávilágítva valakinek a jó
tulajdonságaira olyan, mint amikor egy növényre rásüt
a napsugár. Ettől a napsugártól fejlődik a növény. Ha
csak a hibáikra figyelünk vagy az előnytelen
tulajdonságokra, ugyanazt a hatást érjük el csak negativ
irányban. Gyakorolnunk kell a segítő és nem a kritizáló
magatartást még mások hibáinak láttán is.
Tegnap este ima közben kértem Jézust, hogy adja meg
nekem, hogy halljam a hangját vagy láthassam az Arcát
most, amikor még itt vagyok ezen a földön. “Nem”-et
mondott. Ez szomorúsággal töltött el engem. Meg kell
mondanom, hogy sóvárgok azután, hogy láthassam és a
Jelenlétében lehessek. Amint már mondtam, néha a
Hangja nehezen körvonalazható és az igényem, hogy
Vele legyek oly nagy, hogy lelki szentáldozást végzek.
Ezt a vágyódásomat Ő megérti és türelemmel van
irántam. Először nagyon elszomorodtam a válasza
miatt. A Szűzanya megvígasztalt azzal, hogy közel
leszek hozzá és fel fogja magát tárni nekem, ha ennek
eljön az ideje. Ezzel a gondolattal aludtam el. Nappal
pedig arra gondoltam, hogy miért olyan fontos ez
nekem? Mit számít, hogy látom Őt vagy sem, amíg itt
vagyok a földön, ha beteljesíti Akaratát rajtam? A földi
örömök továbbra is veszítenek szememben értékükből,
a de a munkámban sikereket élvezek annak ellenére,
hogy kevesebb időt fordítok munkavégzésre. Úgy
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gondolom, hogy Jézus megáld, mert engedelmes
igyekszem lenni.
Jézusnak ez az ajándéka a szentáldozáskor lett
nyilvánvalóvá. Úgy tapasztalom, hogy amikor
közeledem az oltárhoz, hogy a szentáldozásban
magamhoz vegyem Jézust, a hang elkezd beszélni
hozzám. Ma reggel problémáim voltak a gyerekekkel,
hogy a ház rendes és tiszta legyen, hogy minden el
legyen intézve, plusz még el tudjam viselni a klimax
okozta kellemetlenségeket is. Hirtelen eszembe jutott,
hogy vasárnap van és hamarosan a szentáldozásban
magamhoz vehetem Jézust. Ez a gondolat felvidított és
békésebben, nyugodtabban jutottam keresztül a
reggelen és a gyerekek rosszalkodásán, mindig újra- és
újrakezdve a már késznek vélt munkát.
Gyakran hasonlítom a gyermekeink nevelésével járó
szülői munkánkat Istennek itt a földön bennünket
nevelő munkájához. Nem tetsző dolog a Számára, ha
veszekszünk. Azt szereti, ha beadjuk a derekunkat,
békét viszünk mindenbe, megbocsájtunk egymásnak és
vígasztaljuk egymást. Jézust nagyon bosszanthatja az,
ha vagyon és birtok miatt veszekszünk másokkal,
mintha azt mondaná: Én adtam neked, tehát az Enyém.
Könnyen el is vehetem. Ha akarod tudni, hogyan tudsz
Istennek tetsző dolgot cselekedni, nézd azt, amit egy
gyermek tud tenni azért, hogy szüleinek kedvébe járjon.
Légy jó! Légy kedves!Légy engedelmes! Fogadd el az
irányítást! Nevess sokszor! Mosolyogj! Tarts rendet
magad körül! Ne légy kapzsi vagy barátságtalan,
rosszindulatú! Akár mi is a munkád, vidám szívvel
végezd!
A Kereszútat végezve, mely igen gazdag vallásos
gyakorlat a számomra, elgondolkoztam Cirenei Simon
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alakján, aki húzódozott attól, hogy Jézusnak segítsen.
Megszakad a szívem, mikor erre gondolok. Milyen
szörnyű, amikor olyan segítséget kapunk, amit
vonakodva adnak nekünk. Oly gyakran jut eszembe,
hogy Jézus a jókedvű adakozót szereti. Sok időt
töltöttem életem folyamán ebben vagy abban a
kórházban és amikor az ápolónő rosszkedvűen vagy
türelmetlenül látta el feladatát, bizony szörnyen rosszul
esett. Ha beteg az ember, nincs benne sok tettrekészség
és tisztelet és érzékenyen reagál az érzelmein esett
sérelmekre. Ugyanakkor nagyon meg vagyok hatódva,
ha igazán kedvesek és szeretetteljesek hozzám a
kórházakban. Egészen biztos vagyok benne, hogy
Krisztus jelen van ezekben a szerető lelkekben.
Valóban a betegápolás, az öregekről való gondoskodás
Istentől áldott hivatás. Úgy gondolom, hogy ha azok,
akik hivatásként választják ezt a karriert, Jézushoz
fordulnak szeretetért, Jézus elönti szivüket
kegyelmeivel. Most, ebben a pillanatban arra kérem Őt,
hogy öntse el ezeket a lelkeket oly sok szeretettel, hogy
az túlcsorduljon a betegekre és a róluk való
gondoskodással kapcsolatos munkára ott, ahol
vígasztaló szavakra nagy szükségük van a betegeknek.
Végignézek napi teendőimen és arra kérem Jézust,
hogy segítsen engem, nehogy én is olyan legyek, mint
cyrenei Simon, nehogy munkámat elkeseredetten vagy
mérgesen végezzem. Mert mit ér az olyan munka?
Több az elmosott edény, igen, a dolgozó felület tiszta,
de nem érzékelhető a szeretet a konyhámban. És nincs
lélekmentés és megtérés. Valójában az élet minden
síkján és minden feladat során megvan az alkalom arra,
hogy lelkeket mentsünk Krisztus számára, Annak a
Krisztusnak a számára, Aki önként Magára vette a
keresztet.
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Gyermekeim tegnap szemtanúi voltak egy durva,
diákok közötti csúfolkodó verekedésnek. Egy kisfiút
tettleg bántalmaztak egy a tóbeli elmérgesedett
verekedés után. Jogosan felháborodva indultam el
otthonról, hogy megkeressem a bűnösöket. A
gyermeknek már elege volt ebből, hiszen nemrégen lett
hasonló szituáció áldozata. Ráadásul a gyerek külföldi
és újonnan érkezett ebbe az országba. Végül pedig az
én gondjaimra bízták ma. Rövidre fogva a történetet,
megtaláltam a bűnösöket. Az egyik lányom a
barátnőjével megpróbált igazságot osztani azzal, hogy a
bűnösöket megrugdosták. Ezzel a szituáció csak tovább
mérgesedett. Odarohantam és kioktattam a fiúkat,
miután összeszidtam a lányokat. A nagy szóáradatban
megemlítettem azt is, hogy az áldozatot nemrégen
megfélemlítették. Ez felkeltette érdeklődésüket.
Emlékeztettem őket arra, hogy ez a gyermek új
jövevény itt, nagy támaszra van szüksége.
Megfenyegettem őket, hogy a rendőrségre megyek. A
támadás közben a tóba is belökték a fiút. Nos,
megijesztettem őket és a kislány, aki ezekkel a fiúkkal
együtt volt nagy kerek szemekkel nézett rám.
Megkérdezték, ki volt az, aki korábban tettleg
bántalmazta őt és megmondtam a nevét. És akkor a
fiúk megmondták, hogy az a fiú a kislány bátyja.
Nyilvánvalóan a kislánynak gyakran kellett
megküzdenie bátyja rossz viselkedésével. A kislány
lelógatta a fejét szégyenében. Ez megolvasztotta a
szívemet és elakadt a szavam. “Segíts, Jézusom!”
imádkoztam.
Ezután rögtön taktikát változtattam. Azt mondtam,
hogy érthetetlen előttem a viselkedésük. Úgy néznek
ki, mint kedves fiúk és biztos voltam benne,
számíthatok rájuk abban, hogy az idegeneknek
segítenek támogatást nyújtani és játszani fognak
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azokkal a gyerekekkel, akiknek barátokra van
szükségük. Nos, ennek a szövegnek a hatása azonnal
érezhető volt. Egyikük majdnem sírva azt mondta:
“Legyen szíves visszahozni őt ide, hogy bocsánatot
kérjek tőle. Én sem idevaló vagyok és engem is
összevertek és hecceltek, mikor idekerültem. ”Hogy
tehetted ezt vele?” kérdeztem most már kedvesen. Azt
mondta, hogy elragadtatta magát. Végül beleegyeztem,
hogy a fiút megkeressem. Még azt mondtam, hogy
“Tudtam, amint rátok néztem, fiúk, hogy úriemberekkel
van dolgom, akik helyesen cselekszenek.” Bólintottak.
“Úgy fogunk tenni. Ott a hegytetőn fogunk várni, míg a
fiú ideér.”
Elmentem, hogy megkeressem a kisfiúért, száraz ruhát
adtam rá és visszavittem, de a ‘vérszomjas’ lányokat
nem vittem magammal. Kiléptünk a kocsiból és a
három fiú odament az idegen kisfiúhoz és átnyújtott
neki egy csomag rósejbnit, amit neki vettek. Őszinte
megbánást és kedvességet éreztettek a fiúval.
Meghívták, hogy futbalozzon velük a jövő hét bármelyik
estéjén.
Jézus megtette a Magáét. Békét teremtett ott, ahol
viszály volt. Barátot teremtett ennek a gyermeknek és
nem ellenséget. Lehetővé tette, hogy bűnbakok
megtapasztalják saját jóvoltukat, ami még önmagukat
is meglepte és meglágyította. Elmondtam a saját
gyermekeimnek azon az estén, hogy a bántalmazott
kisfiú biztosan nem akart volna iskolába menni hétfőn,
ha szíve tele lett volna félelemmel. Most
szövetségesekre talált és nem ellenségekre.
“Jézust magát sértették meg,” mondtam a
gyerekeknek. “Jaj” mondta az egyik. “Megölték Őt.”
Jézus így választott. Ezt mondtam nekik a „miért”-re
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adott magyarázatul. Ma azt hallottuk az
evangéliumban,hogy Jézus feláldozta életét, mert így
akarta és a Feltámadáskor vissza is vette. Jézus tudta,
mit csinál. Ez pedig még döntőbbé tette Jézus
áldozatát. Ő, Maga VÁLASZTOTTA az értünk való
szenvedést. Ez a gyermekek számára kidomborította a
tegnapi eseményeket abban a tekintetben, hogy Jézus
jelen van minden iskolai verekedés minden
áldozatában.
Egyik nap a szokásos sétámat végeztem, mely hegyeken
és csodaszép vidéki tájakon keresztül vezet. A magas
hegy legmagasabb pontján egy madár szállt el a fejem
fölött. Megérintett könnyed repülése és kecsessége,
mely a levegőben tartotta. Ez a madár a szél hátán
repült. Ott a hegytetőn állva, úgy éreztem, mintha
lehulott volna a hályog a szememről. Isten
megengedte, hogy látni tudjam, hogy minden az Ő
teremtése. Sőt, méginkább azt, hogyan mutatkozik ez
meg a teremtményekben és hogyan dicsőül meg ezáltal
az Ő neve. Meg sem tudtam mozdulni. Nem tudtam
utamat folytatni. Nem tudtam semmit tenni, csak
mozdulatlanul álltam és bámultam. Ez a
megtapasztalás Szent Ferenc élményére emlékeztetett,
amikor egy virágot vagy levelet vizsgálgatott, mondván:
”Ne kiálts Istenem, hallom a Szavad.” Az ilyen
megtapasztalások után szóhoz sem tudok jutni.
Felfoghatatlan. Lehet, hogy most azt mondod, hogy
megmutatta, hogyan nő ki a fűszál a földből? Nem.
Nem ezt tette. Nem tudom, hogyan nő a fű. Amire
rávezetett engem Isten és amit tanításából egy röpke
pillanat alatt felfogtam az az volt, ahogyan a fűszál, az
enyhe szellő, az ég, az állatok, a napsugár és az eső
mind együtt kerek egészet alkotnak és értelmet kapnak
az Ő teremtésében. Olyan volt, mintha megengedte
volna nekem az Úr, hogy egy percre bepillanthassak
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ebbe az egész rejtvénybe, melyben minden totális
harmoniában van egymással. Ezután elindultam
munkába, még mindig azzal bíbelődve, hogy az élet
darabkáit rakosgassam össze, de egy
szemvillanásnyira megadatott nekem, hogy szemem
ellásson a végső dolgokig.
“A természet nem Isten. Én vagyok az Isten. A
természet Nekem, a Teremtőnek a
megnyilatkozása; amint ti is mindannyian az
Én kifejeződésem vagytok. Súlyos hibája ez a
ma emberének: az emberek a természettel
helyettesítenek be Engem. Ilyen alapon a
természet nem lesz más számukra, mint
bármelyik pogány isten. Ez Nekem nem
tetszik.”
Új egészség bolt nyílt nemrégiben egy szomszédos
városban. Beugrottam és beszélgetésbe elegyedtem a
tulajdonossal. Büszkén mutogatta különböző portékáit,
melyek egészséget és gyógyulást ígérnek. Nagy könyv
kollekciója is volt. Mindegyik könyv tippeket adott
vagy egy egész stratégiát állított fel arra, hogyan
válhatunk ép, egészséges személlyé. Világossá vált
számomra, hogy az egész olyan nevetséges. Mintha
minden könyv egy-egy nyílat képviselne, az egyik nyíl
ebbe, a másik abba az irányba mutatva. Egymásnak
ellentmondó nyilak, tanácsok, ideológiák és mindegyik
hirdetve, hogy a válasz nála található meg. Nem volt
semmi irodalom a lelkiségről, Istenről vagy vallásról.
Nehéz volt a szívem ettől, mikor kijöttem az üzletből.
Azzal vígasztaltam magam, hogy Isten sokakat hív,
hogy vezessék az embereket napjainkban és, ha
kooperálunk akár csak a legkisebb mértékben is, Ő
konstruktív módon megmutatja számunkra az útirányt,
ami az Istenhez vezető útra térít bennünket.
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Ma Jézus megmondta, hogy hagyjam abba
káromkodást. Azt mondta: “ Hagyd abba
káromkodást. Ez tiszteletlenség Velem
szemben. Én veled vagyok. Mnden utcát
együtt járok veled. Minden üzletbe bemegyek
veled. Amikor beszélsz, Én veled beszélek.
Nem szabad alantas nyelvet használnod.
Gyengeséget idéz elő benned és nehezebben
tudsz akkor Engem szolgálni.”
Ez a megróvás szörnyen kellemetlen érzés volt.
Mindent el fogok követni, hogy megakadályozzam a
csúnya nyelvi kifejezések áradatát. A társadalom
elfogadja itt ezt a szokást, de e szokásnak véget kell
vetni.
Megpróbáltam Keresztútat végezni a szentmise után,
miközben emberek kis csoportokban szünet nélkül
beszélgettek. Nem tudtam koncentrálni. Ez
kimondhatatlanul bosszantott. Ezt a bosszúságot
felajánlottam, arra gondolva, hogy Krisztushoz kellene
nekik inkább beszélniük itt a templomban. Aztán Kis
Szent Teréz is eszembe jutott, ahogyan imádkozott
azért, hogy legyen ereje elviselni azt a kellemetlen
hangot, amint egyik apáca társa a fogait csattogtatta. A
következő gondolatom az volt, hogy valószínűleg én
magam is bűnös vagyok egy múlt heti hasonló irritáló
magatartás miatt. Mennyire rövid az emlékező
tehetségünk, amikor saját helytelen viselkedésünket
kell visszaidéznünk!
Aggódtam amiatt, hogy az imádkozásom csorbát
szenved attól való félelmemben, hogy nem tudom, mit
írjak a naplómba. A Szűzanya megnyugtatott: ”Ne
aggódj a naplód miatt. Meg fogjuk neked mondani, ha
valamit nem jól csinálsz.”
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Amikor először léptem be egy idegen templomba,
körülnéztem, megszemléltem az építészeti stílust stb.
Nem választottam volna ezt a stílust és nem tetszett a
tervezés. Sóhajtottam egyet és rátekintettem a
Tabernákulumra, majd a Keresztre, mely fölötte fügött.
Nos, -gondoltam- szebbet is láttam már életemben.
Aztán hirtelen arra gondoltam, hogy ez a tervezés és
kivitelezés egy kicsit olyan, mint én: tökéletlen,
hibákkal terhes és egyáltalán nem mintaszerű. Ennek
ellenére Jézus felhasznál engem minden
tökéletlenségemmel együtt, hogy tervét előremozdítsa.
Ez olyan, mint, amikor egy öreg kocsit vezetünk. Nem
haladhatunk vele nagy sebességgel. Valószínűleg el
fogunk késni. Lehet, hogy durván bele kell rúgni vagy
szépen kell ‘könyörögni’ neki. A végén azonban
rendszerint célba érünk vele.
Minél több lelki edzést végzünk, minél többet
gyakoroljuk a Krisztus-követést életünknek még a
legkisebb eseményeiben is, annál nagyobb sebességgel
rohan autónk Jézushoz. Úgy gondolom, így egyesítjük
akaratunkat az Övével. Mindannyiunknak arra kell
törekednünk, hogy nagysebességű autókká váljunk.
Érdekes hasonlat.
Míg a Szentáldozáshoz álltam sorban komoly
vágyódást és szükséget éreztem arra, hogy a
Szentlélek egészen betöltsön. Egyszer az életemben
már “leterített a Lélek” és most szeretném, ha ez
megismétlődnék. Remélem, hogy ez szerepel Jézus
tervében, hiszen ez a dolgok menete. A vágy
megszületik az emberben és mire ráeszmélne, már ott is
van... Ő küldi. Kérlek, Uram, add ezt meg nekem.
Valószínűleg ez az erős sóvárgás annak a vágyamnak
egy más formában való megfogalmazása, hogy Vele
lehessek. Kicsit ahhoz hasonlít ez, mint amikor egy
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gyerek a kérését más formában adja elő, amikor elsőre
‘nem’-et mondanak neki. (Az én kéréseim is így
szorosan követték egymást.)
Szeretnék többet írni, de Jézus azt kívánja, hogy valami
máson dolgozzam. Azt mondja, hogy neveljem magam
engedelmességre. Míly sokat kell tanulnom még és
milyen sokfélék az alkalmak, melyekkel Neki örömet
szerezhetek. Természetesen még mindig írok, arról
beszélve, mit mond nekem Jézus, hogy mit kell tennem,
de mégsem teszem. Rendben van. Most már tényleg
abbahagytam.
Előadást tartottam aznap. Mielőtt ágyba mentem,
letérdeltem és a hallgatóságom tagjaiért imádkoztam.
Eszembe jutott az az asszony, aki az előadásom
elhangzása után odajött hozzám. Míg beszéltem, már
észrevettem őt és akkor a tömegben egészen odahajolt
hozzám és valami megjegyzést tett az öngyilkosságról.
Mikor volt időm ezen elgondolkodni imádkozás közben,
szívembe szúrt az a fájdalom, ami az arcára volt írva.
Szinte alig tudtam elviselni. Elkezdtem könyörögni
Jézushoz, hogy tüntesse el azt a fájdalmat. Olyan tiszta,
szép arca volt ennek az asszonynak. És ez az arc egy
olyan valakinek az arca volt, aki már egy ideje
szenvedhetett. Nem is tudtam szavakat találni
Jézushoz való könyörgésemhez, csak ezt ismételgettem:
“Kérlek, kérlek, Jézus”. Jézus megkérdezte: “Mit? Mit
akarsz kérni a számára?”
Nem tudtam szavakkal kifejezni. Csak dadogtam és
ismételgettem: “Kérlek, kérlek”.
Ő pedig azt mondta: “Azt akarod, hogy
meggyógyítsam. Ugye ezt akarod,
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gyermekem? Az a kívánságod, hogy Jézusod
meggyógyítsa ezt a szegény lelket.”
“Igen,” mondtam megkönnyebbülten. Miért nem
találtam meg a megfelelő szót? “Igen, Jézus, azt
akarom, hogy meggyógyítsad. Lám, itt vagyok, a Te
akaratodat teszem, mindent elkövetek ezért. Gyógyítsd
meg őt értem.”
“Hajlandó vagy érte szenvedni, kicsinyem?”
kérdezte Jézus.
Nos, visszahőköltem. Utálom a szenvedést. Ezen kívül
‘hivatásos’ szenvedő vagyok nagy szomorúságomra. A
hangom “IGEN”-t válaszolt, mielőtt még kezemet az
ajkamra tehettem volna.
“Rendben van. Most gyógyítom éppen. Már
meg is gyógyult.”
Visszatartottam magam attól, hogy káromkodjak és
megkérdeztem: “Sokat fogok szenvedni?”
természetesen kíváncsi lévén arra, mit is vállaltam.
“Nem. Most szenvedsz és még fogsz egy ideig,
de végig veled leszek.”
Keményen dolgoztam, sokat utaztam egyik helyről a
másikra és különféle okokból kifolyólag izületi
fájdalmak, fejfájás, gyengeség és általános rosszullét
gyötört. Ennek a tetejében a szállodai szobám ágya
nedves volt, ami miatt egész előző éjszaka egyfolytában
forgolódtam és aztán egész nap minden tagom merev
volt. Tudtam, hogy még egy éjszakát kell abban az
ágyban töltenem, ezért bekapcsolva hagytam a fűtést
egész nap és ez megszárította a lepedőket. Ezen kívül
az előadásom alatt egy férfi jött oda hozzám és valami
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durvaságot mondott. Ez felbőszített, de imádkoztam
érte és természetesen betudtam ezt annak, hogy
rengeteg problémával küszködik. Lefeküdtem, hogy
pihenjek egyet, miután bevettem két aszpirint és még
egy órát dolgoztam. Az ágyban fekve elgondoltam,
hogy mit bánom én, milyen nedves az ágy, annyira ki
vagyok merülve, hogy el kell, hogy tudjak aludni. Most
már tudom, hogy ez nem így van, de akkor így
gondoltam.
Hirtelen a felső emeletről veszekedés hangjaira lettem
figyelmes. Az első gondolatom az volt, hogy ez ragyogó,
így legalább tudom, hogy más valaki is tartózkodik
ebben az ijesztő öreg épületben. Másodszorra arra
gondoltam, hogy remélem, senki sem sérül meg és nem
kell hívnom a rendőrséget. Boldogan megtenném, ha
valaki megsérülne. Két órás zaj elviselése után már
jómagam úgy éreztem, hogy kész vagyok hozzájuk vágni
valamit. A veszekedés megakadt, majd újra kezdődött.
A helyzet már kezdett viccesnek látszani, de azért nem
egészen. Az izületeim fájtak, a fejem és a hátam fájt,
az ágyam nedves volt, hideg volt és az elalvás szóba sem
jöhetett. Ezen kívül nagyon fárasztó, próbára tevő 18
órás munkanap állt előttem, mikoris minden
képességem teljes bevetésére szükségem lenne.
A következő reggel a tükörképemet bámultam.
Feldagadt arc, hunyorgó szem nézett vissza rám. Hogy
a fenébe’ fogok így dolgozni? Erre Jézus következőket
mondta: “Igazad van. Nincs erőd. Nélkülem
semmit sem tehetsz. De Velem mindent meg
tudsz tenni.”
Ismételten Istenben kellett bíznom, hogy Művét
elvégezze. Én természetesen képtelen voltam. Ez volt
az ár, amit fizettem azért, hogy annak az asszonynak
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eltűnjön a szép arcáról a fájdalmas kifejezés. Az Isten
jó és dicsőítem egész szívemmel. Még ilyen esetem
nem volt azelőtt. Különböző Kilencedek végzésekor
előfordul, hogy szörnyen szenvedek másokért,
gondolom sok kegyelemre van szükségük.
Valószínűleg azt az asszonyt soha nem látom többé, de
emiatt nem vagyok szomorú. Felidézem az arcát, mely
most békét és örömöt sugároz és nagyon szeretem
Istent.
Nagyon szeret minket.
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Gondolatok a lelkiségről - 2
Olvastam egy darabot, mely témája a Szentírásban
gyökerezik. A darab a hűségesekről és a nagy
tömegekről szólt. Jó esszé volt, de szomorú.
Megkérdeztem Jézust: “Jézus, Te biztosan kedveled
ezeket a tömegeket. Mindannyian a Te teremtményeid,
ugyanúgy, mint azok, akik mindvégéig kitartottak.
Tudom, hanyagok, nem figyelnek Rád. Mi lesz a
sorsuk? Ez volt a Válasza:
“A Mennyország telis-tele van a tömegekkel, az
átlagemberekkel. A nagy szentek rangja fenn
van tartva azoknak, akik mindvégig
kitartottak.”
Szent Faustinának volt egyszer egy látomása. Jézust a
keresztre feszítették. Miután egy rövid ideig nézte Őt a
kereszten függve, három ember-csoportot látott. Az első
csoport minden tagja a kereszthez volt erősítve. Ezek
nagyrészt mind szerzetes rendekhez tartoztak. A
második ember-csoport nem volt a keresztjeikhez
kötve, de készségesen vitték keresztjeiket. A harmadik
csoport emberei húzták-vonták maguk után
keresztjeiket elégedetlenkedve és természetesen teli
panasszal.
Természetesen mindnyájunknak arra kell törekednünk,
hogy az első csoporthoz tartozzunk. Nem hiszem
azonban, hogy ez sikerülhet nekünk egyik napról a
másikra. Talán előfordulhat, hogy a három csoport
összetétele változik, amint egy-egy hívő a tökéletesség
fokához közelít. Szóval, ha nem vagyunk abban az első
csoportban és én tudom, hogy én nem vagyok ott, nem
szabad, hogy szomorkodjunk és nem szabad, hogy arra
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gondoljunk, hogy minket Isten nem szánt olyan lelki
magaslatra. Gondolom, hogy még ha a harmadik
csoportban is vagyunk, amikoris keresztünket magunk
után vonszolva cipeljük, mindig csak panaszkodva,
még akkor is vígasztalhatjuk magunkat: “Nos, azért
még nem adtam fel a küzdelmet. Jézus Krisztus
követője vagyok és ezért kiválóságra törekszem. Jézus
sikerre viszi próbálkozásomat, ha bízom Benne és talán
eljön a nap, amikor keresztemet kicsit készségesebben
veszem vállaimra. Aztán egyszer majd hozzájárulok,
hogy a kereszthez kössenek fivéreimért és nővéreimért,
hiszen olyan nagy szükségük van kegyelemre és
szeretetre.”
Fivéreinket és nővéreinket nem mindig könnyű
szeretni, mint ahogy mi magunk sem vagyunk mindig
szeretetre méltók. Nem szabad aggódnunk , hogy nem
érzékeljük a szeretet érzését. A lelkek szeretetét
Krisztus-szeretésem után tapasztaltam meg. És
Krisztus iránti szeretetünk? Van- e ennél számunkra,
az Ő teremtményei számára, természetesebb,
ösztönszerűbb és áthatóbb szeretet? Nincs. Ha nem
érzed erősen a szeretetet Jézus iránt, az Ember és az
Isten iránt, az egyszerűen azért van, mert nem ismered
Őt eléggé. Figyelj erősebben az Evangélium
olvasásakor. Olvasd a Szentírást. Ő ott van és amikor
hallod Őt beszélni mind az apostolokhoz, mind pedig a
saját lelkedhez, meg fogod érezni azt a túláradó
szeretetet, amit irántad érez. Gondolj a
Mennybemenetelére: “Megyek, hogy helyet
készítsek nektek, hogy ahol Én vagyok, ti is ott
legyetek.” (Ján. 14:2-3). Elmélkedj az
Evangéliumnak ezen a sorain. Jézus azt mondja:
“Magammal viszlek, mert nem tudok
meglenni nélküled Szívem kicsiny lelke.”
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Szintén gyakran mondja Jézus: “Ne félj! Ne rettegj!
Veled vagyok. Soha nem hagylak el.”
Jézus szeret. Kérd Őt, hogy teremtsen szeretetet a
szívedben Őiránta. Nem fogja visszautasítani ezt az
imádat. Egész nap kérd Őt, mindaddig, míg nem érzed.
Meg fogod tapasztalni. Ezután kezded Őt megismerni.
Akkor kezded majd Őt szeretni. Röviddel ezután
szeretni kezded fivéreidet és nővéreidet . Ezután nincs
megállás a lelki fejlődésed előtt. Hamarosan abban a
bizonyos első csoportban találod magad.
Valaki nemrégiben azt a kérdést tette fel nekem,
hogyan tudjuk saját szenvedéseinket Krisztus
szenvedésével egyesíteni. Ez egy kicsit holmályos
számunkra, míg csak el nem gondolkozunk egy kicsit
rajta. Helyes, ha az a meggyőződésünk, hogy Jézus a
kereszten Életét adta váltságdíjul értünk. Ez így
tökéletesen igaz. A mennyei Atya örömmel megvált
mindegyikünket Jézusnak ezen egyetlen áldozatát
felhasználva, amennyiben hajlandóak vagyunk
elfogadni ezt a megváltást. Nem mindenki fogadja el
azonban életének minden pillanatában. A világ vonzása
erős.
Amikor azt mondjuk, hogy szenvedéseinket
Krisztuséval egyesítjük, akkor tulajdonképpen
beleegyezünk abba, hogy a keresztjeinkhez erősítsenek
minket. Akkor abban a bizonyos első csoportban
leszünk. Nos, kérdezhetitek, hogy miért, mi célja
ennek? Hiszen Jézus már elvégezte a munkát.
Ez igaz. Ennek ellenére maradt egy kis apró, halvány
megkülönböztető vonás. A mi szenvedésünk nem
lelkeket megváltó szenvedés. Az a munka befejezettnek
tekintendő. A mi szenvedéseinkkel azonban értékes
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kegyelmeket szerezhetünk. Olyan kegyelmekről
beszélek, melyek felhasználhatók szenvedő lelkekért,
vétkező lelkekért, keményszívűekért, haláltusával
küzdőkért, tévedésben, tudatlanságban lévőkért,
meggyötört és kihasznált lelkekért. A pokol szélén álló
lelkek visszahozhatók szenvedéseinkkel. ‘Becseréljük’ a
felajánlott szenvedéseinket kegyelmekért. A Szűzanya,
Minden Kegyelem Közvetítője, átveszi tőlünk a mi kis
felajánlásainkat és azok által kegyelmeket kegyelmeket
esd ki a lelkek számára. Mindezeket szörnyűséges
viselkedésünk ellenére teszi értünk e modern világban.
Hadd fejezzem ki ezt egy alkoholista példájával, aki
mélyen a bűnbe süppedve tengődik egyrészt
szenvedélyével kapcsolatos bűnökben, másrészt
általában minden vonalon. Az alkoholizmusból
kigyógyuló emberek jól tudják, hogy volt az életükben
egy pillanat, amikor valaki a vállukra tette a kezét és
az életük ettől kezdve új fordulatot vett. Megadatott
nekik, hogy lássák a szenvedélyüket, az önzésüket és
bűnösségüket. Akkor kijózanodtak és Krisztus legjobb
követőivé váltak. Teljesen belső indíttatásból ezek az
alázatos lelkek életüket arra szentelik, hogy másokat
segítsenek a tisztánlátásra. Honnan jött a kegyelem,
hogy kaphatták azt a figyelmeztetést, mintha valaki a
vállukra tette volna a kezét? Azon szenvedéseink
eredményeképpen, melyeket Jézus szenvedésével
egyesítettünk.
Gondoljuk Saulra, amint leesett a lováról. Gondolj a
saját megtérésedre. Követtél el bűnt? Voltál valamikor
a halálos bűn állapotában? Én voltam. Valaki
szenvedett értem és a Szűzanya jött és fölemelt.
Láttam egy embert, amint beszélt. Igaz szolgája volt
Jézusnak, de hangos, szenvedélyes, olyan, aki felizgat
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engem. Üvöltött a szószékről és azt kiabálta hangosan:
“Hol voltatok ti, amikor belesüppedtem a bűnbe? Hol
voltatok, amikor a világ életét éltem? Miért nem
jöttetek és térítettetek meg engem?” Körülnéztem és
láttam, hogy majdnem mindenki időskorú volt.
Legtöbbjük napi áldozó, mint magam is és fel akartam
állni, hogy visszakiáltsak: “Hagyja abba a kiabálást
ezekkel az emberekkel. Ezek az idős lelkek imádkoztak
értünk, felajánlva szenvedéseiket értünk, imádkozva a
Rózsafűzért értünk egész életük során.” Véleményem
szerint köszönetet kellene mondanunk ezeknek az
embereknek, mert ők azok, akik ‘okai’ annak,hogy én
és ő megtértünk és Krisztus szolgálóivá lettünk.
Nélkülük talán bűneinkben maradtunk volna. Ők
egyesültek Jézussal a szenvedéseikben és imáikban.
Egy befejező gondolat e témában: Gondoljunk Jézus
szenvedésére úgy, mint egy nagy ajándékra. Úgy értem,
hogy a legnagyobbra, amit csak el lehet képzelni. Olyan
nagyra, mint egy ház, mely a legértékesebb arany
papírba van becsomagolva a legpompásabb
diszcsomagolásban és gyönyörű szalagból kötött
csokorral díszítve. Az ajándék olyan gyönyörű, egy
egész örökkévalóságba telik, míg körbejárjuk,
tanulmányozzuk és csodáljuk. Számtalan különböző
oldala van ennek az ajándéknak. Valóban egy egész
életre, sőt még annál is többre van szükség
tanulmányozásához.
Most, mi emberek azt mondjuk, hogy mi is akarunk
ilyen ajándékot készíteni. Megvan hozzá az ember
hatalma, technológiája, a teremtőkészsége, hogy akár
csak megközelítse ezt? Nem, természetesen
semmiképpen sincs. Nem,

40

Első kötet

mi, emberek, nem arra lettünk teremtve, hogy ilyen
ragyogó, tündöklő ajándékot alkossunk. De ezt az
ajándékot az édesapádnak szántad, ezért csatolni
akarsz egy kártyát is jókívánságokkal. Veszel az ember
egy kis ajándékot és becsomagolod az arany papírt
lejobban megközelítő csomagoló papírba. És
odateszed ezt a kicsi kis ajándékot a nagy ajándék
tövébe. Így egyesíted szenvedésedet Krisztuséval.
Amikor a Mennyei Atya látja ezt az ajándékot szeretett
gyermekétől, vajon azt mondja: “Milyen pici ajándék!
Milyen jelentéktelennek tűnik emellett a nagy mellett?”
Aligha. Mint egy apa elmosolyodik, nagylelkűséggel
telve meghatódik a szeretet és az igyekezet láttán. A
szíve boldog. Ez szenvedésetek egyesítése Krisztuséval.
Ha ezt mindannyian tesszük, akkor számtalan kicsi
ajándék fogja körülvenni Jézus nagy ajándékát. Ez
segítés a részünkről. Megtesszük a magunk részét. Ez
természetesen üdvös szenvedő embertársaink lelke
számára. Ne felejtsük el azonban, hogy a mi Istenünk
nagylelkűbb, mint amennyire mi azt el tudjuk képzelni.
Bőkezűen fizet vissza nekünk minden pici
ajándékunkért. Ez az a szituáció, melyben lehetetlen
veszíteni. Szóval, egyesítsük szenvedéseinket Jézusnak
a Keresztúton való szenvedéseivel. Ezt soha nem
bánjuk meg. És ha a te szenvedésed az oka, hogy én
megtértem, alázatosan megköszönöm neked.
Köszönetem és imám egy örökkévalóságon keresztül
fog kísérni kedves imádkozó-társam.
Jézus akarja, hogy ajándékokat kérjek tőle, a Szentlélek
ajándékait és a gyógyulás ajándékát. Kezdtem is kérni,
miután éreztem annak szükségét, de leállítottam
magam. Nem vagyok érdemes ezen ajándékokra és ez a
tény megijesztett. Azt hiszem, így fogalmaztam meg
gondolataimat: “Jézus, nem akarok a lelki
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befogadóképességemhez képest túl nagyot kérni.” Jézus
azt válaszolta, hogy Ő az elbírálója annak, hogy
mekkora a lelki kapacitásom továbbá a kegyelmi
ajándékok iránti vágyam és igényem pedig egyenesen
Tőle származnak. Higgadtabbnak kell lennem és
bíznom kell Benne, hogy Ő mindennek gondját viseli.
Jézus olyan gyorsan hoz mozgásba engem, amilyen
gyorsan csak akarja és ezt meg kell Neki engednem.
Tegnap egész nap Őutána vágyódtam. Már négy napja,
hogy szentáldozáshoz járultam. Ez túl hosszú idő. A
lelki szentáldozásaim erővel töltenek el és életfenntartó
erőt kölcsönöznek és valóban teljes nyugalmat és
útmutatást nyújtanak. Jézus olyan nagylelkű velem és
kedves hozzám. Eszembe jutott, hogy Első Áldozás van
a templomban, így gyorsan rendbe tettem a házat és így
elrohanhattam 30 percre. Jól időzítettem, mert sikerült
Szentáldozáshoz járulnom. Felfrissülve, tovább
folytathattam a napi teendőimet.
Később módomban állt egy sétát tenni. Eszembe jutott,
hogy a 7.30 –as Szentmisét éppen most mutatja be a
pap és égtem a vágytól, hogy magamhoz vegyem
Jézust. Majdnem kezdtem megkérdezni Istent, hogy
rendben van-e az, ha most újból Szentmisén veszek
részt és vajon ez az Ő akarata-e. Az volt az érzésem,
hogy valamilyen oknál fogva „nem”-et mond, így nem
kérdeztem meg. Gyönyörű Szentáldozás volt és utána
Keresztútat is tudtam végezni. Ima közben később az
este folyamán megkérdeztem, hogy vajon
felmérgesítettem-e Őt. A következőt mondta: ”Miért
lettem volna mérges ilyen nagy szeretet
láttán? Veled vagyok, gyermekem, az a
vágyad, hogy Velem egyesülj, Tőlem
származik. Nem teszed mindenkor pontosan
azt, amit Én akarok, de úgy alakítom az
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eseményeket, hogy azok a te lelked javát és az
Én tervemet szolgálják.”
Néhány személyes ügyet megtárgyalva, Jézus azt
mondta: “Tiszteletben tartom az emberi
mivoltodat és hívatásodat. Emlékezz, hogy
mindkettőt Tőlem kaptad. Soha ne aggódj
emiatt”
Egy kicsi félelem fog el a Nagyböjtjöz közeledve.
Nagyon kellemetlen. Megpróbálom leírni. Nem esik jól
a séta és az ülés sem segít. Nem esik jól az evés.
Társaságban lenni kínzást jelent, ugyanakkor egyedül
lenni pocsék dolog. Egyik kutya, másik eb variációnak
is mondhatnám. Komolyan kérem Istent, küldjön
nekem valakit, akivel beszélhetek erről. Nem akarok
sírni, mert a gyerekek még nincsenek ágyban. A
Szűzanya a délutáni rózsafűzér után azt mondta, hogy a
Szentlélek ajándékait kell kérnem Jézustól.
Emlékeztetett arra, hogy Őt kell kérnem és azt is
mondta, hogy Jézus akart nekem adni ajándékokat.
“Szűzanyám, én már arra sem emlékszem, mik voltak
azok az ajándékok. Most akkor mennem kell és fel kell
kutatnom.” Ha megkapom, rögtön tudom, mondta Ő.
Mi ez a vonakodás a részemről? Úgy hiszem, ez onnan
van, hogy félek attól, amit Jézus kérni akar tőlem, talán
képtelen leszek arra, hogy megtegyem, amit mond. Mi
történik, ha elbukom? Nos, most már az eszem tudja,
hogy ez lehetetlen, mivel Jézus azt teszi velem, amit
tennie kell velem kapcsolatban. És természetesen én is
kértem Jézust. Nem tudom, mi bajom van. Az
emberek azt gondolják, hogy megőrültem. Én nem
érzem, hogy megőrültem volna. Világosan látok és
gondolkodom. Őszintén kimondva, valamiféle
támadást intéznek ellenem. Az ördög incselkedik
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velem, “Mit gondolsz, ki vagy te? Azt hiszed, Isten
beszél hozzád? Hogy képzeled, hogy te közre tudsz
működni Isten tervével? Nevetséges, azonnal abba kell
hagynod az írást.” Talán abba kellene hagynom, míg
csak nem lesz lelkivezetőm?
Erre Isten azt mondja nekem: “Mondtam Én neked,
hogy hagyd abba?” Ő a főnök. Talán egy
lelkivezető azt mondaná: “ Valalmi mély vízben van itt
és jobb lenne, ha felhagy a próbálkozással.” Lehet,
hogy ezután fellélegeznék, mert legalább nem kellene
félnem, hogy valamit elrontok.
Ez saját vágyaimnak lenne a kielégítése. Ma beszéltem
valamiről és rájöttem, hogy olyan távol vagyok attól,
hogy törődjek a világban történtekkel. A világ nem
jelent nekem semmit. Engem csak ez a munka érdekel
és az, hogy imádkozom és beszélek Jézushoz és a Szűz
Máriához. Ez, persze a mai nap feladata. Holnap újra
visszatérek a másik feladathoz és ez örömmel tölt el.
Szeretem a munkámat. Minden részletében. Csak azt
nem akarom, hogy valamit elrontsak. Talán szükségem
van egy kellemes forró fürdőre és korai lefekvésre.
Természetesen a legnagyobb szükségem arra van, hogy
kötelességemet az engedelmesség szellemében
teljesítsem és figyeljem, mit mond nekem Isten. Úgy
ragaszkodom az íráshoz, mint ahogy a vízbe fulladó
ember kapaszkodik az életmentő övhöz. Persze előbb
befejezem a házimunkát, ágyba teszem a gyerekeket és
imádkozom, hogy Isten küldjön nekem valakit, aki segít
eligazodnom problémáim között. Holnap újra felkelek
és ugyanezt teszem. Tisztán látom a kötelességemet,
semmi kétségem efelől. Szóval, ezt fogom tenni. Ha
nehezen is, de kitartok és várok az érkező segítségre.
Jézus mindig előtűnik és az ilyen nehéz periódusok
után megjön a béke. De mindig ott van a gondolat: “Ez
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a béke kezdete? Vagy csak rövid ideig fog tartani?”
Legyen meg az Ő akarata.
Pont ebben a pillanatban megszólalt a csengő és a
kedves nővér megérkezett, vígasztalást hozva.
Ma reggel szentáldozás alatt azt mondta Jézus, hogy
nem tart már sokáig ez a nehéz időszak. Hamarosan
biztos jelzést kapok arra vonatkozóan, hogy mi az, amit
tennem kell és mi az, ami az Ő akarata. Addig is
békében haladjak tovább. Úgy határoztam, hogy
mindent változatlanul csinálok, amíg más utasítást nem
kapok. Valójában, mi mást tehetnék?
A Keresztút végzésekor rátekintettem arra az emberre,
aki Jézust a keresztre szegezte. Milyen ember ez? Az
egyetlen, amire gondolni tudok: gazember. Ne is
számítsuk a tényt, hogy akit a keresztre szegezett az
Isten volt és ezt tudjuk. Feltételezzük, hogy az az ember
nem tudta, ki az áldozat. Az ember egy álattal sem tesz
ilyet, nemhogy egy emberrel. Jézus válaszolt:
rendszerint az ilyen emberek már nem is emberek, már
lelküket átadták a gonosz léleknek. Ezek már démonok.
Még azonban a gonoszságnak ezen a szintjén is, ha a
lélekben valami megmozdul egy csipetnyi megbánás
vagy bűntudat kíséretében, Jézus megjelenik és
megtölti a lelket fénnyel. A baj, hogy az ilyen lélek nem
kívánja a fényt. Jézus még azt is mondta: „Meg
foglak védeni az ilyen lelkektől.”
Még egy gondolat ezzel kapcsolatban. Elég világos
számomra, hogy miért mondjuk gyakran valakiről,
hogy élő szent, mint például mondtuk Pió Atyáról és
Teréz Anyáról. Ha lehetnek emberek élő szentek,
feltételezem, hogy lehetnek emberek élő démonok is.
Az öröklétük meghatározást nyer haláluk bekövetkezte
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előtt. A szembetűnőek... no, de ez nem az a téma, amin
nekem spekulálnom kellene.
Ez juttatja eszembe Jézus eleséseit a keresztút
folyamán. Az első eséskor Jézus azt mondta, hogy
semmi kétsége nem volt afelől, hogy felkeljen a földről,
annak a kísértésnek ellenére, hogy a földön maradjon
és meghaljon és így véget érjen a szenvedés. Az
irántunk érzett Szeretete olyan nagy volt, hogy másra
sem tudott gondolni, mint a kitartásra. A második
eleséssel kapcsolatban pedig ezt mondta: “Hogy
összegyűltek körém, hogy engem nézzenek a
földön! Látjátok az Isten Szentjét? Most már
nem olyan erős, ugye? Az emberek, akik
engedték magukat démonok által vezetni,
kárörvendő tekintettel nézték az Eséseimet.
Ezt már te is tapasztaltad, nehéz ezt elviselni.
Nézz rám és gyengeségemre a piszkos földön.
Milyen szánalmat érzel szívedben szegény
Jézusod iránt! Kézeld el, mit érzek Én, amikor
te esel el néha háromszor is egy nap! Igen,
ellenségeid kárörvendve mondják ’Nem is
olyan szent, mint amilyennek gondolja magát.’
De Én, Aki a Világosság vagyok, mit mondok
Én? Én azt mondom: ‘Alázatos lélek. Bizony,
aki a Mennyre tekint és kéri az Én
segítségemet, az az Én szolgám. Meg kell,
hogy kapja mindazt a segítséget, amire
szüksége van és még számtalan más ajándékot
is. Ne aggódj amiatt fölöslegesen, hogy mások
lenéznek. Együtt dolgozunk a lelkeden.
Szépen haladsz előre és soha nem hagylak el.
Béke legyen veled, Kicsikém.”
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Ezen a reggelen Jézus azt mondta, hogy nagyon örült a
családi Rózsafűzér elmondása utáni tegnap esti
megbeszélésünknek. A férjem becsukta a nappali felé
vezető ajtót és kijelentette, hogy meg kell beszélnünk
egy pár dolgot. Szabályokat vezettünk be és
megtárgyaltunk témákat, mint például pénzkeresés,
pénzköltés engedély nélkül, a családi együttélés
szabályainak megszigorítása, kiabálás és verekedés
kizárva. Az utóbbi időben egy kissé az elvadulás jelei
látszottak.
Jézus a következőket mondta: “Ezt a családot
mintául szeretném formálni minden
keresztény család számára. Ez nem azt jelenti,
hogy tagjai tökéletesek. Ez azt jelenti, hogy
minden tag a másikat Istenhez közelebb segíti.
Igen, kell a szeretet a családban, de egymás
elfogadására is szükség van. Segítek. Ne
aggódj a zavaró hatások miatt, mivel Én,
Magam védelmezem a célt, úgy, mint a
sajátomat. Most zavart érzel magadban. Ez
azért van, mert azt feltételezed, hogy a jóság
önmagadtól jön és ugyanakkor az
alázatosságod megtiltja ezt az érzést. Kezd
már megérteni, hogy minden jóság Tőlem
származik. Az alázatosságodat én védem.”
Jézus arra kért, hogy az imában eltöltött idő után
mindig üdvözöljem a Szűzanyát. Nem akarja Jézus,
hogy csak úgy abbahagyjam az imádkozást anélkül,
hogy Édesanyját üdvözölném, hisz a Szűzanya mindig
Jézussal van és közbenjár értem. Ma reggel ima után
elmondtam az Üdvözlégy Máriát. A Szűzanya szintén
kifejezte, hogy örült a tegnap esti családi Rózsafűzér
imádkozásnak. Ez jó, mert ‘háború’ volt imádkozás
előtt és alatt. Kitartottunk amellett, hogy mindenki
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mondja az imát, annak elenére, hogy az idősebb
gyerekek megpróbáltak eltűnni. Tudom, hogy amint
kezdenek idősebbek lenni, előfordulhat, hogy
ellenállásba fogok ütközni, de fontos, hogy a szabály
maradjon érvényben, hogy senki sem hiányozhat. A
fiatalabbak érdeklődéssel figyelik az idősebbeket, hogy
lássák, mit engedhetnek meg ők maguknak. A családi
megbeszélésen a férjem megvitatta a nagyobbak által
nyújtott rossz példát és rámutatott, hogy a kisebbek a
helytelen viselkedést az idősebbektől tanulják el. Ehhez
a nevelési stratégiához kell tartanunk magunkat.
Nagyon hálás vagyok a férjemnek, hogy kezébe vette az
ügyet, mert én nem tudtam volna ezt így megoldani és
fontos volt ezekről beszélni. Nagyon jól csinált
mindent és látom, hogy Jézus működik benne. Úgy
gondolom, hogy Jézusnak könnyű dolga van a
férjemmel. Becsületes, kedves és mindig teljesíti
kötelességét. Köszönöm, Jézusom, hogy nekem adtad
ezt a jó embert aki olyan jó apa és öröm vele lenni.
Nos, a Szűzanyával töltött imaórámban, az eszem
ide-oda kalandozott. A Szűzanya félbeszakította
gondolataimat és azt mondta: “Menj a másik szobába,
gyermekem, ha gondolod, hogy ott jobban fog menni a
imádkozás.” A másik szobában van a nagy kereszt és
a Szűzanya nagy szobra. Ez az ima-szoba.
Próbáltam úgy tenni, mintha nem hallanám és
folytattam az imátés akkor Ő megismételte: “Menj
most a másik szobába.” Egy kicsit hülyén érezve
magam, felálltam, gondolva, akár hogyan is érzek,
engedelmeskednem kell. Kimentem a konyhából,
bementem a másik szobába és észre vettem egy
asszonyt, amint ott állt kívül az ajtónk előtt. Valamit
letett az ajtónk elé. Kinyitottam az ajtót és
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üdvözöltem a barátnőmet, aki depresszióval
küszködik. Elmondta, hogy idehozott nekem
valamit, de nem akart zavarni, miután tudja, hogy
reggelenként dolgozom. Kértem, hogy jöjjön be, de
azt válaszolta, hogy mennie kell valahová. Tudom,
azt hiszi, hogy zavar és fenntart a munkámban. Így
meghívtam őt és gyermekeit másnap estére. Ebben
a házban mindig nagy a felfordulás , de jól tudtam,
hogy meg kell állapodnunk valami konkrét
időpontban. Elment és én átmentem az ima
szobába. Belémvágódott, hogy ha nem álltam volna
föl, elmulasztottam volna az alkalmat, hogy
észrevehessem ezt az asszonyt az ajtónk előtt.
Mielőtt elváltunk, mondta, hogy ‘elég nehéz a
helyzete’. A Szűz Anya nyilvánvalóan nem akarta,
hogy elmulasszam a vele való találkozást.
Elkezdtem imádkozni érte és a Szűz Anya
megkérdezte, hogy akarom-e, hogy Jézus
meggyógyítsa őt. Igennel válaszoltam.
Megkérdezte, hogy hajlandó vagyok-e szenvedni
érte. Természetesen igennel válaszoltam, a két
kezemet magam előtt tartva, nehogy ismét a szám
elé kerüljenek és így visszatartsanak attól, hogy
‘igen’-t mondjak. Úgy értelmeztem, hogy, hogy
könnyen megyek kersztül e szenvedésen a
gyógyulásáért cserébe. A Szűzanya biztosított
engem, hogy a szenvedésem minimális lesz,
valamint arról, hogy úgyis szenvednék. Azt is
mondta, hogy szenvedésem értékét a maximálisra
fogják növelni.
Ez egy kicsit aggódással töltött el. Nem akarom
tettetni, hogy értem ennek a tervnek a hogyanját,
miértjét és azt, hogy milyen hosszú időre terjed ez a
legfrissebb terv. Ismétlem: bízom Jézusban, hogy arra
használ föl engem, mire Ő akar, és meg fogom
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ismételni, hogy “Jézus, bízom Benned,” mert őszintén
szólva, nem hiszem, hogy a magam jószántából ezt
választanám. Tudom, hogy ez nem hangzik jól, de hadd
mondjam ezt ki őszintén. Az Ő akarata fog úgyis
teljesülni. Nos, a szenvedés megjött még aznap.
Hajnali 3.00-ig tartott. Legyen meg Isten akarata, és
bár mindig megérteném annak értékét, amit az Ő
akarata valósít meg, még akkor is, ha nem értem, mit
visz végbe az Ő akarata. Tovább folytatódott a
következő reggel. Be kell vallanom, erre nem
számítottam és talán egy kicsit igazságtalannak
tartottam. Milyen gyorsan felháborodom. Nem vagyok
igazi apostol. Délután kicsit lepihentem és Jézus azt
mondta nekem: “Ha felébredsz, majdnem vége
lesz.” Igaza volt. Felébredtem és könnyebben, jobban
és fizikailag megerősödve éreztem magam. Hálát
adtam, hogy vége lett ennek is.
Jézus szigorúságot és következetességet akar
gyermekeink nevelésében. Látom, hogy a sok hiba,
amit mi szülők elkövetünk egyszerűen lustaságunkból
következik. Ezt úgy értem, hogy a fegyelmezés
bármilyen fázisában energiánk bevetése nélkül semmi
sem megy. A fegyelmezés számomra azt jelenti, hogy
azt mondom a gyereknek, hogy “tedd ezt”. Nem teszi
meg, és a bajsza alatt morog valami bocsánatkérést és
panaszt tesz, hogy a kérés nem igazságos. Nos, ilyenkor
erő és tekintély alapján meg kell követelni az utasítás
teljesítését, kivételt képez az az eset, ha a gyermek
ésszerű és jogos érveléssel áll elő atekintetben, hogy
miért helytelen a kérés. Úgy hiszem azonban, hogy
kevesebb az az eset, amikor a szülő az, aki a hibát
elkövette azzal, hogy az utasítás, amit adott, helytelen
volt.
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Hát, így teszünk, amikor rászorítjuk gyermekünket,
hogy megtegye azt, amit neki mondtunk. Könnyebb, ha
egy nagyot sóhajtunk és magunk megcsináljuk vagy
otthagyjuk a helyszínt és valami más dologba kezdünk
bele, elfelejtve, hogy gyermekünk most megtanulta,
hogy ő az, aki a szabályok szerzője a családban.
Energiánkra van szükség. Azért ismétlem ezt meg,
mert mi, szülők mostanában kifogytunk az energiából.
Jézus azt mondja, hogy energiánkat rossz dolgokra
tékozoljuk el. A szülők energiájukat olyan dolgokra
használják fel, melyek nem viszik előbbre szülői
munkánkat.
“A szülők messze jobban törődnek saját
szórakozásaikkal. A gyermekeik nevelése
sínyli ezt meg.”
Az világos, hogy gyermekeink foglalják el az első számú
helyet az életünkben. Nem anyagi vonatkozásban. Sok
gyermek ma úszik az anyagi jólétben és éhezik lelki
tápálékra és szeretetre. Szükségük van sétára,
beszélgetésre és arra, hogy odafigyeljenek rájuk. Ezek
azok a cselekedetek, melyek nem kerülnek pénzbe,így
nem követelik a szülőtől, hogy másodállásban
dolgozzon extra jövedelemért.
Uram, segíts bennünket, hogy jobb szülőkké váljunk és
közvetítsük gyermekeink számára a hitet. Urunk, légy
segítségünkre, hogy hitünket újra birtokba vegyük, így
legyen mit megosztani gyermekeinkkel. Védelmezz
meg bennünket az Új Kor és annak üres igéretei iránti
vonzástól. Téríts vissza bennünket, Jézus, arra az útra,
mely Hozzád vezet. Add, hogy újra jók legyünk,
Istenünk. Vedd le a hályogot a szemünkről, hogy ismét
láthassunk és egyik példát a másik után hozzuk arra,
hogy Isten velünk van. Segíts, hogy elutasítsuk ezt a
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világot annak sötétségével és lelki kiéhezettségével.
Küldj hívatásokat, Urunk. Küldj nekünk bátor lelkeket,
akik hajlandók visszaszorítani a rosszaságot.
Szeretünk Téged,bízunk Benned, Rádhagyatkozunk,
Urunk, Jézus Krisztus, drága Megváltónk.
Ma az írás után leültem, karjaimat keresztbe téve.
Megéreztem Jézus tekintetét. Megkérdezte, vajon nem
voltam-e boldog, hogy Neki írtam ma. Nem akartam
írni. Tízből kilenc alkalommal úgy érzem, hogy nincs
mit mondanom. Jézus válasza: “Ez jó. Arra
figyelsz, amit Én mondok. Nekem sok a
mondanivalóm.”
Szóval, ma, amint ott ültem azt mondtam: “Jézus úgy
érzem magam, mint aki mindentudó.” Nevetett és azt
mondta: “Drága gyermekem, még mindig azt
gondolod, hogy ez tőled jön? Nem veszed
észre, hogy semmit sem tudsz Énnélkülem? Ne
félj! Gyakran használok fel embereket, akiken
keresztül beszélek. Védelmezlek téged és
védelmezem az Én munkámat. Most pedig légy
boldog, mert Jézusnak öröme telik benned.”
Hogy lehetséges az, hogy van, aki nem szereti Őt?
Ismétlem, az egyetlen magyarázat erre az, hogy nem
ismerik Őt. Ez a mű egészen Jézusról fog szólni és úgy
nevezhetem e művet, hogy ’az újra megtalált Jézus’.
Akkor majd a világ megszereti Őt és nem lesz többé
bűn, dühöngés, sértés, gyermek-kizsákmányolás.
Micsoda álom! Kérlek Istenem, add, hogy ez
megvalósuljon. Olyan nagyon vágyom rá.
Jézus csak ennyit mondott: “ Megint tanulsz, kicsi
apostolom.”
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Azt hiszem, itt a kulcsszerepet betöltő szó az, hogy
“kicsi”.
Ma reggel megértettem, hogy Jézus csalódott bennem
tegnap. A reggeli imám közben tudatta velem, hogy
később a nap folyamán mondani kíván nekem valamit,
amit azután a naplómba kell majd beírnom. A nap
telis tele volt erőpróbával és rendkívülien mozgalmas
volt, a nap végén nem éreztem jól magam és ki voltam
merülve. Nem imádkoztam még egyszer, csak akkor,
amikor az elalvás előtti percek következtek. Ma reggel
a Szentáldozáskor nagy öröm és hála töltött el. Egészen
el voltam telve ezzel az érzéssel és dícsértem és
dícsértem az Istent. Jézus azt mondta, hogy amikor
nem jövök Hozzá, akkor nem tudja odaadni nekem a
számomra szánt kegyelmeket. Némely kegyelmek ezek
közül másoknak volt szánva, és miután én nem mentem
értük, nem lettek ‘átadva’. Ez természetesen az én
magyarázatom, de így jutottam el a dolog
fontosságának megértéséhez. Le kellett volna
térdelnem Előtte, még, ha rövid időre is, és azt kellett
volna mondanom: “Istenem, teljesen ki vagyok
merülve. Ez a nap halálosan nehéz volt. Van valami
fontos dolog? Van valami, amit akarod, hogy
megtegyek?” Még mindig csak tanulok. Meg fogom
próbálni, hogy ezt a hibát ne kövessem el még egyszer.
Nem érzem azonban nagyon rosszul magam emiatt,
mint ahogy általában, mert tudom, hogy megtettem
minden tőlem telhetőt tegnap, ezt a hanyagságot
kivéve. Bár azt is észrevettem, hogy elég türelmetlen
voltam amikorra a gyerekeket ágyba raktam. Ha
legalább csak egy rövid időt is töltöttem volna Jézussal,
jobban ment volna minden.
A Keresztút végzésekor megálltam Jézus Harmadik
Esésénél, ami úgy érintett, mint a szívemen keresztül
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szúró nyíl. Azt mondtam: “Jézus, milyen nagyon
szeretnélek felkapni a földről, egyenesen a karjaimba és
elrohanni Veled. “ Ezt válaszolta erre: ”Ma alkalmad
lesz arra, hogy valakit fölemelj, aki elesett.
Meg fogom neked mondani, amikor ez fog
történni. Ennek ugyanolyan értéke lesz,
mintha Engem vennél fel a földről, miután
elestem.” Elképzelem az édes Jézust, aki ténylegesen
beüti Magát a kemény földbe a megvert, kimerült,
gyenge, szomjas állapotában. Egész testemben
megrándulok, ha arra gondolok, hogy az esés
következtében még a nehéz kereszt is rázuhan. Ekkor
mérgesen tekintek Simonra, figyelmeztessem magam
arra, hogy jókedvű és segítőkész legyek. Milyen
remekül megállapítom mások bűneit. Ebben nagyon
tehetséges vagyok. Ki kellene talán állnom az utcára és
rájuk kellene mutatnom, amint mellettem elhaladnak.
Jézus ekkor azt mondja: ”Gyermekem, ne ítéld el
Simont olyan keményen. Azt akarom, hogy
jókedvűen adakozz. Nem akarom, hogy
helyzeteket és más embereket bírálj különösen
akkor nem, ha nem ismered a tényeket.” A
Mennyország segítségét kérem, hogy ne mondjak
ítéletet másokról.
Ma remélem, hogy sikerül a számomra készített
kegyelmeket megkapnom. Úgy tájékoztattak, hogy
valakiért szenvednem kell. Félek, hogy nehéz
szenvedés lesz, mert ennek a személynek sok
problémája van és bizonyos szempontból veszélyes is.
Jézus azt mondta, hogy a szenvedésem nem lesz
komoly. Mikor megkért, hogy szenvedjek ezért az
emberért, ‘igen’-t mondtam. Már nem teszem kezemet
ösztönösen a szám elé, mikor ezt az ‘igen’-t kimondom.
Végre megértettem, hogy ezek a lelkek nagyon
értékesek Jézusnak és így az én számomra is
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ugyanolyan értékesek. Jézus megajándékozott engem
irántuk érzett gyöngéd szeretettel. Már csak a
gondolat is könnyeket hoz szemembe. Megjegyzésre
érdemesnek tartom, hogy még azok iránt is
szenvedélyes szeretetet érzek, akik megbántottak és
szükségét érzem annak, hogy bármilyen módon
segítsem őket a gyógyulásukhoz és békéjük elérésére,
különesen kívánom ezt szegény szenvedő lelkük
számára. Ez a segítés bizonyos esetekben örömmel jár.
Mások esetében sokszor bizony elég keserű
tapasztalattal jár az ilyen segítés. El kell jutnom arra a
pontra, hogy azt tudjam mondani: ’mit számít ez?’
Nekem mindegy! Jézus szolgálatában töltöm el a napot
akár milyen nehéz vagy könnyű esettel állok szemben.”
Befejezve ezt a gondolatmenetet és visszatérve a feltett
kérdésemre, arra, hogy vajon a szenvedés nehéz lesz-e
vagy sem, Jézus azt mondta: ”Nem. Nem fogsz
többet szenvedni, mint amennyit
meghatároztam előre számodra.” Íme, ez a
helyzet. A szenvedés így is, úgyis jön, kikerülhetetlen.
Legjobb, ha fölajánljuk.
Jézus most arra kér, hogy töltsek egy kis időt
gyermekeimmel, így most abba kel hagynom az írást.
A szenvedés tovább tart. Tudtam, hogy az a lélek,
akiért szenvedek, nehéz eset. Rosszul vagyok. Ma
reggel a Mise alatt nagyon gyengén éreztem magam,
beteg voltam. Kértem Jézust, hogy segítsen abban az
értelemben, hogy ne kelljen ezt a feladatot
végigcsinálnom.
Azt mondta: “Odaadom neked az Én Testem
használatát a mai napra, hogy a
házimunkádat el tudd végezni. Szenvedésed
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csak ideiglenes. E szenvedésednek jó hasznát
vesszük, Gyermekem, tarts ki.”
Meg kell mondanom, hogy annak ellenére, hogy rosszul
érzem magam, csak úgy repülök, amint a nehéz
házimunkát végzem. Biztos voltam benne, hogy nem
lesz erőm hozzá. Még azt is mondta Jézus: “Veled
vagyok. Teljesen együttérzek veled
szenvedésedben. Figyeled, milyen leheletszerű
finomsággal végzed a Keresztútamat? Így
vagyok veled. Ilyen szerető gondoskodást
nyújtok Én neked, ha elfogadod ezeket lelki
ajándékokat. Lassan és tervszerűen haladj,
gyermekem, takarékoskodj az erőddel és
minden rendben lesz. Különleges lelki
feladatokat adok neked mára. Ne nyögj a
kereszt súlya alatt ma, mert hamarosan
megkönnyítem azt neked és nagy öröm fog
eltölteni téged, hogy megtetted, amit mondtam
neked. Veled vagyok. Veled maradok.
Hamarosan egészen Hozzám fogsz tartozni.”
Tegnap a szentbeszéd a Rózsafűzérről szólt. A pap
gyönyörűen intézte szavait a családokhoz, hogy
bátorítsa őket kezdjék el megint ezt az imádságot
mondani a családjukban. Javasolta, hogy kezdjék egy
tizeddel. Sajnáltam, hogy férjem nem hallotta, ugyanis
a pap azt is mondta, hogy az apák vezessék a családot
az imádkozás ezen útjára.
Később azonban eszembe jutott, hogy nem volt fontos,
hogy a férjem hallja ezt. Nemrégen a legidősebb
lányom, aki ellenzi a családi imát azt mondta: “ Anyu
akarja, hogy mondjuk a Rózsafűzért.” A férjem
félbeszakította, mondván: “Ez nem így van. Én vagyok
az, aki a Rózsafűzér imádkozását forszírozom. Ez az én
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döntésem, hogy ezt imádkozzuk, ne gondold, hogy ez az
édesanyád döntése.” Ezt olyan határozottan és olyan
meggyőződéssel mondta, hogy lányom szóhoz sem
tudott jutni, mert megértette, hogy ez nem vicc. Én
pedig örültem, mert nem szeretem , ha a fontoskodó,
szigorú lelkivezetőnek a szerepét kell játszanom.
Lassan kezdem észre venni a változást és természetesen
örülök ennek. Isten olyan jó hozzánk.
Egyik nap üzleti ügyeimet kellett intéznem. A délután
folyamán nagy veszekedés tört ki két gyermekem
között. Egy másik gyerek is belekeveredett az ügybe és
az eredeti bűnöst a szobájába küldtem. Az idő telt,
felajánlottam megbocsájtásomat, de visszautasította.
Végül is kijött a szobából, még mindig távol a többitől,
de hajlandó volt enni. Akkor véletlenül valaki
megütötte az arcát és az orra vérezni kezdett. Ekkor
Jézus azt mondta: “Ő az, akit föl kell emelned és
karjaidba venned. Kezeld őt úgy, mint Engem,
Azt, Aki elesett a Keresztúton.” Meg voltam
lepődve, mert soha nem gondoltam volna, hogy egy
gyermeknek szüksége lenne ilyen szeretetre és
gondoskodásra. Pontosan így bántam vele és elkezdett
szipogni. Valóban ez a kicsi gyermek mélyen a szívére
vette mindazt, ami történt és észre sem vettem, milyen
nagyon távol érezte magát a családtól ezen a napon.
Jézus olyan jó hozzám, hogy apró részletekig segít
engem. Ő megadja ezt minden léleknek, aki ezt akarja.
Nem tudom ezt eléggé kihangsúlyozni. Jézus ott van
minden lélekben. Ha egy lélek hajlandó lenne idejét
erre szentelni, beszélgethetne Jézussal, Ő pedig
személyesen vezetné e lelket szeretettel és
bölcsességgel. Milyen magasztos a mi kapcsolatunk
Krisztussal.
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Ezt mondva, nem akarom, hogy azt gondolják az
emberek, hogy ez valami titokzatos jelenség, ami
elérhetetlen az egyszerű lélek számára. Ez ösztönszerű
és bennünk van. A hívás a mi Istenünkhöz lelkünk
közepéből jön és ez még hangosabb és kitartóbb, ha
szenvedünk. Ahelyett, hogy a hívó szót meghallanánk
vagy térdre rogynánk, mondván “Istenem, Istenem
siess, segíts meg engem!”, megyünk a vitamin és
gyógynövény üzletekbe, jósnőhöz, a Reiki módszer
ismerőihez és az üres ígéretek mindennemű
osztogatóihoz. Lelki fájdalom, sóhajtozás a lélekből
árad, mondván: “ Kérlek, kedves ember, éhezem.
Táplálj engem lelki táplálékkal, hogy ismét erőre
kapjak, hogy békét hozzak számodra, mely oly csalóka”.
Ez nem volt mindig probléma, de ma probléma. A
kegyelmek Jézusnál vannak, de senkinek sem kellenek.
Hmm. Kaphatok még?
Ezt csak úgy viccből mondtam, de Jézus válaszolt:
“Igen. Pontosan. A kegyelmek tömege vár itt
a lelkekre, azokra, akik akarják. Az Én
Édesanyám reménnyel telve, és oly gyengéden
nyújtja oda gyermekeinek. Meg kell,hogy
mondjátok ezt a lelkeknek, különösen
azoknak, akiket fájdalom gyötör és akiket
senki sem szeret és akiket elfelejtettek. Az
ilyen lelkek örömmel elfogadják
kegyelmeimet. Menj és add tudtára a nevemet
az embereknek! Menj az emberek közé és
hirdesd az Evangéliumot! Ismertesd meg a
nevemet mindenkivel, hogy mindenki
megtapasztalja a szeretetet és a megváltást.
Ezt kérem ma tőled és ha keresed erre a
választ, a válasz nyilvánvalóvá lesz a
számodra. Vizsgáld meg mindennapi életed.
Hol van számodra az evangélizálás területe?
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Hol akarom, hogy hirdesd az evangéliumot? A
szívedben találod meg a választ, drágám. A
szívedbe fogom helyezni. A szíved túlcsordul
majd az ilyen válaszokkal, észre fogod venni,
ha odafigyelsz a szavamra.”
Természetesen imádkozom: “Jézus, add, hogy
meghalljuk a hangodat. Emeld föl a hangodat, hogy
nehogy semmibe vegyük és csak menjünk a magunk
dolgai után. Szolgálni akarunk, ezt akarjuk, mindennél
jobban. Irántad érzett szeretetünk azonban kicsi a
világból jövő szellő elfújja. Tégy bennünket erősebb
emberekké, Urunk. Tégy szilárddá bennünket. Tégy
bennünket kitartókká a szolgálatodban. Vigyél
bennünket azokhoz a lelkekhez, akiket senki sem szeret
és akiket elfelejtettek. Jézus, kérünk Téged, mint
Barátunkat, mutasd meg nekünk a Te akaratodat és
mondd azt meg nekünk világosan, hogy biztonsággal
haladjunk mennyei szolgálatunk útján. Tényleg, ezt
akarjuk, bár szívünk teli van félelemmel. Adj nekünk
nagy bátorságot és emellé még több bátorságot, hogy ne
torpanjunk meg és ne rettegjünk, mikor szembenézünk
feladatainkkal. Urunk, ezt akarjuk. Ezt kérjük Tőled.
Kérlek, Jézus, a Szűzanya, Mária nevében, teljesítsd
kéréseinket. Ámen.”
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Gondolatok a Lelkiségről - 3
A Szűzanyához imádkoztam ma este és megint
beszéltem neki a félelmeimről és érzéseimről abban a
tekintetben, hogy talán nem végzem el jól a
feladataimat. Így válaszolt: „Mi sokkal jobban
védelmezünk téged, mint ahogy te azt megtapasztalod,
gyermekem. Az a kis szenvedés, amit megengedünk a
számodra, az az alázatod védelméül szolgál. Ne félj. Veled
vagyok.”
Most megint Jézus szólt hozzám: “Látod, milyen
készségesen elfogadom a keresztet? Ha
gyermekeim, még, ha csak a kiválasztottjaim
így elfogadnák a kicsi keresztjeiket és
mondanák, hogy ‘elfogadom ezt a keresztet
Jézus Krisztus nevében a bűnösök
üdvözülésére’, számtalan lelket tudnék
megmenteni. Számtalant. Még egy kicsi dolog
értéke is, amit Istennek ajánlotok,
felbecsülhetetlen. Meg kelll értenetek, hogy a
szenvedés minden ember életében előfordul.
Használd fel azt a életed megszentelésére és
embertestvéreid javára.”
Megálltam megint annál a keresztúti állomásnál,
amikor Jézust a keresztre szegezik. Még mindig ezt az
embert tanulmányozom, aki Jézust a keresztre szegezi.
Jézus azt mondta: “Jobb lett volna neki, ha
visszautasította volna ezt és nem vett volna
részt ebben az irtózatban. Engednie kellett
volna, hogy őt magát meggyötörjék, mielőtt
ezt az embertelenséget elkövette. Embertől
soha nem szabad félni. Az ember meg tudja
sérteni a testet, de mi értéke van az emberi
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testnek? Egy szempillantás alatt átadjátok azt
nekem. Csak a léleknek van örök értéke.
Beszélj arról, hogyan irányítja a lélek a testet.
Ez vígasztal engem.”
Nemrégiben beszélgettem egy csoport gimnazista
diákkal és arra használtam fel az idő nagy részét, hogy
megtárgyaljam velük a testük feletti uralmat.
Elmondtam, hogy a lélek által irányított értelmük hoz
döntést afelől, mit tesz a testük. Például, a lélek és az
értelem dönt, hogy milyen táplálékot vegyenek
magukhoz, mit csináljanak a kezükkel és lábukkal,
mikor sportolnak, mikor játszanak, mikor dolgoznak.
Megkértem őket, hogy ne felejtsék el, hogy igenis
képesek arra, hogy kontrollt tudjanak alkalmazni
különösen a nemi ösztönök terén. Óvatosságra intettem
és figyelmeztettem őket, hogy nehogy azt gondolják
akárcsak egy pillanatra is, hogy a test az, amely a
döntéseket hozza. Arra is felhívtam a figyelmet, hogy
az emberi test olyan ösztönzéseket küld az elmének és
léleknek, melyek helytelenek. Azok a döntések,
melyeket heves vágyak és ösztönös szükségérzetek
alapján hoz az ember, valószínűleg helytelen döntések.
A lelkünk és értelmünk dolga, hogy „nem”-et
mondjunk a testnek, amikor a test helytelen kérést
intéz a személynek. Gyakran mondom ezeknek a
fiataloknak, hogy amennyiben igaz lenne az, hogy nem
képesek ellenállni ezeknek a testi vágyaknak és átadják
magukat ösztöneiknek, akkor mindnyájunkat lakat
alatt kellene tartani, hiszen ez történik azokkal, akik a
rossz vágyakat és ösztönöket szabadjára engedik.
Akkor ezek az emberek nem alkalmasak az emberi
közösségben való életre. Gondolom, az érthető, hogy
mondandómat barátságos stílusban adom elő.
Időnként majdnem viccesen és kicsit abszurd módon
fejezem ki magam.
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“Ha egy lélek meg fog bízni Bennem, nincs
határa annak, amit rajta keresztül képes
vagyok tenni.” mondja ezt Jézus.
Így akkor tovább kell fejlesztenem magamban az
Istenbe vetett bizalmamat. Talán az Isteni Irgalmasság
Rózsafűzér segít ebben.
A Keresztút III. állomásánál Jézus azt mondta, hogy
hamarosan el fogok esni és Ő velem lesz, amint én is itt
voltam Vele. Nagy esésekre gondoltam és nem igazán
olyanokra, melyek az én hibám következményei, hanem
olyanokra, mint zaklatások, támadások és keresztek.
Autóval mentünk, a gyerekek is a kocsiban voltak, meg
sem próbálom leírni a káoszt. Megmentem ettől az
olvasót. Azok után hogy számtalanszor
eredménytelenül tettem kísérletet arra, hogy valamiféle
ésszerű magatartást tanúsítsanak, elveszítettem
türelmemet és elkáromkodtam magam. Ennek
eredménye a totális csend lett. Férjem nem szólt
semmit. Én azonnal azt mondtam: “Bocsánat. Egészen
megbolondulok tőletek.” Hűséges férjem válaszolt.
“Akárki elkáromkodná magát ilyen esetben.” Neki is
elege volt és megpróbálta folytatni a vezetést. Ott ültem
és szörnyen éreztem magam és Jézus odajött és
megvígasztalt. Azonnal jobban éreztem magam.
Tudtam, hogy megbocsájtott és csodálatos békét
éreztem a szívemben a nem-túl békés körülmények
ellenére. Jelezte nekem, hogy ez volt az az esés, amire
utalt akkor, amikor a Kereszútat végeztem. Olyan jó
hozzám és Rajta nem lehet túltenni nagylelkűségben.
A mai nap nehéz napnak indult. Mindenki beteg,
magamat is beleértve. Az éjszakai alvásom nem volt
egyenletes, minduntalan megszakadt és így nem volt
nyugalmas. A nap veszekedéssel, nézeteltéréssel
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kezdődött minden vonatkozásban. Pfuj. Egyedül
mentem Misére, rohantam, mintha loptam volna rá az
időt. Jobban lettem. Jézus azt kérte, hogy mosolyogjak
és kedves legyek függetlenül attól, ami történt. Meg
kell, hogy mondjam a Mise alatt valóban a templomban
töltött idő első néhány percében a mosoly könnyen jött.
Ha egyszer Jézus jelenlétében vagyok, a nehézségek
ellenére is tudok mosolyogni.
A Keresztút közben, melyet -kérésre nagy
gyorsasággal végeztem el- megálltam annál az
állomásnál, amikor Jézus Édesanyjával találkozik és
imádkoztam a mi Anyánkhoz. Egyetértett azzal
döntésemmel, hogy a gyerekeket otthon hagyom, annak
ellenére, hogy ez civódást okozott a családban.
Ezt mondta a Szűzanya: “Fontos, hogy bízzál az
ítélőképességedben. Helyesen döntöttél. A jövőben tedd
ezt hűvösen, és soha ne félj, amikor valaki kétségbe vonja a
döntésed helyességét, ha a kérdés a gyerekek javát
szolgálja. Maradj azonban nyugodt. A békés határozottság
sokkal többet mond, mint az, ha fölizgatod magad, mert
valaki megkérdőjelezi a döntésed helyes voltát.”
Azalatt az Állomás alatt, melyben Jézus a jeruzsálemi
asszonyokkal találkozik, imádkoztam minden
asszonyért, akinek nehéz sorsa van.
Nem tudom elég jól kifejezni, milyen nagy vágy él
bennem Isten után. Vele akarok lenni. Majdnem
könnyes a szemem egész nap. Két további lelki
szentáldozást végeztem és néha úgy érzem, hogy
zavarom a Szűzanyát, Őt kérem ugyanis, hogy járjon
közben értem ezekért a lelki áldozásokért. Az egyik
ilyen áldozás során Jézus biztosított afelől, hogy velem
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van és velem marad. Megkértem Jézust, mondja meg,
mit csinált egész nap“, amíg én elláttam a munkámat.
Azt mondta: “Itt állok melletted, hogy ha
szükséged van Rám, itt legyek.”
Ez mosolyt csalt az arcomra és valóban érezhetően
könnyebb lett a szívem. Később megint magányosan
éreztem magam és nem tudtam visszaemlékezni, mit
mondott, amit olyan vígasztalónak találtam. Ez megint
majdnem sírásra késztetett. Hát ilyen egy
vágyakozással teli nap. Így azután a Szűzanyát
háborgattam azzal, hogy “Hozd vissza nekem Őt!”
Azonnal Jézus hangját hallottam:
Azt mondta: “Itt vagyok. Mondtam, hogy itt
állok melletted arra az esetre, ha szükséged
lenne Rám. Mint ahogy most is.”
Elég csak erre gondolnom, azonnal mosolyogni kezdek.
Megkérdeztem, vajon leírhatom-e ezt, mert úgy érzem,
hogy ez valami gyönyörű volt. Azt is mondtam: “Jézus,
nem értem. Hogyan lehetséges az, hogy mindenkiben
jelen vagy íly módon?” Azt mondta, hogy az Ő velem
való kapcsolata egészen egyedülálló. Ilyen nincs még
egy. Ezt természetesen nem tudom felfogni, de az nem
számít. Éreztem a Belőle áradó szeretetet.
Arra gondolni, hogy ez mindenki számára elérhető...!
Az emberek mind így éreznének, ha Hozzá fordulnának.
Én nem tudok Nélküle élni. Egészen magányosnak
érzem magam Nélküle. El sem tudom képzelni a
Mennyországot, mert már itt is oly nagy örömet érzek.
Milyen lehet a Mennyország?
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A kedves nővér mondott nekem valamit egyszer, ami
választ ad az én Krisztushoz intézett kérdésemre, vagyis
arra, hogy milyen módon lehetséges, hogy mindenkivel
együttvan. Azt mondta, hogy egy pap egyszer a
következő hasonlattal illusztrálta ezt: ha a tükör ezer
darabra törik, minden darab kicsisége ellenére még
mindig rendelkezik a visszatükrözés képességével. A
pap felhasználta ezt a hasonlatot az Oltáriszentség
magyarázásához. Minden egyes Szentostya a világ
minden tabernákulumában ugyanolyan értékű, mint a
következő vagy mint az első. Úgy gondolom, hogy ez a
magyarázat ugyanúgy alkalmazható válaszul arra a
gyermeteg kérdésre, hogyan lehet Jézus mindenütt.
Furcsa, ahogyan az emberi agy rögzíti a dolgokat. Ez
olyasmi, mint amikor valakit szeretünk, akkor minden
apró, szinte jelentéktelen dologra ráirányítjuk a
figyelmünket, amikor nem vagyunk a szeretett
személlyel, ugyanis minden módot megragadunk, hogy
gondolatban vele lehessünk. Tudom, Jézus velem van.
Ezt több szinten is tudom. Ez azonban nem a teljes
együttlét és ezért érzem a vágyódás fájdalmát és a lelki
szenvedést, hogy távol vagyunk egymástól, bár enyém
annak boldogsága, hogy most beszélhetek Vele. Ez
fantasztikus, és szomorúságomban megrázom a fejem,
amint a boldog öröm érzéséről írok. De én még többet
és többet és többet akarok ebből az örömből.
Pillanatnyilag azonban az a feladatom, hogy
visszamenjek a hálószobába takarítani...
Szentáldozás előtt imádkoztam. Szinte
kötelességszerűen kérem folyton folyvást Istent, hogy
küldje nekem ajándékait, a Szentlélek ajándékait. A
következő vasárnap Pünkösd vasárnap, valószínűleg
ezért van ez a nagy koncentrálás a Szentlélekre. E
témában való sok gondolkodással sikerült magamat
kellőképpen összezavarni. Végülis így imádkoztam:
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”Istenem, küldd el nekem azokat az ajándékaidat,
melyeket, nekem akarsz adni. Mindössze azt kérem
Tőled, hogy Akaratod elé ne gördítsek akadályt
bűneimmel. Ezen túlmenően nem törődöm azzal, mit
teszel, amennyiben Téged szolgállak.”
Ez egy kicsit zavaró, mert nem akarunk sem
szerénytelenek, sem vakmerőek lenni túl magasztos
ajándékok utáni vágyakozásunkkal. Ugyanakkor nem
akar az ember gyenge akaraterővel és hamis alázatban
élni. Nem vagyok érdemes rá, ezért tartsd vissza
ajándékaidat, így legalább nem tartozom semmi
felelősséggel velük kapcsolatban. Az is előfordulhat,
hogy túl sokat foglalkozunk ezzel, mintha rajtunk
múlna, mintha a mi akaratunktól függne. Ez volt az,
ami körül gondolataim összekuszálódtak és végül is azt
mondtam: “Elég volt ebből, nem érdekel, mi történik,
Terád hagyom ezt a dolgot, Uram.”
Így válaszolt: “Örömmel tölt el az imád. Ez
bizonyítéka annak, hogy kész vagy bármilyen
ajándékra, amit számodra készítek.”
Szentáldozás előtt és alatt tovább folyt az eszmecsere.
Nem szívesen írok erről, mert attól félek, hogy azt a
látszatot keltem, hogy úgy gondolom, mintha
megérdemelném ezeket a kegyelmeket. Nem érdemlem
meg. Türelemmel számot vetek gyengeségeimmel és
folytonos küzdelmeimmel. A beszélgetések témája az,
hogy elfogadom Isten akaratát és, hogy kész vagyok
megtenni azokat az áldozatokat, melyek együttjárnak
ezekkel a kegyelmekkel. Nem tudom, milyen áldozatok
lesznek ezek. Fogalmam sincs, mit jelentenek majd
ezek nekem. Feltételezem, hogy a Jézussal való
egységemet mélyítik. Ezt kértem és ma reggel azt
válaszoltam Jézusnak, hogy nem bánom, mit küld
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nekem, ha azáltal közelebb kerülök Hozzá. Jézus
válasza az volt, hogy a mi összetartozásunk tovább fog
mélyülni az együttes munkánk eredményeképpen.
A Keresztút Első Állomásakor, amikoris Jézust halálra
ítélik, Jézus a következőket mondta nekem: “Téged is
el fognak ítélni. Téged is elítélnek, mert ebben
a világban élsz, de nem tartozol ebbe a világba.
Ez tartozéka az Én akaratom szerinti életnek.”
Azt válaszoltam, hogy “nem érdekel,” amint már
többször a reggel folyamán megmondtam. “Hadd
legyen az én akaratom a Te akaratod, Istenem.”
A Keresztút Második Állomásakor Jézus készségesen
elfogadta keresztjét. Ekkor Jézus azt kérdezte:
“Elfogadod önként ezt a keresztet?” Ismét azt
feleltem: „Igen. Nem bánom, ha ezzel Neked örömet
szerzek. Nem félek a kereszttől, mivel Tőled jön.
Azt válaszolta, “Tőlem fog jönni, Én fogom a
kezedbe helyezni úgy, mint ahogy az Én
kezembe helyezték ezt a keresztet.”
Ekkorra már egész reggel mondogattam: “Igen, igen,
igen.” Egy kicsit úgy éreztem magam, mint Péter,
amikor Jézus folyton folyvást kérdezte tőle: “Szeretsz
Engem?” Úgy tűnik, mintha nem figyelnél oda, Jézus.
Valamit nem jól csinálok itt? De akkor rájön az ember,
hogy itt egy nagyon fontos dologról van szó és erre
akarja a figyelmemet ráirányítani. Isten jól tudja a mi
válaszunkat. Jézus valószínűleg azért ismételteti meg
velünk, hogy halljuk önmagunkat, amint kimondjuk az
“igen”-t. Ez a mi akaratunk tudati tevékenysége,
hiszen emberek vagyunk, teli hibával és gyenge
akarattal. Ez az oka annak, hogy ismételgetnünk kell,
hogy hozzászokjunk a gondolathoz. Nem vagyok
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egészen biztos ebben az okfejtésemben, csak úgy
sejtem, hogy ez a helyzet.
A Harmadik Állomásnál Jézus először esik el a
kereszttel. A következőket mondja: “El fogsz esni.
Az emberek ki fognak gúnyolni. Látod ezeket,
akik körülöttem állnak? Ez veled is meg fog
történni, de ott leszek veled.” Megint
megszólaltam: “Igen, értem, Jézus. Nagyon rossz lesz,
de fel fogom ajánlani Neked és Te majd vígasztalsz és
felemelsz.”
Már a Negyedik Állomásnál vagyok, mikor Jézus
Édesanyjával találkozik. Azt mondja ekkor Jézus, hogy
a világ azt hiheti, hogy Jézusnak Édesanyjával való
találkozása fájdalmas volt. És bizony fájdalmas volt.
Mária tudta azonban, hogy ezért kellett neki ott lennie.
Úgy tünhetett a világnak, hogy Jézus a Kálváriát
egyedül járja. Valójában Jézus nem volt egyedül.
Édesanyja jelen volt, a Mennyei Udvart képviselve.
Valóban a Mennyek Országa jelen volt Máriával és
amikor felajánlotta a szenvedő Jézussal való egységét,
akkor ezt a felajánlást is velük együtt tette meg. Amikor
Jézus belenézett Édesanyja fájdalommal teli arcába,
bátorságot és erőt merített belőle a Keresztút
folytatására. Ez egyike volt annak az áldozatnak,
melyet Mária Jézusért tett. Jézus bátorságot merített
Szűz Máriából.
Még voltak továbbá más, jó és szent lelkek, akik Jézust
kísérték. Azt mondta, hogy az én lelkem is, más
számtalan kicsi lélekkel kísérte Őt a Kálváriára. Erőt
merített belőlünk és a Szenvedésében való
jelenlétünkből. Vígasztaltuk Őt. Ez valami időben való
visszalépésnek mutatkozik, amit mi nem értünk a mi
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földi nézőpontunkból. Legalábbis nekem nehézségeim
vannak, hogy ezt a logika rendjébe helyezve, fel tudjam
fogni. Vele voltunk. Nagy sokaságban köré
csoportosultunk és Vele maradtunk egészen az utolsó
pillanatig. Ezt mondta Jézus nekem: “Érted, miért
tartottam ki? Látod a szeretet, ami körülvett?
Ez a szeretet vesz körül téged és minden hű
lelket.”
Amikor Veronika megtörülte Jézus arcát, ezt akkor
minden igaz, földön élő lélek nevében tette.
Mindnyájuk képviselve volt Veronika személyében,
amint a kendőt a Megváltójának vígasztalásul
odanyújtotta. Ez hozzásegítette Jézust ahhoz, hogy
könyebben keljen fel következő elestéből.
Most átugrok ahhoz a Keresztúti Állomáshoz, amikor
Simon segített Jézusnak. Amire Jézusnak akkor
szüksége volt, az a szeretet. Simon nem fejezett ki
szeretetet. A jókedvű adakozó szeretetet ajánl föl és így
egyesítve érzi magát a kereszt hordozásában
Krisztussal. A rosszkedvű, sértődött adakozó jobban
teszi, ha inkáb nem is mutatkozik.
A jeruzsálemi asszonyokkal való találkozáskor Jézus azt
mondta, hogy az asszonyok és gyermekek sokat
szenvednek a világban a lelkiismeretlen emberek
miatt. Ezek súlyos bűnök, melyeket nem fogja Isten
sokáig tűrni. Rájuk nézett és látta minden idők
ártatlan gyermekeit és asszonyait és tele lett a Szíve
fájdalommal, gyöngéd együttérzéssel és nagy
szánalommal azon szenvedések láttán, melyek a
világban mindig tapasztalhatók voltak. Jézusnak az az
akarata, hogy az ilyen szenvedőket mindig segítsük.
Mindig.
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Jézus harmadszor is elesik a Keresztúton. Azt mondja
nekem, hogy amikor elesem, lelkek sietnek
segítségemre. Azt mondja Jézus, hogy amikor
imádkozom, amikor megkísérlem tenni az Ő akaratát e
világban, ezidő alatt, lelki fejlődésem során számtalan
mennyei lélek szurkol értem és segít engem. Még azt is
mondta, hogy ugyanúgy, mint Ő, aki a keresztjét
mindezen ‘láthatatlan’ segítséggel cipelte, én is
ugyanilyen segítségben részesülök. Mindenki, aki
beleegyezik, hogy keresztjét vigye és mindenki, aki így
részesedik Jézus Szenvedésében és az Ő Akaratában, a
mennyei szentek és angyalok egész hada vigyáz reá.
Soha nem vagyunk egyedül.
Máriára kell tekintenünk és belőle kell bátorságot
merítenünk, tudva, hogy a Szűzanyánk arca kifejezi az
egész Mennyei Udvart, melynek a segítségét mindig
igénybe vehetjük. Jézus embereket is küld az életünkbe
(olyat, mint például Veronikát, aki alapvetően Őt
képviseli ). Az a személy, akit Jézus küld,
mintapéldánya a jóakaratú szolgáknak,akiknek imáit
és áldozatait igénybe vehetjük, amikor kegyelmekre
van szükségünk. Megpróbálja bemutatni a hívők
csoportjának a lelki kiválóságát, fenségét és nagyságát.
Soha nem szabad félnünk. A nem-hívők oldala, a
sötétség oldala nem szervezett, nem együttműködő
vagy nem következetes. Semmi kétség, hogy melyik
oldal kerül ki győztesen. Ez nem is kérdés. A fontos az,
hogy a gonoszság hullámait nagy erővel visszalökjük,
hogy a lelkek láthassák hibáikat és megtalálják a békét,
azaz Krisztust. Jó nagy lökésre van szükség.
A Keresztút következő állomása: Jézust megfosztják
ruháitól, ez mindig természetszerűleg elborzaszt. Ez az
utolsó pofon, amit Krisztus megszégyenítésére adnak.
De ma ezt egy kicsit másképpen látom: a Mennyei
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szempontból ennek nincs jelentősége. A világi
megszégyenítés a semmivel egyenlő. Nem kell, hogy
felizgassuk magunkat ezen, mert ez egy múló,
tovasuhanó pillanatig tartott és kik azok, akik előtt
megszégyenítettek bennünket? A jó és szent lelkek nem
esnek ettől kétségbe. Mennyei barátaink ezt a dolgot
egyszerűen semminek tekintik. Félünk a világi lelkek
megvetésétől? Ha ez így van, akkor tűzzük ki célul,
hogy lelki életünknek ezen területén javítsunk.
Emlékszem, egyszer valami nagyon izgatott engem
évekkel ezelőtt. Nem emlékszem, mi is volt az. Az
biztos azonban, hogy azzal volt kapcsolatos, hogy
mások mit gondolnak rólam. Jézus akkor ezt mondta:
“Nekünk, mennyei barátaidnak próbálj
tetszeni.” Nos, napokig nem tudtam, hová lenni
örömömben. Minden alkalommal, mikor erre
gondoltam, nevettem. Azt mondta nekem Jézus, hogy
erőmet arra összpontosítsam, hogy a szenteknek
akarjak tetszeni a kitartásommal, a türelmemmel, az
alázatommal, és azzal, hogy magamat kicsinek
tekintem, és másokat szolgálok. Ez segített nekem,
valóban segített, hogy a dolgokat másképpen lássam.
Ez a helyes megközelítése lelkiségünknek és a Jézushoz
tartozásnak. A világi éljenzést és elismerést
semmisnek kell tekintenünk. Könnyen válhat veszély
forrásává, ha jelentőséget tulajdonítunk neki . Az
elsőszámú célunk a mennyei jóváhagyás kell, hogy
legyen.
Azt nem egészen értem, hogy van az, hogy Jézus
segítséget és vígasztalást kap Szenvedése idején.
Engem úgy tanítottak, hogy Jézus elhagyatottnak érezte
Magát. Jézus azt mondja, hogy nem kell félni. Ő
Istentől elhagyottnak érezte Magát és az az egysége az
Atyával, amelyhez hozzá volt szokva, nem volt Számára
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érezhető Szenvedése ideje alatt. Annak így kellett
lennie, hogy megélje az Istentől való elhagyatottságát.
Ez azonban nem jelentette azt, hogy lelkek nem tudták
volna Őt vígasztalni vagy hogy nem vígasztalták. Így
van ez - alacsonyabb fokon - velünk is, amikor Jézus
‘elengedi a biciklit’ vagy a lelki szárazság idejét éljük
meg. Soha sem szabad elfelejtenünk, hogy Isten velünk
van magányérzetünk ellenére is. Van egy fém
plakettem, melyre az van bevésve, hogy ‘Híva vagy
hívatlanul, Isten jelen van’. Pió Atya azt mondta: “A
lelki szárazság a saját hibáink gyümölcse.” Igaz
mondás, bár évekbe telt, mire megértettem.
Ma a Keresztút Első Állomásán való elmélkedéskor
Jézus felhívta a figyelmemet, hogy amikor megkapta a
halálos ítéletet, egy pillanatra a pánik és visszahőkölés
érzése fogta el. Ez Jézus emberi természetének
ellenállása volt a halál gondolatára. Azt mondta, hogy
szükségünk van arra, hogy elszakítsuk magunkat a
világtól, a földi dolgoktól, az emberi respektustól, sőt
még időnként az emberektől is. Függetleníteni kell
tudni magunkat, mert ha ezekhez a dolgokhoz túlzottan
ragaszkodunk, nem tudjuk Őt teljességgel szolgálni,
pedig ez az, amire törekszünk: teljesség a Krisztushoz
tartozásban és a Neki való szolgálatban. Ez a mi
célunk és a lelki mércénket nagyon magasra kell
emelni. Ha ezt gyakoroljuk és ez szokásunkká válik,
nem lepődünk meg, vagy nem esünk kétségbe, ha
abban az elkerülhetetlen helyzetben találjuk magunkat,
hogy a világ vagy annak emberei nem becsülnek és nem
szeretnek többé bennünket. Néha előfordul, hogy ha az
ember Krisztus szolgálatába szegődik, támadásnak
teszi ki magát. Ha az ember a szemét égi dolgokra
emeli és érzelmileg független a világ vonzásától, a
hirtelen változás az emberek irántunk való
magatartásában szenvedést fog okozni, talán a pánik
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érzését is meg fogjuk tapasztalni, de hamarosan a
fókusz újra a helyére kerül, az akaraterő helyére teszi a
dolgokat és a támadás nem fogja az emberben a békét
nagyon megzavarni. Azt hiszem a nagy szentek
megőrizték nyugalmukat az ilyen támadások idején.
Iszonyodtak a gyengéd érzelmektől és a hízelgéstől.
Tudták, miért.
A Szűz Anya szeretné, ha itt most a következőkben
beszélnék valamiről. Amikor Jézus harmadik eséséről
elmélkedtem a Keresztútat végezve, szinte
belémvágódott Krisztus istensége. Ott fekszik a földön
a piszokban, de a feje körül ottlátjuk a glóriát. Ez jelzi
nekünk, hogy Jézus ekkor is Isten volt. Amire itt Jézus
rá akar mutatni az az, hogy a világ nem tudta őt
elfogadni amiatt, ahogyan hozzánk jött, az asztalos
alázatos Fiaként. A világ vagy a világban élő ostobák
megvetették egyszerű származását. Mi azonban ezt
nem tehetjük.
A Szűzanya azt mondja: “Nektek a Mennybe vezető útat
a kicsiny és alacsonyrendű dolgokban kell keresnetek. Az
a szolgálat, amit a nem-szeretett vagy elhagyatott
embereknek tesztek, akiktől sem elismerést, sem pénzt,
még csodálatot sem kaptok, az az, ami Jézus szívének oly
nagy boldogság és ez az, ami olyan nagyon meghatja
mennyei barátaitokat. A nem-látható, hangtalan
szolgálatra kell törekedni.”
Ma sietve végeztem a Keresztútat, mert emberek
akartak velem beszélni. Néha úgy érzem, hogy legjobb
lenne, ha egyszerre öt ember lennék. Félig-meddig
imádkozva, mondtam Jézusnak: “Jézus, mennem kell.”
Jézus az V. Állomásnál ezt mondta: “Mehetsz, veled
leszek.” Egy kicsit kínosan éreztem magam, bár nem
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túlzottan, mivel ez nem játék. Egy beteg apóst kellett
orvoshoz vinnem, a lányaim vártak rám és úgy látszik,
senkire sem tudok igazán odafigyelni és darabokra
szednek szét. Jézus figyelmezetetett: “Üdvözöld
Édesanyámat!”
Elmondtam egy Üdvözlégy Máriát és a Szűzanya jól
kioktatott: “Vágyódsz a Fiam után és elszalasztod az
alkalmat, hogy Vele légy, amikor csak úgy érzed, hogy
másfelé kell menned. Most, amikor itt van az ideje annak,
hogy Vele légy, te elsietsz. Fontos, értékes dolgokat akar
neked tanítani, hogy te is taníthass másokat.”
Nos, elképzelhető, hogy mit éreztem. Nyilvánvaló, hogy
végigmondtam a Keresztút Állomásait. A fenti
paragrafusban, amiről nem tudom biztosan, hogy szó
szerint idéztem-e, a Szűzanya azt hangsúlyozta ki, amit
nem szabad, hogy elfelejtsünk vagy ne vegyünk igénybe.
Most szaladok tovább, érzem, hogy az imával töltött
időm kurta volt, de miután a tennivalók sürgetnek,
elsiettem ezt a tíz percet. Dicsértessék Krisztus!
A legutóbb történtek miatt még mindig megrendülve,
folytatom az írást. Nagyon nehéz hétvégém volt a
gyerekekkel. Vasárnap mindenki kiabált és ordítozott
és éreztem, hogy ez egy fájó kudarc. Megpróbáltam
imádkozni és kértem Jézustól a türelem erényét
röviddel ezután a türelmemet elvesztve, én is
csatlakoztam a gyerekek kiabáló és egymást vádoló
táborához. Azt hiszem, én nyertem meg a csatát rövid
távon. Rendet csináltak és csöndben ágyba mentek.
Ugyanakkor szégyenérzés és bűnbánat töltött el.
Tudom jól, hogy Jézus nem akarja ezeket a jeleneteket.
Ő nyugalmat és határozottságot akar. De igazán, egy
pár gyerekem a nehéz korszakukat élik és ők azok, akik
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még Jób türelmét is próbára tennék. De hát ez nem
kifogás. Nem erre akartam kilyukadni. A gyerekek
próbára tesznek bennünket. A kiabálás és a
türelmetlenség pontosan az a rossz példa, ami hasonlót
eredményez a gyermekben. Ezt jól tudom. Szégyelltem
magam és olyan nagyon elbátortalanodtam és
elcsüggedtem ezen, hogy alig imádkoztam. Kerültem
Istent.
Ez a hangulat még reggel is bennem volt, amint
szentmisére mentem a legkisebb gyermekemmel.
Hangos volt és engedetlen és alig beszéltem Jézushoz.
Ennyit mondtam Jézusnak: “Istenem, a rossz asszonyt
választottad. Darabokra hullok széjjel. Káromkodom.
Azt hiszem, azt mondtam tegnap az egyik gyerekemnek,
hogy gyűlölöm őt. Hagyd, hogy elvigyen az ár. Nem
tudom elviselni ezt a gyengeséget és ezt a rosszullétet.”
Ez az, ami velem most történik. Mindent elveszítek.
A tónus, amivel ezt mondtam nem volt vádló, bár kicsit
elhagyottnak éreztem magam, mert kértem segítséget a
csetepaté idején is, mégis elvesztettem.
Amikor erre felhívtam erre Jézus figyelmét, ezt
mondta: “Nem mehetek eléd és az akaratod elé.
Legközelebb menj a másik szobába és adj
nekem egy percet, hogy békét tudjak
elhelyezni szívedben.” Rendben van. Ez elég
ésszerűen hangzik.
Ahhoz a hangulatomhoz, melyet legjobban a ‘bedobom
a törülközőt’ mondással tudnék körülírni, Jézus a
következő kommentárt fűzte: “Nagyon gyorsan
elbátortalanodsz. Nem vagy szent. Meg fogod
tapasztalni gyengeségedet. Az alázatosság
erényének gyakorlásában bűnt követ el az, aki
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kétségbe esik a gyengesége miatt. Készülj el
arra, hogy el fogsz esni. Készülj el arra, hogy
szükséged lesz az én beavatkozásomra és
fenntartó kezemre. Ne légy meglepődve, ha
érzed emberséged fullánkját. Ez kereszted
része, gyermekem, hogy oly közel vagy
Hozzám és mégis olyan tökéletlen maradsz.
Légy nyugodt. Fenyegetlek azzal, hogy
elhagylak? Édesanyám fenyeget, hogy elhagy
téged? Soha nem fog ez megtörténni.
Megorvosolom a kis családodon esett kárt és
segítek neked és férjednek, hogy a
gyermekeket irányítani tudjátok ezekben a
nehéz időkben. Továbbra is szolgálnod kell
Nekem, mivel szükségem van rád. Folytatnunk
kell az írást a lelkekért, kedvesem.
Megbocsájtottam neked. Megbocsájtottál
magadnak? Előre. Mindig előre. Sok
kegyelmet készítettem neked és azokat be kell
gyűjtened. Olyan vagy, mint egy sérült
szárnyú pillangó és a repülés nagy
erőfeszítésedbe kerül mostanában. Ez nem
lesz mindig így. Hamarosan megerőltetés
nélkül fogsz szárnyalni a magasban. Ez az én
közvetítésemmel fog történni. Megjegyezted
nemrégiben, hogy nem kell aggódnod amiatt,
hogy megkapod-e a Szentlélek ajándékait.
Teljesen igazad volt. Ez Tőlem függ. Teljesen
Tőlem függ, pici lelki gyermekem. Nyugodt
lehetsz, tudva, hogy Jézus felkészít olyan
gyorsan, amilyen gyorsan kell ahhoz, hogy
Engem abban a kapacitásban tudjál szolgálni,
amire kiválasztottalak. Légy békében. Soha
nem hagylak el.”
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Nem sokat tudok mindehhez hozzátenni. Nagyon meg
vagyok hatva és vígasztalódva. Milyen jó Jézus hozzánk
és milyen türelmes!
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Gondolatok a Lelkiségről - 4
“Most közvetlenül a lelkekhez akarok beszélni.
Nagyon sok lélek könyörög Hozzám. Azt
hiszik, hogy nem hallom. Ők azok, akik nem
hallanak. Nem hallgatnak a Szavamra, melyet
szívük csendjében hallhatnának meg. Az a
lélek, amely nem teremt csendet magában,
nem fog Engem hallani. Te, gyermekem, éppen
most kiiktattál minden zavaró hangot a
füledből és becsuktad a szemedet tíz percre,
hogy teljesen Énreám figyelhess. És most
természetfölötti módon beszélgetünk
egymással. Világos volt azonban mindig
előtted, hogy annak érdekében, hogy hallani
tudd Szavaimat, ki kell zárnod a fejedből
ennek a világnak hangos zaklatottságát, mely
folyton hangosabb és hangosabb lesz naprólnapra.”
„Szeretném bátorítani a lelkeket arra, hogy
iktassák ki a zajt az életükből. Kapcsolják ki a
televíziót és a rádiót. Kerüljék el a sok
beszédet. Ebben az új csendben szívük
összeszedettebb lesz. Az íly módon összeszedett
szivükben meg fognak találni Engem, Aki
rájuk vár.”
“Itt vagyok, drága lélek. Csak bele kell nézned
a szívedbe. Fáj a szívem érted, a szenvedésed
miatt, az egyedülléted miatt, az
elszigeteltséged miatt. Időnként minden lélek
érzi a magányt és tudja, hogy az emberi
vigasztalás üres. Lelki vagy mennyei
vigasztalást kell keresniük. Ha
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nyugtalanságot érzel a bensődben, az azért
van, mert a lelked Engem keres. Válaszolj
lelkednek, drága elveszett gyermekem,
ugyanis meg fogsz Engem találni, amint rád
várok és megoldom minden problémádat.
Csodatevő módon tudok benned dolgozni, ha
megengeded ezt Nekem. Kerestél más
vigasztalást, melyben csalódtál. Próbálj most
ki Engem. Itt vagyok. Szeretlek. Várok rád.”
„A szentéletű lelkekhez kívánok szólni. Oly
gyakran elveszítitek bátorságotokat. Gyakran
saját magatokat sem tudjátok elviselni. Én, a
ti Jézusotok végtelen türelemmel rendelkezem
hibáitokkal és gyengeségeitekkel szemben.
Bíznotok kell Bennem, hogy megbocsájtok
nektek és elnézem ezeket az emberi
gyengeségeket. Nem olyan vagyok, mint egy
kém, várva arra, mikor érhetlek tetten
helytelenségen. Sőt, mi több, a barátotok
vagyok. A legnagyobb védelmezőtök.
Éljenzem a kicsi kísérleteiteket, melyet a
szentségi élet irányába tesztek. A Szentek
Közösségével együtt drukkolok nektek,
kiválasztott szent lelkeim. A munka, amit el
kell végezni, óriási. Ne pazaroljuk ezért
időnket az emberiségért való aggódásra. Nem
várok tökéletességet. Kérlek benneteket, hogy
ti sem várjatok tökéletességet magatoktól és
akkor nem fogtok elcsüggedni. Magabiztosan
kell haladnotok Felém, mindig keresve-kutatva
az Én akaratomat. A napjaitok minden
percében kutassátok, mi az Én akaratom.
Tudatni fogom veletek az Akaratomat és
lassan eljön annak ideje, hogy olyan világban
fogtok élni, mely “igen”-t fog mondani
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Istennek. Az éhinség el fog tűnni, a bűn
sötétsége visszanyomul és lassan-lassan az Én
Jóságom kiterjed az egész emberiségre. Ez
nem lehetetlen. Hitetlenkedsz, mert olyan
világban élsz, mely meg van fertőzve a
szkepticizmussal. Ez a kételkedés nem Tőlem
származik. Ehelyett szíved legyen tele
reménnyel. Ugyanakkor bizonyossággal.
Légy biztos abban, hogy Számomra a
lehetetlen könnyű. Tudnám Istenségemet
gyakorolni ezen a világon, de nem ezt akarom
tenni. Azt akarom, hogy ti, az Én
választottaim hozzátok meg ezt a megújulást.
Ez a ti missziótok. Azt mondod, hogy ez
lehetetlen? Nem lehetetlen az Én Számomra,
ha megengeditek Nekem, hogy Én működjem
mindegyikőtökön keresztül. Ílymódon részesei
lesztek a világtörténelem legnagyobb
megújulásának. Ez elkövetkezik. Örüljetek és
ne bátortalanodjatok el! Mikor elfog a
reménytelenség, jöjjetek Hozzám és beoltalak
titeket friss reménnyel és örömmel. Munkátok
fontos Nekem.”
A Szűzanya mondja: “Itt vagyok, gyermek. Légy
békében. Nem hallasz benünket olyan tisztán, amennyire
szeretnéd, mert nem imádkozol eleget. Többet kell
imádkoznod és akkor Jézus és Én nagyobb fokban tudjuk
irányítani életedet. Tudom, hogy ez a te kívánságod. A
vasárnapi kirándulás az Én ajándékom a számodra, szóval
ne félj. Azt akarom, hogy menj. Minden apró részletéig
én intézem. Ezt gyakran megteszem azokkal, akik az én
gondoskodásomra vannak bízva. Az a vágyam, hogy
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minden kicsi lelket védelmem alá helyezhessek. Óh, hogy
kívánom, hogy jöjjenek Hozzám.”
“Jézus nagy dolgokat vár el választottaitól. Minden lélek,
aki ezt olvassa, meg kell, hogy értse, hogy tehozzád
beszélünk. Nagy a feladat, amit el kell végezni. Bűn,
éhezés, szűkölködés, és rombolás annak az eredménye,
hogy sok-sok lélek visszautasítja a Fiamnak tett
szolgálatot. Még ha csak egy lélek is dönt amellett, hogy
Jézusnak szolgál és ebben következetesen kitart, a világ
kezd majd megváltozni. Ti ezt nem látjátok, de ez az
igazság. Jézus az egész világra kiterjedő megújulást akar.
Nektek ebben részt kell vennetek ahhoz, hogy ez teljes
legyen. Egy pillanatra el kell hagynotok emberségetek
kicsinységét ahhoz, hogy láthassátok a földet a Mennyek
távlatából. Mi a Szentek Egyessége a Mennyben
megtesszük a mi részünket e feladatban. Dolgozunk a
földön természetfölötti módon számtalan angyallal együtt.
A lelkek számára ezidő alatt elérhető segítség korlátlan.
Akarjátok Krisztust szolgálni? Akartok ebben a
megújulásban részt venni? Mondjatok ‘igen”-t Fiamnak a
szívetek csendjében és akkor máris megkezdi bennetek
Jézus munkáját az Ő különleges módján. Addig fogja
növelni bennetek a bizalmat és a hitet, amíg már nem lesz
más vágyatok, mint az, hogy Ő Akaratát keressétek.
Túlcsorduló öröm fog eltölteni, kicsi gyermek, mert a
Mennyek örömének előízét fogod megtapasztalni és azt
gyönyörű létezési formát, mely rád vár. Ne félj!
Egyenként, mindegyikőtökkel veletek vagyok és arra
vágyom, hogy ezen az úton vezesselek benneteket. Nem
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fogtok csalódni, ha hozzánk jöttök. Semmi ne állja útját a
csend felé fordulásotoknak. Ott találjátok meg Jézust”
Jézus: “Veled vagyok, gyermekem. Átérzem
gyengeségedet és betegségedet és ehhez
igazítom felelősségedet. El fog múlni. Ajánld
fel szenvedésedet Nekem, hogy tudjam a
lelkeket táplálni, különösen azokat, akik
tévedésben vagy annak veszélyében élnek.
Szívem fáj értük. Úgy érzik, hogy mindenki
elhagyta őket, bár éppen ők azok, akik
elhagyták az igaz hitet. Szenvedj értük
készségesen, kicsikém! Vissza kell magunkhoz
vonzani őket jósággal és örömmel. Az Én igazi
tanítványom boldog és vidám. Ha látsz
keresztényeket, akik azt mondják magukról,
hogy Engem követnek, de szomorúak és
mogorvák, óvatosságra intelek.Szomorúság és
depresszió nem tőlem jön. Követőim a
nehézségek dacára a remény és a lélek
világosságát kapják. Ha te, magad, észre
veszed, hogy egyre gyakrabban leszel
szomorú, az azért van, mert nem imádkozol
eleget és nem veszed magadhoz a szentségeket
és így nem kapcsolod életedet az Enyémhez.
Légy éber, óvd a hitedet és akkor nem fogsz
ingadozni: Én veled vagyok. Soha nem
hagylak el. Kérj Tőlem bátorságot és akkor
bátor leszel.”
A mi Szűzanyánk ezeket mondja: ”Nem mehetsz mindig
szentmisére, amikor szeretnél. Ez is egy kereszt, melyet
Jézusnak fölajánlhatsz. Ugyanúgy élvezheted annak
előnyeit, mintha részt vettél volna a szentmisén,
különösen olyan napokon, mint a mai, amikor a segítés
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szándéka tartott vissza attól, hogy misére menj. Az a
döntésed, hogy a gyerekekkel maradj, helyes volt. Veled
vagyunk, amint kötelességeidet teljesíted és kötelességeid
imákká válnak különösen, ha felajánlod azokat nekünk. Ne
feledd, hogy a feleségi és anyai hívatásod isteni eredettel
bír, és ennek megfelelően meg van áldva. Légy boldog,
kis gyermek. Jól szolgálod Jézust fáradtságod ellenére.”
Jézus: “Nem győzöd kapni a sok választ
imáidra.”
Oly nagy hálát érzek ma a szívemben. A dolgok emberi
oldalát tekintve, hálás vagyok, hogy pihenhettem
néhány órát. Lelkileg egy kicsit féltem, hogy nem
szolgálom Jézust, mivel oly annyira nem érzem jól
magam, de most látom, hogy mindössze azt kell
tennem, hogy itt üljek és Ő csak küldi nekem a leírandó
szavakat. Oly nagyon akarok Jézusért dolgozni. Tegnap
leültem, hogy a fizetésért végzendő munkámon
dolgozzam, de Ő megállított.
“Először Nekem dolgozz. Mindig először az Én
érdekeimet nézd. És akkor megáldom minden
más munkádat.”
Engedelmeskedtem és kínosan éreztem magam, hogy
ezt Neki kellett mondania. Úgy érzem, hogy jobban
odafigyelek arra, amit tennem kell, bár Isten tudja.
Éppen most, amint ezt mondom, lehet, hogy egy nagy
hibát fogok elkövetni. Jobban és totálisan kell
ráhagyatkoznom Jézusra és Máriára és akkor
gyorsabban teljesítem Jézus művét. A hibáim
következtében csak lassan tudnak velem előre haladni.
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Ma a Knock- ba, a neves búcsújáró helyre megyek egy
kis mini zarándokútra. Fiam azt mondta tegnap este,
“Én is Knock-ba akarok menni, szerintem ennek egy
családi zarándokútnak kellene lennie.” Majdnem kitört
belőlem a nevetés. Semmiképpen sem. Azt hiszem, ezt
a pici gyereket nem az ima érdekli. Csak az utazás
érdekelte. Megköszönöm Istennek és a Szűz Anyának a
mai napot.
Jézus:”Megint érzed keresztem súlyát.
Egyesitsd szenvedéseidet az Enyémmel,
gyermekem, hogy a lelkek javára váljék. A
lelkiatyád Engem szolgál. Bízhatsz az
irányításában. Nem hagyok semmit a
véletlenre és ne kérdőjelezd meg az Én
tervemet, módszeremet vagy céljaimat.
Mindaz amit neked tenned kell, az az, hogy
maradj nyugodt és végezd a munkádat, úgy,
ahogy mondom. Soha nem hagylak el. És
ebben nem fogsz hibázni, mert ez a munka az
Én munkám. Légy a megtestesült béke
embertársaid számára, hogy ők is
vágyódjanak a Velem való egyesülésre. Ez
igazi erőpróba követőim számára. Ha az
arcod békés és nyugodt, akkor Engem, a
Megváltódat sugározod az emberek felé.
Mások ezt látják és vágyódni fognak ezután.
‘Mi az, ami más ebben az emberben?’ kérdezik.
Ha Jézus követője vagy, szentségi életed át fog
sugározni a bensődből és ez az, amit észre
fognak venni. Légy nyugodt. A félelem nem
Tőlem van és nem is von téged Hozzám
közelebb. Harcolnod kell magadban azért,
hogy bízni tudjál Istenedben. Veled leszek
egészen az idők végéig. A szenvedéseid nagy
vígasztalást fognak neked később nyújtani,
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amikor már Velem leszel. Soha nem fogod
sajnálni, hogy Jézusért szenvedtél. Sikerrel
vezetlek utadon és hamarosan nem fogod
érezni a kereszted súlyát.”
A Szűzanya: “Hamarosan nyilvánvaló lesz számodra,
melyek azok az ajándékok, melyeket Knock-ban adtam
neked. Milyen nagy boldogságot érzel majd, amikor
gyakorolod a jótékonykodást, az embertársi szeretetet és az
irántam mutatott áhitatot. Igyekezz azon, hogy ne aggódj e
munka miatt, kedvesem. Amint Jézus mondta, ez az Ő
munkája és mint ilyen, Ő az, aki azt végrehajtja, tőled csak
kis erőfeszítést kíván. Ugye, most már érted? Lesznek
nehezebb és könnyebb napok, dehát ez a dolgok menete.
Még nekem, magamnak is ezt kellett átélnem földi
tartózkodásom idején. Lelkeket mentünk az engedelmes
gyermekeinken keresztül tekintet nélkül azokra a
nehézségekre, melyekkel ők maguk is küszködnek.
Kérlek, ne hidd azt, hogy miután a feladat elvégzése nagy
megerőltetésedbe kerül, a felajánlásod kevesebbet ér. Pont
ellenkezőleg, mikor azt hiszed, hogy a legcsekélyebb az
előrehaladásod, mi segítünk téged előbbre. Jézus azt
kívánja, hogy béke legyen a szívedben. Azt akarja, hogy
sugározd magadból ezt a békét. Gyakran kell imádkoznod,
kis galambom, és ezt a békét beletesszük a szívedbe. A
mosolyod minket fog visszatükrözni, mennyei barátaidat
és így sokan fognak mosolyodban vígaszra találni.
Ezekben az időkben különleges módon veled vagyok és
nagyon vigyázok rád. Beszélj a többi mennyei barátodhoz
is, kérd segítségüket. Míly nagy kegyelmeket kapnak azok
a gyermekek, akik figyelmesek és szolgálni kívánnak
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minket. Egyetlen lelket sem, mely ezzel a vággyal
közeledik hozzánk, akár kicsiny, akár gyenge, nem
hagyunk a mi teljes védelmünk nélkül. Szűz Anyád veled
van és melletted marad.”
A Keresztút végzése közben Szűz Máriának Jézussal
való találkozásán elmélkedtem, Jézus ezeket mondta:
“Amikor az Én Édesanyám arcát nézed, nincs
az az áldozat, ami túl nagy lenne. Édes és
jóságos személye mélyen bevésődik a szívedbe,
és elhatározod, ha minden kötél szakad is, nem
engeded, hogy ez a jó és szent asszony
csalódjék. Választottaimnak Szűz Máriára, az
Isten Anyjára még nagyobb mértékben kell
hagyatkozniuk ezekben az időkben. A
Szűzanya most egészen rendkívüli módon teszi
magát elérhetővé, hogy segíthesse
kisgyermekeit. Légy alázatos és kérd a
Szűzanya segítségét. Nem fog neked csalódást
okozni. Egyenesen az Én Szent Szívemhez fog
vezetni téged, ahol a lelkek megerősödnek a
kegyelemben, mint ahogy te is megerősítő
kegyelemben részesültél. A félelem nem lesz
többé a szívedben és a szándékod szilárdsága
áthatja tetteidet. Az Én Édesanyám vezetni
akarja gyermekeit és a Mennyei Atyától
megkapott minden engedélyt ehhez.”
A Szűzanya ezeket fűzi hozzá:”A szívem hasogat a
kicsinyeim miatt. Látom, amint kétségbeesetten
zaklatottan élik életüket. Egészen megközelítem őket és
várom, hogy egy pillantást vessenek rám, hogy azonnal
vígasztalást és irányítást adhassak nekik. Ó, minden
irányba néznek, csak nem a menny felé. Ez soha nem volt
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így ilyen nagy mértékben. Az emberek szégyenlik kérni
Isten segítségét, mert úgy érzik, hogy ez gyengeségük
beismerése. Félnek bizalommal lenni. Azt hiszik, hogy
ez gyermekké teszi őket. Valóban ez így is van.
Gyermekké is kell válniuk azoknak, akik a Mennyországba
kívánnak jutni, mely az ő örök otthonuk. Segítenünk kell
a lelkeket, hogy megértsék, hogy itt az ideje, hogy
Jézushoz most visszatérjenek. Az idő rövid. Ezt nem is
lehet másképpen kifejezni. Azt akarom, hogy minden
lélek szívének csendjében megtérjen és Jézus és Én
kézenfogva fogjuk vezetni. Semmi sérelem nem éri őket,
ha Hozzánk fordulnak szívükben. Az Én szívem lágy és
elnéző. Mint minden jó édesanya szinte azonnal
elfelejtem gyermekeim hibáit. Képes vagyok arra, hogy
megbocsássanak önmaguknak és keressék Fiamnak a
bocsánatát, mely megbocsájtás gyógyít és megerősít. A
bűnösöknek nem szabad félniük. Csak egyszerűen be kell
csukniuk szemüket és a következőket mondaniuk:
‘Istenem hibákat követtem el, bocsáss meg. Mindazonáltal
a Te gyermeked vagyok és a Teveled való egységre
törekszem.’ Gyermekem, az egész Mennyország sír
örömében, ha csak egy lélek is akad, mely ezt az alázattal
és szeretettel teli kijelentést megteszi. Nagy sebességgel
rohanunk oda e lélekhez, hogy segítsük és védelmezzük a
gonosz támadásaitól. Tápláljuk és vezéreljük e lelket, míg
bizalommal nem járja a Krisztushoz vezető útat. Ne
féljetek, drága lelkek! Nem vádolni fognak benneteket,
hanem szeretettel halmoznak el. Kérjetek bocsánatot
Fiam szerető szívétől, Aki el fog vezetni benneteket a
Mennyei Atyához. Míly nagy örömöt jelent majd nekem,
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mikor látom, hogy biztonságban vagytok Jézus
társaságában.”
Ma a misén azt mondta nekem Jézus, hogy jöjjek haza
rögtön a szentmise után anélkül, hogy a Keresztútat
elvégezném. Azt akarta, hogy írjak. Megkérdeztem
Tőle, hogy elvégezhetem-e a házimunkát először. A
válasza ez volt: “Igen. Teljesítsd először
kötelességeid.” Próbálok nagyon óvatos lenni, mert
a Szűzanya megkért, hogy ne üljek le a komputer mellé
reggelenként, mondván a gyermekeimnek szükségük
lehet rám. Ma reggel bejöttem a dolgozó szobámba,
hogy gyorsan megnézzem, milyen újabb level érkezett a
számomra. Harmadszori kísérletre sem indult be a
komputer. Egy bizonyos pontig eljutottam, de egy
tapodtat sem tovább. Kétségbeesésemben
megpróbáltam újra és újra beindítani. Csak akkor ütött
belém, hogy a Szűzanya intézte ezt így, hogy tudtomra
adja, hogy amit mond, komolyan gondolja.
Ma reggel a szentáldozás után Jézus azt közölte velem:
“Meg kell próbálnod azonnal és teljes
mértékben engedelmeskedni. Édesanyád, a
Szűzanya vezetni és formálni akar. A jövőben
engedelmeskedj a lélek tisztaságával.”
Ismételten megint nagyon picire összehúztam magam
és sietve kifejeztem egyetértésemet és
bocsánatkérésemet.
Jézus: “ Kezdd a Szenvedésemmel, a Keresztút
végzésével. Ha a lelkek el tudnának merülni
Szenvedésemben naponta egyszer, nagyobb
szeretetet kezdenének érezni Irántam. A
szeretet áldozat. A mai világ az áldozatot úgy
állítja be, mintha az valami negatív dolog
lenne. Ez a házasságok felbomlásához vezet,
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mert abban a pillanatban, mihelyt valaki
áldozatot kér a másik emberért, dühösek
lesznek és úgy érzik, hogy igazságtalanság
érte őket. Ez azonban nem így van. Az áldozat
meghozza a maga saját gyümölcseit és az illető
karaktere szent vonásokkal gazdagodik. Még
a szülői áldozatot is ellenzik az emberek. Ilyen
körülmények következtében sok gyermeket
sorsára hagynak és elhanyagolnak. Ez
nagyon elszomorít Engem. Bosszantja
Atyámat. A gyermek ajándék, valójában a
legnagyobb ajándék és a világ el akarja azt
dobni. Emlékeztetnünk kell az egész
emberiséget, hogy az élet Istentől való és Isten
Az, Aki eldönti, mikor ér véget ez a földi,
átmeneti tartózkodásunk. Öngyilkosság
esetében a személyt gyakran a sötétség vezérli.
Az Én kegyelmem teljes. Vigasztald a másik
embert azzal a realitással, hogy az Én
Kegyelmem mélysége és nagysága végtelen.
Soha ne aggódj egy lélek miatt sem, aki
meghalt. Imádkozzatok értük és soha ne
feledjétek el. Meg kell azonban mondanod a
lelkeknek, hogy ne nyugtalankodjanak
szeretteik üdvözülése miatt. Csupán az imáik
sokszor elegendőek arra, hogy szeretteik
szívükben bűnbánattal Hozzám forduljanak.
Szívem azonnal elolvad, megölelem és soha
nem engedem el. Boldog szívvel elmélkedj
Jézus irgalmán és mennyei barátaid
együttérzésén. Ne feledd, hogy a mennyei
testvéreid és nővéreid a megtérés útját járták.
Ebben a tekintetben semmi új nincs e földön.
Az egyetlen új dolog a sötétség szintje, amit
most próbálok eloszlatni. Légy békében és
engedd, hogy szíved megteljék az Én
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Világosságommal. Vannak, akik szeretnének
segíteni neked a missziódban, kicsim. Tudod,
kik azok, hiszen jönnek hozzád a különféle
ügyekben. Használd őket. Talán érzékeled,
hogy mosolygok. Örömmel tölt el, ha látom,
hogy gyermekeim együttdolgoznak és szeretik
egymást. Áldásom adom rájuk.”
Uram, segíts, hogy soha sem féljek, de mindig óvatos
legyek.
Ez a nap betegséggel és fájdalommal kezdődik, de a
szívem könnyű. Milyen örömteli a mi Istenünknek való
szolgálat! Igaz, hogy az Ő igája édes és az Ő terhe
könnyű és minél közelebb vagyunk, annál nagyobb
vágyat érzünk a szolgálatra. Valóban úgy van, hogy
lelkünk könnyű, ha a mi Urunkat szolgáljuk. Az ima
visszaállítja a lelkünk frisseségét és a lélek örömmel
halad tovább az útján. Nem vagyok alkalmas
mártíromságra. Az is előfordul, hogy panaszkodom, ha
úgy érzem. Jézus azonban mosolyra késztet. Így
azután csalás lenne, ha szomorú arcot vágna az ember,
mikor beteg. Bizony, időnként, mikor betegek vagyunk,
bátorságra van szükség ahhoz, hogy a napot meg tudjuk
kezdeni. De ha gyakorolta ezt az ember Jézusra
hagyatkozva, mindig jobban és jobban sikerül. Ekkor
bátrabban kezdi meg az ember a nehéz napokat és
feladatokat, mert a tapasztalat igazolja, hogy Jézus nem
csak, hogy velünk lesz, hanem meg is osztja vagy
teljesen átvállalja a keresztünk súlyát. Minden reggel
arra kell ébrednünk és arra kell gondolnunk, hogy Isten
feladattal bíz meg engem. Valami szörnyen fontos
dolgot kell ma tennem Érte. Meghatározott céllal
helyezett ide engem Isten ezen a napon és ezekre a
feladatokra. Ma reggel betegen, de jókedvűen azt
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mondtam: “Uram, lehet, hogy ma nem sok eredményt
fogok tudni felmutatni.”
Ezt válaszolta: “Lassulj le. Dolgozz kitartóan.
Tegnap sokat megcsináltál, de ma még sokkal
fontosabb munkát fogsz végezni. Néha a
szeretet gyakorlása az, ami a munkádat ki
kell, hogy töltse. Még ágyban is maradhatnál
egész nap, mert, ha a szívedet és egész valódat
a szeretet tölti be, az nagyobb eredménnyel
jár, mintha egész nap egyik feladattól a
másikig rohannál és a szíved kiugrana a
helyéről a megerőltetéstől.
Teremtményeimnek kitartóan, folyamatosan
kell tevékenykedniük. Úgy tűnik, a világ
megköveteli, hogy mozgásotok villámgyors
legyen. Ne dőljetek be ennek a gonosz lélek
nyújtotta csapdának. Ha arra kényszerítenek,
hogy száguldjatok keresztül a napi
teendőiteken, az jel legyen számotokra, hogy
azt akarom, hogy változtassatok az
életeteken. Ez nagyon fontos, kedves lelkek.
Vegyétek ezt tudomásul. Azt akarom, hogy
életeteket lassabb ütemben éljétek. Azt
akarom, hogy a nap folyamán újból és újból
gondoljatok Rám. Minden nap és mindig. ‘Ez
nem lehetséges, Jézus,’ mondjátok ti. De
kedves gyermek, minden lehetséges Nálam.
Lassulj le. Nem tudsz szeretni, ha futsz.
Gyermekeim közül túl sokan végigrohanják az
életüket, már nem is látják szeretteiket, még
akkor sem, ha a jelenlétükben vannak.
Figyeljetek oda azokra, akik jelenlétében
vagytok. Hallgassátok meg, mit mondanak.
Csupán az odafigyelés nyugalmat teremt. Az
az elhatározás, hogy figyelni fogsz, kényszerít
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arra, hogy hagyd abba a beszédet. Lehet, hogy
az agyad tovább rohan még néhány percig, de
kérj Engem, hogy erősítselek meg és ezt meg is
fogom tenni. Meg fogom állítani veszettül
rohanó gondolataidat, hogy le tudjad tenni
problémáid kis halmazát az Én kezembe,
ahová azok tartoznak. Ekkor kérlek, hogy
szeresd azt a valakit, akit kiválasztottam a
számodra társul egész életedre vagy csupán
egy pillanatra. Azt akarom, hogy az Én
szeretetem betöltse a világot. El akarok
indítani egy világméretű kezdeményezést,
mely tőletek indul el. Szeress minden egyes
embert, akit ma melléd helyezek. Minél
kisebb, minél gyengébb és minél jobban sérült
az illető, annál inkább akarom, hogy lássák
Krisztust ragyogni a TI szemeiteken keresztül.
Csakis ezen a módon tudnak az emberek
engem a méltányos helyre visszatenni. Vedd
ezt figyelmeztetésnek. A gonosz lélek, mely
rátok tekint némelyik testvéreteken keresztül,
észre fog venni Engem bennetek. Néha gúny,
nevetség tárgya lesztek. Mily nagy örömet
szereztek ezek az alkalmak szentjeimnek!
Gyakoroljátok ezt a hozzáállást, és ugyanezek
az alkalmak benneteket is örömmel töltenek
majd el. Ez az Én ígéretem nektek, kedveseim.
Járjuk együtt az útat, éljetek Énvelem és akkor
nem fogjátok érezni a fullánkokat, melyeket ez
a világ okoz nektek. Le fog peregni rólatok,
mint sok más célját vesztett nyíl. Figyeltek
rám, gyermekeim? Ezt akarom elérni nálatok.
Ne engedjétek, hogy csalódjam bennetek, és
sok örömben lesz részetek. Jézusotok szeret
benneteket és közvetlenül a szívetekhez intézi
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most Szavait. Figyeljetek Rám. Veletek
vagyok.”
A Szűzanya a következőket teszi hozzá ehhez: “Látod
Fiam tervének gyönyörűségét? Nem érzitek ezt ti is a
szívetekben, kis gyermekeim? Nincs helye a
szomorúságnak és elkeseredésnek, mikor a menny felé
tartunk, csak az örömnek és reménynek van helye,
függetlenül attól milyen földi nehézségekkel kell
megküzdeni. Minden keresztviselésben, melyben
részesedtek, mi is benne vagyunk. Jézus terve tökéletes,
figyelembe véve minden eshetőséget. Időnként
kérdéseket tehettek fel Neki, kicsinyeim, de soha ne
kételkedjetek Benne. Nem fogtok csalódni, ha bennünket
követtek. Jézust aggasztja a mai világ tevékenységének
sebessége. Ez figyelemelvonást, zaklatottságot teremt és
azt eredményezi, hogy a lélek állandóan mozgásban van,
soha nem élvez nyugalmat és elmélyülést. Ezért van az,
hogy oly sok gyermekünk él aggodalomban. Emlékezz
arra, hogy az aggodalom soha nem Istentől származik és
biztos jel arra, hogy valami nincs rendben az életútadon.
Ezt most meg akarjuk változtatni. Kiválasztott
gyermekeim, veletek kezdjük el a csend, a béke és a
szeretet mozgalmát. Amit most a szívedben érzel, az az én
ajándékom. Örüljetek kicsinyeim. Égi Édesanyátok
veletek van és mérhetetlenül szeret benneteket.”
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2003. június 24. Kedd
Jézus
Azt akarom, hogy az Általam kiválasztott
lelkek elmélkedjenek az engedelmesség
erényéről. Csak akkor tudom bennetek a
tökéletesedésre való törekvést előmozdítani,
ha gyakoroljátok az engedelmességet. A ma
világa csúfot űz az engedelmességből. Még a
gyermekek sem engedelmeskednek szüleiknek
és még büntetést sem kapnak e vétségükért.
Azt akarom, hogy az Én lelkeim engedelmesek
legyenek és akkor meglátják, hogy hitük, mint
a gyümölcsfa tavasszal, kivirágzik. Ekkor
páratlan jutalomban részesítem ezeket a
lelkeket.
Ki akarom hangsúlyozni, hogy azok a lelkek,
melyek a hit dolgában engedetlenek, nagyon is
engedelmesek ösztöneiknek és heves
vágyaiknak. A testetek rabszolgává tesz
benneteket, drága kiválasztott lelkek. Ennek
nem szabad így folytatódnia. Testeteket meg
kell zabolázni, hogy a lelketek szabadon
tudjon elmélkedni a hit dolgaiban. Akartok
Velem lenni? Én elérhető vagyok a
számotokra. Nektek azonban szabaddá kell
tenni az útat a Számomra. Hallgatnotok kell
arra, amit mondok. Drága választottaim,
hogy ez így lehessen, meg kell szabadulnotok
azoktól a kötelékektől, melyek fogva tartanak
benneteket. Veletek vagyok és meg fogom
vívni értetek ezt a csatát, de csak akkor, ha
engeditek. Ez az, ami követőimmé tesz
benneteket. Semmi miatt nem kell
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aggódnotok. Meg fogom vívni a csatát
helyettetek és másokat is a mennybe segítek
rajtatok keresztül. Ha engeditek, a szívetekbe
helyezem a leggyönyörűbb mennyei
gondolatokat. Óh, míly nagyon is ugrásra
készen állok, kicsi lélek, hogy Magamhoz
közelebb vonhassalak. Mondj ‘igen’-t Nekem
és akkor azonnal megkezdjük utunkat.
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2003. június 24. Kedd
Szűzanya
Jézus vár rád, kicsim. Segíteni fogok neked és mutatom az
útat. Imádkozz többet, még akkor is, ha nincs is kedved
hozzá. Mindig imádkozz, még akkor is, ha az imád csupán
egy egyszerű mondat vagy egyszerű gondolat. Rabjai
vagyunk imáitoknak, drága, kicsi küszködő lelkek.
Halljuk kéréseiteket és sietünk megadni minden segítséget.
Figyelmesen kutassatok és akkor meg fogjátok találni a
választ imáitokra. Soha ne essetek abba a tévedésbe, hogy
azt gondoljátok, hogy kéréseitek süket fülekre találtak. A
mi munkánk csendben zajlik és néha időzítésünk
különbözik a földi időszámítástól. Halljuk azonban
kéréseiteket és osztozunk problémáitokban. Biztosak
lehettek abban, hogy minden problémátokra meg van a
válaszunk. Valóban itt tartogatjuk a választ a számotokra
és nem hagyunk benneteket irányítás nélkül. Kis időt
töltsetek azzal, hogy problémáitokat másokkal
megbeszéljétek. Inkább másokra figyeljetek oda. Amikor
problémával küszködtök, jöjjetek hozzám, mennyei
édesanyátokhoz, figyelek szavaitokra és segíteni foglak
abban, hogy megtaláljátok a legjobb megoldást. Nem
vagytok egyedül kicsinyeim. Vágyakozva várjuk az
alkalmat, hogy segíthessünk és igazán figyeljünk
kéréseitekre. A legszebb imák az alázatos ráhagyatkozás
imái. Igazatok van: néha Istennek, Magának kell a
döntéseket meghozni a jólétetek felől és ezeken mi nem
változtathatunk. Mihelyt részetekről megtörténik az
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elfogadás, gyors iramban és csodálatos módon közelebb
kerültök Istenhez. Harcoljatok, hogy ez mindig így
legyen, de attól se féljetek, hogy kérjetek, amit szeretnétek
vagy amire szükségetek van. Mindenek fölött, békét
fogunk nektek biztosítani ezen az úton. A mennyei
társaitok azt a biztonságot adják meg nektek, hogy
világosságban és a világosság felé haladtok. Érzed ezt,
kicsikém? Valóban, tudjad, hogy veled vagyok, és arra
kérlek, légy engedelmes Fiamhoz. Nem fogsz csalódni,
kicsi lelkem.
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2003. június 25. Szerda

Valamit tisztázni akartam Jézussal és így foglaltam
szavakba: “Jézus, csak biztos akarok lenni: rossz
lenne az, ha azt gondolná az ember, hogy Isten hangját
hallja és ez nem volna igaz.” Erre Ő ezt válaszolta: ”Ez
bizony rossz lenne, de nem ez történik,
úgyhogy írj.” Ez a megjegyzés nevetésre késztetett.
Jézus
Gyökerestül ki akarom irtani a félelmet
gyermekeimből. A félelem megfojtja a
szentségre való hajlamokat, mert gyermekeim
nem akarják, hogy túlzottan szentnek
tekintsék őket. Sokak számára irányadó a
világi értékrend. Tökéletesen el tudom törölni
a bennetek lakozó félelmet, ha elkezdtek bízni
Bennem az élet kicsi dolgaiban. Hozzatok sok
döntést a nap folyamán arra vonatkozóan,
hogy nem fogtok félni és ajánljátok fel Nekem e
döntéseket a ráhagyatkozás szellemében.
Észre fogjátok venni a változást. Lassanként
meg fogjátok szokni, hogy minden
dolgotokban Rám bízzátok magatokat. Akkor
majd gondolkodás nélkül megteszitek azt, amit
mondok nektek, amint első tanítványaim
egyike tette. Ne csüggedjetek el ezek miatt a
lelki feladatok miatt, gyermekeim. A szentségi
életre való készülés fejlődési folyamat, nem
megy egyik napról a másikra. Mint minden
dologban, alkalmazhatnám az Én saját Isteni
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mivoltomat és szentekké tehetnélek
benneteket, de milyen előnyötök származna
abból? Jobb, ha az Én kicsinyeim teszik a
szeretet pici cselekedeteit, hogy láthassam
akaratotoknak Felém való fordulását. Akkor
olyan magaslatokra röpítelek benneteket,
melyekről álmodni sem mertetek. Bízzatok
Bennem. Nem fogtok csalódni. Azok a
gyermekeim, akik remélik, hogy szentekké
válnak (és mindegyikőtöknek ez legyen a célja)
olvasniuk kell a Szentírást. Ne
bátortalanodjatok el gyengeségeitek láttán. A
Szentírásban fogjátok látni, hogy az Általam
választott tizenkét apostol mennyi nagy
küzdelmen ment keresztül mielőtt a Szentlélek
látványos jelek kíséretében leszállt rájuk.
Ugyanez fog veletek is történni. Nektek csak
azzal kell törődnötők, hogy akaratotokat
következetesen Nekem adjátok át. Arra van
szükségem, hogy most sokan közületek
ráhagyatkozásotokkal Hozzám jöjjetek.
„Igen”-t fogtok-e mondani Nekem,
Jézusotoknak? Nézzetek fel a kereszten függő
testemre és ne feledjétek, hogy Jézus “Igen“-t
mondott értetek. Gyöngéd szívvel szeretlek
benneteket, drágáim. Ne féljetek. Csak
bízzatok Bennem.
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2003. június 25. Szerda
Szűzanya
Kicsi gyermekeim, mint mindenhez, a bizalomhoz is
könnyen hozzászoktok rövid gyakorlás után. Segítek
nektek. Fogjátok meg a kezemet és engedjétek, hogy
vezesselek benneteket. Nem akarom, hogy gyermekeimet
a világban megszokott félelem visszatartsa attól, hogy
eljuthassanak a mennybe, az őket megillető helyre. A
világ azt akarja elhitetni, hogy sokat veszít az, aki
szentként él. Ez a nézet egyszerűen nevetséges,
gyermekeim, mert nemhogy nem veszítetek ezen, hanem
éppen ellenkezőleg, sokat nyertek. A világ az, mely arra
kényszerít, hogy sok áldozatot hozzatok. Semmit nem
nyertek a világias életmódon keresztül, kivéve persze
szívfájdalmat, magányt és az egymás iránti ridegséget.
Emiatt sokan szenvednek ma, mert a hozzájuk közelállók
szíve rideg. A ti helyetek ott van családotok tagjai
mellett, hogy szeressétek és segítsétek őket a Jézushoz
vezető életútjukon. Ne fordítsatok hátat azoknak, akiket
Isten mellétek állított azzal a céllal, hogy szeressétek őket.
Ha Jézushoz fordultok és Őt kéritek, olyan nagy szeretetet
fog szívetekbe önteni, mely azokra kiárad azokra, akikkel
találkoztok. Nem lesztek híján soha a szeretetnek és
szeretni mindig öröm és nem teher. Gyermekem, amint
hallod szavaimat, nem érzed-e máris a szeretet kiáradását
a szívedben? Ez csak egy kicsi példa arra, amit Jézus és én
fogunk tenni értetek, ha a mi akaratunk szerint igyekeztek
élni. Valójában, a világ a ti szereteteken keresztül fog
megváltozni. Legyetek nyugodtak. Szeretünk és
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védelmezünk titeket. Égi Édesanyátok segít nektek, kicsi
gyermekeim, együtt fogjuk gyakorolni a Jézusba vetett
bizalmat.
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2003. június 26. Csütörtök
Jézus
Gyakran süket fülekre találnak szavaim.
Valóban igaz az, hogy vannak, akik látnak, de
mégsem látnak, hallanak, de mégsem
hallanak. Ezeknek a fivéreimnek és
nővéreimnek választ kell majd adniuk arra,
miért hagyták figyelmen kívül kegyelmi
ajándékaimat. Szavaim, mint a kövek
hullanak le róluk. Ti, gyermekeim,
megkaptátok azt a kegyelmet, hogy mind a
fületekkel, mind a szívetekkel halljatok. Ezért
meg kell fogadnotok Szavaimat. A Lelkem
rátok fog szállni és fogjátok tudni, hogy mi az,
amit akarok tőletek. Halljátok meg
szívetekben Istenetek szavát és határozott
választ adjatok Nekem. Az Én igám édes, az Én
terhem könnyű. Igazi követőim ismerik az
örömet és a békét és ez tükröződik is
szemükben. Forduljatok most egymáshoz
támaszért. Ezek a szent barátságok az Én
ajándékaim, drága gyermekeim, hogy ezek
segítsenek benneteket a Hozzám vezető úton
különösen olyankor, mint most, amikor csak
kevesen járják ezt az útat. Hallgassatok
Szavaimra és engedjétek, hogy
felhasználhassalak benneteket tervem
megvalósításához. Tervem pedig a szeretet és
az üdvösség terve e sötét világ számára. A
következő generáció másképpen fog
megismerni Engem. Hálásak lesztek Nekem,
hogy alkalmat adtam a szolgálatra.
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2003. június 26.
Szűzanya
Reagáltok arra, amit Fiam mond. Milyen boldoggá
teszitek mennyei Anyátokat. Együtt fogjuk járni a
megtérésnek ezt az útját csendben és szeretetben.
Látjátok, máris hogy megváltozott a szívetek,
gyermekeim? Míly nagy a mi Istenünk, hogy időt áldoz
arra, hogy gyermekeit Magához visszavezesse! Türelmes
és jó és nektek is türelmeseknek és jóknak kell lennetek.
Nézzetek ma föl hálával és örömmel a Mennyországra,
mert Istenetek arra választott ki benneteket, hogy
mennyei tervét ti valósítsátok meg. Az angyalok és szentek
készen állnak arra, hogy szükség esetén segítsenek nektek.
Soha nem szabad félnetek, kicsinyeim. Soha nem fogunk
elhagyni benneteket.
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2003. június 27.Péntek
Jézus
A Tarsus-i Pál szenvedett Értem. Ő, a fő
üldöző, egy pillanat alatt elvesztette látását.
Egy másik pillanat alatt visszaadtam a
látását. Nem szabad, hogy egészségetek miatt
aggódjatok. Képes vagyok arra, hogy jó
egészséget adjak nektek, ha úgy kívánom.
Előfordul, hogy fontosabb az Én Királyságom
eljövetele szempontjából, hogy szenvedjetek.
Amikor a Szentlélek leszállt Pálra, hajlandó
volt arra, hogy Értem szenvedjen és
megtegyen akármit, ami szükséges ahhoz,
hogy a lelkek megtérjenek. Nektek is azon kell
fáradoznotok, hogy ugyanígy érezzetek. A
manapság kiválasztott kicsinyeim nehezen
viselik a szenvedést és nehezükre esik a
türelem gyakorlása. Ne feledjétek, hogy az Én
időzítésem tökéletes. Ha szerepet cserélnénk
és a dolgokat a ti vágyaitok szerint
csinálnánk, akkor az nem az Én tervem,
hanem a tiétek lenne. Emlékezz arra, milyen
volt az életed Nélkülem, kicsi lélek, és újítsd
meg az elkötelezettségedet, hogy Engem fogsz
szolgálni és nem magadat. Az Én időm
tökéletes. Minden akkor fog megtörténni,
amikor annak meg kell történnie, de
szükségem van lelkekre,akik megtérnek és
hűségesek maradnak. A számotokra elérhető
kegyelmek végtelenek, de ez azért van, mert az
idő végtelen. A számotokra meghatározott idő
alatt kell eljutnotok a teljes megtérésre és
engedelmességre. Mikor azt mondom, hogy
bízzatok Bennem, akkor azt kívánom, hogy
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legalább megpróbáljatok bízni. Segíteni
fogunk nektek a bizalombn, mivel ez elég nehéz
dolog, ha ez nem vált szokásotokká. Ma egész
nap, kicsi ijedt gyermekem, azt kell Nekem
mondanod, hogy bízol Bennem. A nap végére
elhelyezem benned az Irántam tanúsított
bizalmat.
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2003. június 27.
Szűzanya
Nagy léptekkel haladunk előre lelketekkel, kicsikéim.
Még a legkisebb igyekezeteteket is gazdagon
megjutalmazzuk. Fontos, hogy félretegyétek a sok világi
gondot és csak azzal foglalkozzatok,hogy kövessétek Isten
akaratát az életetekben. Mindig lesz valami, ami elvon az
imától. Ha beleegyeztek és követitek az imától elterelő,
zavaró momentumokat, az olyan, mintha letérnétek az
útról. Ha igazán ismeritek a célul tűzött végállomást,
gyermekeim, akkor az odavezető úton kell maradnotok.
Lehet, hogy az út göröngyös és először nehéz, de ez nem
ad okot arra, hogy a végállomást megváltoztassátok. Ez az
az út, melyet járnotok kell ahhoz, hogy Hozzám érjetek el,
kicsikéim. Én itt vagyok. Ne féljetek. Jézushoz foglak
vezetni benneteket és boldogok lesztek és hála tölti el
szíveteket azért az útért, melyre Jézus hív. Akkor a
nehézségek semminek fognak tűnni a szemetekben.
Bizalommal tartsatok ki. Majd meglátjátok. Ismét
mondom, a gyakorlás fontos. Ne várjatok el komoly
életszentséget erőlködés nélkül, de most a legkisebb
igyekezeteteket is meg fogjuk jutalmazni. Nézzetek arra a
sok-sok lélekre, mely a világ útjait követi és el fognak
veszni, ha Isten választott gyermekei nem reagálnak
hívásomra. Engedjétek, hogy szívetek meglágyuljon
ennek a gondolatára, kicsikéim, segítsétek Mennyei
Anyátokat abban, hogy visszahozhassa mindezen lelkeket
biztonsággal Jézushoz. Ez az, amiért dolgozunk és ez az,
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ami után vágyunk. Legyetek békében, mert Anyátok
szeret benneteket és mindig védelmezni fog titeket.
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2003. június 28. Szombat
Jézus
Megint érzitek Keresztem súlyát. Nem szabad,
hogy azt gondoljátok, hogy mivel
elcsigázottak és csüggedtek vagytok, nem
végzitek jól a Nekem tett szolgálatotokat.
Valóban, gyakran ilyenkor úgy tekintelek
benneteket, mint kiválasztottaimat. Legyetek
olyanná, mint Péter, aki azt válaszolta a
kérdésre, vajon el akar-e hagyni Engem:
“Uram, Te vagy az igaz Isten. Hová
mennénk?” Miután kereséseteknek vége, és
megtaláltátok az egyetlen igaz Istent,
maradjatok békében. Isten nem enged el. Ki
fogtok tartani. Továbbra is küzdenetek kell
azonban, hogy bízzatok Bennem,
Jézusotokban. Amikor csak magatokban
bíztok, akkor fordul elő, hogy elcsüggedtek és
képtelenek vagytok a szolgálatra. Drága
kisgyermekeim, oly nagy szeretettel és
reménnyel intézzük hozzátok szavainkat.
Tekintsétek az imádkozást úgy, mint evést
vagy ivást. Milyen nagy gondot fordítotok
testetek táplálására és szeszélyeinek
kielégítésére. Gyakran megpihentek, hogy ne
érezzétek a kimerültséget. Kiválasztott
lelkeimnek legalább ennyi figyelmet kell
szentelniük lelkükre és gyakran ennél is
többet. Azt akarom, hogy nagyon kiválóan
végezzétek Nekem tett szolgálatotokat. Ez azt
jelenti, hogy nagyon kicsivé kell válnotok és
csendben kell lennetek, hogy Jézusotok tudjon
beszélni hozzátok és vezetni titeket. Az
átmeneti igényeitekről Én fogok gondoskodni,
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ha azokat Nekem átadjátok. A világotoknak
meg kell változnia és gyermekeimnek Velem
együtt kell dolgozniuk, hogy ez megtörténjék.
Gyakran észreveheted, hogy ha a világot,
amiben élsz, az Én szememmel nézed, elfog a
hányinger. Gyermekeim, ez az oka annak,
hogy közbeavatkozom. Feltétlenül bíznotok
kell Jézusotokban. Olvassátok az
Evangéliumot. Csak szeretetemet és
megértésemet találhatjátok benne. Nem úgy
jövök, mint bíró, hanem úgy, mint
könyörületes barát, aki látja a fájdalmaitokat
és enyhülést szándékozik adni nektek.
Legyetek az Én szolgáim, aki a ti Istenetek és
ne legyetek a világ rabszolgái. Különösen
most, ezekben az időkben, szemeteket a
mennyei célok felé kell fordítanotok. Nézzetek
széjjel a világban most a kiválasztott lélek
szemével és akkor látni fogtok Engem, amint
munkálkodom. Növekedjetek a hitben és
vegyétek körül magatokat lelki emberekkel .
Beszéljetek a hitetek és békétek nyújtotta
örömeitekről. Amikor érzitek a kereszt súlyát,
mosolyogjatok, mert ekkor egyesültök Velem a
legjobban.
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2003. június 28. Szombat
Szűzanya

Veled vagyok, kedves gyermekem. Látom szenvedésed és
Anyád gondoskodni fog arról, hogy mindennel
rendelkezzél, amire szükséged van ahhoz, hogy megálld
helyedet. Imádkozz és közbenjárok érted, amennyire csak
szükséges, hogy továbbra is megfelelően tudjad szolgálni
családodat. Jézus nagyon szeret téged. Nagyon hálás
neked, hogy olyan bátran elfogadtad szenvedésedet. Nem
szabad, hogy szomorú légy azért, mert segítdségre van
szükséged. Szívem kicsi gyermeke, így viszünk le téged a
nulla pontra , hogy azután Jézus még jobban fel tudjon
tölteni téged. Nem ítélünk el téged, ha meginogsz, hanem
rohanunk, hogy segítsünk. Ha a szentek szenvedéseire
gondolsz, tudd meg, hogy ők is gyakran ingadoztak. Ezért
voltak alázatosak. Ha kezdettől fogva hősiesen szenvedtek
volna megerőltetés és gyakorlat nélkül, akkor nem lett
volna nehéz vagyis akkor ez nem lett volna számukra nagy
kereszt. Érted? Kicsikém, a szentté válásban nem az
eredményt vizsgálgatjuk, hanem az odavezető folyamatot
tesszük vizsgálódásunk tárgyává. E folyamat során a világ
semmivé válik benned és a menny veszi át a helyét.
Benne vagy e folyamatban és segítünk neked. Minél
többet imádkozol, annál jobban tudunk segíteni téged az
előrehaladásra. Kicsikém, tudd meg, hogy a
végállomásodhoz vezető egyetlen út a számodra a
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göröngyös út. De hamarosan repülni fogsz a kövek fölött,
nem érezve a munka nehezét. A fájdalmas szenvedés csak
rövid ideig tart. Sohase feledd, hogy ezek a nehéz idők
elmúlnak és akkor a könnyebb időszak következik.
Szívem fáj és gyöngéd szeretettel van irántad. Szorosan
magamhoz szorítalak és keserű könnyeidben én is
osztozom. Számlálom könnyeidet, drága, kis gyermekem
és gondoskodom róla, hogy ezek nagy dicsőséget
eredményezzenek számodra később. Légy bátor és végezd
a napi teendőidet örömteli mosollyal, mert Jézus
kiválasztott téged arra, hogy gyönyörűen szolgálj Neki.
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2003. június 30.
Jézus
Azt akarom, hogy gyermekeim lelki
fegyelemmel rendelkezzenek. Ez azt
jelenti,hogy a hiteteket az érzelmeitektől
függetlenül is gyakoroljátok. Manapság túl
sok időt szentelnek az érzelmekre. A
kötelesség fontosabb. A világ vonzásában élő
gyermekeim úgy vélik, hogy kötelességeiket
felfüggeszthetik, ha érzelmeik változnak. De ez
nem helyes, gyermekeim. Ellenkezőleg, a
kötelességeiteket teljesítenetek kell függetlenül
a fáradtság, unalom és nyughatatlanság
érzésétől. Az ellenség ezeket az érzéseket
használja fel arra, hogy meggyőzze az
embereket arról, hogy nem kell szeretteiket
szolgálni. A világ bátorítja is az embereket
erre, amikor nem teszi felelőssé őket, ha ki
akarnak bújni kötelességeik alól vagy amikor
hanyagok vagy lusták lesznek. Tényleg, még
munka közben is panaszkodnak gyermekeim,
és szabadság után áhítoznak. Még attól is
húzódoznak, hogy életük minden területére
kiterjedő kötelességeiket ellássák. Csak a
személyes szórakozásaik alatt szűnnek meg
panaszkodni és a szórakozást is túlzásba
viszik. Gyermekek, ez nem úgy történik,
ahogyan én elterveztem az életeteket. A
kötelességetek szent és abban találjátok meg
az életszentségre vezető útat. Ha
bizonytalanok vagytok abban, hogy Én mit
kívánok meg tőletek egy adott pillanatban,
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akkor kutassatok azután, hogy mi a
kötelességetek a gyermekeitekkel, valamilyen
elvégzendő feladattal, a családotok
valamelyik tagjával vagy általában az
otthonotokkal, munkátokkal kapcsolatban.
Mindenkinek van kötelessége és abban fogja
megtalálni az útat az üdvösségére. Azt
akarom, hogy fegyelmezett emberek legyetek.
Döntsétek el imádságon és a Velem való
beszélgetésen keresztül, milyen
lelkigyakorlatokat kell alkalmaznotok. Ezeket
a gyakorlatokat azután következetesen végre
kell hajtanotok. Csak ritka alkalmakkor
szabad elhagyni a kötelesség teljesítését.
Kérlek, ne higgyétek, hogy nem értem meg az
élet nyomasztó hatását. Megkísérlem azonban
átrendezni a fontossági sorrendet, hogy a
rangsorolás jobban összhangba kerüljön azzal
az elhatározásotokkal, hogy Nekem fogtok
szolgálni. Hallgatnotok kell Rám és együtt
teljesíteni fogjuk ezt a feladatot. Békésebben
és céltudatosabban fogtok előrehaladni.
Veletek vagyok és segítek nektek, hogy
elnyerjétek ezt a lelki önfegyelmet, mely fel
fogja gyorsítani megtéréseteket.

117

Gondolatok a lelkiségről

2003. június 30. Hétfő
Szűzanya
Gyermekeimnek meg kell érteniük, hogy a kötelesség
teljesítés nagyon gyorsan örömmé válik. Már ezt te,
kicsikém, megtapasztaltad a te anyai és feleségi teendőid
közepette. Amikor Jézust szolgálod nap, mint nap, a
legkisebb, legszerényebb feladat is alkalom a szeretetre és
a lelkek mentésére. Nem számít, hogy mi a foglalkozásod.
Ez egy kicsit sem számít. Az utcasöprő férfi ugyanolyan
értékes rangban lehet, mint egy nagyipari vállalat
igazgatója. És mennyei barátaitok szemében, lehet, hogy
az utcasöprő esélye nagyobb az életszentségre. Kérlek, ne
kívánd a földi elismerést most. Igen, persze, jól kell
végezned a munkádat, tegyél meg minden tőled telhetőt és
örülj azoknak az ajándékoknak, melyeket Isten adott
neked. Én azonban, azt akarom, hogy célod az Istenszolgálat és tesvéreid segítése legyen. Ez az az út, melyen
keresztül szentté válhattok, kicsinyeim, és ez az, amit
kívánunk, hogy megtegyetek. Láthatod, hogy Jézus
fontosnak tartja, hogy gyermekei megtegyék
kötelességeiket. Fordítsatok komoly gondot most a
kötelességeitekre, mind a világi, mindennapi
tevékenységeitek tekintetében, mind lelki értelemben.
Imádkozzatok, imádkozzatok és imádkozzatok,
gyermekek, mert az imán keresztül meg fogjátok látni
Isten útját, amint gyönyörűen megnyílik előttetek. Ne
mérjétek szűkösen a nap folyamán Jézusnak adott szerény,
kicsi feladataitokat. Örömmel és könnyű, adakozó szívvel
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ajánljátok fel azokat Neki. Jutalmatok nagyobb lesz, mint
képzelitek és a lelki életetek fogja jelentős mértékben
átvenni a vezetést a gondolkodásotokban és
cselekedeteitekben. Megtéréseteket e felé az irány felé
igazgatjuk, drágáim. Amikor ezt az útat járjátok, meg
fogjátok látni, milyen könnyű és örömteli az Istennek tett
szolgálat. A mennyei Édesanyátok veletek van és segít
benneteket mindenben. Békesség veletek.

119

Gondolatok a lelkiségről

2003. július 1. Kedd
Jézus
Az Én legkisebb gyermekeim nem ismernek
Engem. A múltban nagy súlyt fektettek a
fiatalok vallásos nevelésére. Ílymódon
mindegyik fiatal úgy nőtt fel, hogy kialakult
bennük egy világos kép arról, ki vagyok Én és
mi az oka annak, hogy az a legjobb, ha Nekem
szolgálnak. Ugyancsak figyelmeztették őket a
Tőlem való eltávolodás veszélyeire és arra a
veszélyre, mely abból ered, ha az örömöket és
elismerést hajhászva, a világ felé fordulnak. A
gyermekek manapság védtelenek. Nem
rendelkeznek a szükséges tudással, hogy meg
tudják védeni magukat a világ és a bűn
csábításától. Azok, akik lelkük vesztét akarják,
felforgatják lelkiállapotukat. A lelki
tudatlanság és felkészülés hiánya miatt
gyermekeim célnélküli vándorokká lesznek.
Hogy úgy mondjam, iránytű nélkül léteznek és
olyan ürességet éreznek, melyet nem tudnak
kitölteni. A cél, hogy ezt az ürességet kitöltsék,
gyakran viszi őket bajba és veszélybe. A
szülőknek jobban kell feladatukat ellátni.
Tudom jól, hogy sok szülő maga sem kapta
meg a megfelelő vallásos nevelést és ezt
számításba fogom venni, mikor elbírálom
életüket. Ezért van szükség arra, hogy
kiválasztottaim evangélizáljanak. A Jó Hírt,
az Örömhírt meg kell osztanunk minden
lélekkel. Gyermekem, mi az Én üzenetem?
Meg kell mondanotok mindenütt és minden
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léleknek, hogy Jézus szereti őket. Ez igazán
egyszerű. Szeretem őket. Azt akarom, hogy
Velem legyenek. Meg akarom védeni őket és el
akarom szigetelni őket ennek a világnak a
veszélyeitől. Az ember nem érdemli meg a
mértéken felüli kegyelmet, mellyel bőkezűen
elárasztom. Én azonban csupa szeretet
vagyok és a szívem sajog a fájdalomtól annak
láttán, hogy ezen lelkek nevelése és képzése a
világra van bízva. Drága választott lelkeim,
nem is tudjátok, mennyire eltölt bennünket az
öröm, amikor olyan családot látunk, melyben
a gyermekek megfelelő vallásos nevelést
kapnak. Megadunk minden segítséget nektek
és ezeket a gyermekeket később lelki
vezetőkként fogjuk használni. Feladatotok
fontos nekünk. Nem tudom ezt eléggé
hangsúlyozni. Szülők kötelességeteket most
nagyon szigorúan vegyétek, mert nekünk erre
szükségünk van. Soha ne nyugtalankodjatok.
Egyszerű életet kell csak élnetek és
imádkoznotok kell. Minden mást Én végzek el
Édesanyám segítségével és az angyalokkal és
szentekkel. Szükségem van most rátok,
kiválasztott lelkek. Szerettük egymást a
múltban. Ne okozzatok csalódást Nekem.
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2003. július 1. Kedd
Szűzanya

Kicsi gyermekek, figyeljetek Fiam szavára. Míly nagyon
akar nektek segíteni és visszaterelni benneteket
biztonságban Magához. Ne féljetek, kérlek, azért, mert
hibákat követtetek el. Bennünket csupán a mai nap
foglalkoztat és ugyanilyen legyen a ti hozzáállásotok is.
Bánjátok bűneiteket és szakadjatok el tőlük. Gyakran a
gonosz lélek megkísérli, hogy a múlt bűneihez láncoljon,
folyton folyvást emlékezetetekbe idézve. Megpróbálja
elhitetni veletek, hogy a bűnösök nem lehetnek igazi
kiválasztott lelkek. Míly nevetséges! Tekints bele a
bibliába és ott bizonyítékra találsz. Jézus a bűnösök miatt
jött a földre. Jézus a bűnösök miatt tér vissza. Az én kicsi,
kiválasztott lelkeim készítik elő Számára az útat. Minden
lelket, aki megkapja ezt az üzenetet, kiválasztott léleknek
tekintek. Míly nagy öröm lesz osztályrészetek.
Gondolkodj el az öröm fogalmán, kedves kis gyermek!
Mikor éreztél utoljára örömet? Égi Anyád meg fogja
mutatni neked a mennyei örömöt, ha magadévá teszed
most üzeneteinket. Ne féljetek, kicsinyeim. Az
életszentség egy folyamatnak tekintendő és főképpen
Jézustól függ, hogy átvezet-e ezen a folyamaton. Most
engedd, hogy Jézus nem mindennapi módon alakítson.
Mindenről mi fogunk gondoskodni. Neked csak
szeretned kell Jézust és engedni, hogy Ő irányítsa életedet.
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Légy olyan, mint egy kicsi fecske, csak a jelen pillanatban
élj, légy biztos abban, hogy Isten mindennel ellát, amire a
következő nap, a következő évszakban és jövőre szükséged
lesz. Égi Anyád áldását adja rád.
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2003. július 2. Szerda
Jézus
Gyermekeim túl gyakran támaszkodnak
mások szavára. Gyermekek, nektek
magatoknak kell gondolkodnotok. Mások
véleménye gyakran hibás és világi eredetű. Mi
hasznotok van abból? Azt akarom, hogy
csendben töltsétek időtöket, amennyire csak
lehetséges. Ne vitassátok meg életetek minden
részletét másokkal. Nem szükséges ez és
gyakran csak megzavar benneteket és felborul
lelki egyensúlyotok. Energiátok veszendőbe
megy és ennyivel kevesebb marad imára.
Összpontosítsátok lelkierőtöket és
energiátokat arra, hogy Engem szolgáljatok
minden nap. Mielőtt beszélni kezdtek,
kérdezzétek meg magatoktól, hogy van-e
értéke mondanivalótoknak. Mielőtt
ajánlkoztok véleménynyilvánításra, legyetek
biztosak benne, hogy mindent helyesen
tekintetbe vettetek. Ne vezessetek félre senkit
és hasonlóképpen figyelmeztetlek arra is, hogy
ne engedjétek, hogy félrevezessenek. Csendre
van ilyenkor szükség, amint ezt már
megmondtuk. A haszontalan beszélgetések
csak az állandó lármát növelik, mely nem
nyújt békét a léleknek. Nem fogjátok
megérteni, mit kívánok tőletek, drága
gyermekek, hacsak nem maradtok csendben és
nem vagytok körültekintőek. Ez a csend
ugyanakkor arra készteti a Lelkemet, hogy
megpihenjen bennetek és e jelenlétet érezni
fogjátok. Tekintéllyel és helyesen fogtok akkor
majd nyilatkozni. Ekkor már kezditek
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felajánlani véleményeteket és tanácsotokat,
melyek értéket és irányítást hordoznak
magukban aheett, hogy csupán a jelen világ
zaját fokoznátok. Minden problémátok
közepette is nyugodjatok meg, legyetek
békében. Azt akarom, hogy gyermekeim
bizalommal töltsék napjaikat, még akkor is, ha
Értem kereszteket hordoznak. Drágáim, minél
súlyosabb a kereszt, annál közelebb vagyok Én
hozzátok. Ne féljetek. Nem hagylak
benneteket a pusztaságban. Azokat, akik az
Enyémek, Magamhoz hívom és az Enyéim
ismernek Engem.
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2003. július 2. Szerda
Szűzanya

Látjátok Jézus semmit nem hagy a véletlenre. Az a
szándéka, hogy gyermekeit rendkívüli módon vezesse.
Mindenről előre gondoskodtunk, drága gyermekek. Azt
akarom, hogy “nem”-et mondjatok az aggódásra és a
csüggedésre. Ezekben a napokban gyermekeim békében
pihenhetnek karjaimban, miközben Jézus a világ
üdvözítésének tervét beteljesíti. Míly boldogok lesztek,
hogy ebben ti is részt vettetek. Jézus nagy kegyelmekkel
tölti el lelketeket, mikor segítségeteket kéri. Tudom, hogy
nem okoztok Neki csalódást. A Neki való szolgálatotok azt
jelenti, hogy békében vagytok, és imádkozva figyelitek
szavát. Legyetek nyugodtak kicsinyeim és tudatosítsátok
magatokban, hogy Ő Isten. Minden más, minden részlet
természetesen következik ebből az egy irányelvből.
Hallod Anyád hangját, kicsikém? A szívetekhez fordulok
és könyörgök, hogy bízzatok bennem és váltsátok valóra
szavaimat. Komoly időket éltek, de veletek vagyok és
lecsendesítem minden riadalmatokat. Nyugodjatok meg
most és töltsétek időtöket Jézussal a szívetekben.
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2003. július 3. Csütörtök
Jézus
Ma ismét a lelkekhez szólok. Gyermekeim, fel
fogtok ismerni Engem életetekben, amikor
követni kezdtek Engem. Egész nap Engem
keressetek és mindazt, amire Én vágyódom.
Mindent az életszentségre való alkalom
szempontjából nézzetek. Mindent a Velem való
szorosabb együttlét lehetőségeként
tekintsetek. Ne legyetek indulatosak a
világban élő testvéreitekkel. Ők is az Én
gyermekeim és Nekem fáj, ha oly kíméletlenül
bíráskodtok felettük. Sok ajándékot adtam
nektek. Elvárom, hogy elszámoljatok az
ajándékokkal. Ti, választott gyermekeim,
magasabb szintű életszentségre vagytok
meghíva, mint a többiek. Mindennel
rendelkeztek, amely szükséges annak a
szintnek az eléréséhez, amit Én kívánok meg
tőletek. Ez nem lesz nehéz, ha odafigyeltek
szavaimra. Minden bizonnyal egyszerűbbnek
és könnyebbnek fogjátok találni az életet és
nagyobb örömöt fogtok megtapasztalni, amint
megkezditek követésemet. Életeteket nem úgy
terveztem meg, hogy komplikált legyen. Isten
nem akart bonyolult világot teremteni azzal a
szándékkal, hogy gyermekeit összezavarja.
Mennyei Atyátok nem ilyen. Olvassátok a
Szentírást, gyermekeim, és akkor meg fogjátok
ismerni Isteneteket. Ő egész valójában
szeretet. Mindenről gondoskodik a
számotokra. Az életet Isten egyszerűnek és
gyönyörűnek szánta és nektek állandóan
tanulnotok kell. A modern világ megpróbál
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arra rávenni, hogy azt gondoljátok, hogy az
élet komplex. A legtöbb probléma egyszerű.
Drágáim, az abortusz, például, gyilkosság. Ne
engedjétek, hogy megtévesszenek. A
gyermekek a kincseitek, akármikor is küldi
nektek a mennyei Atya. Ez a vitapont nem
komplex és azt akarom, hogy gyermekeim
bátran kiálljanak Isten születendő gyermekei
életének védelme mellett. Generációtok eddig
soha nem látott csapástól szenved emiatt a
nagyon-nagyon súlyos bűn miatt. Legyetek
éberek, gyermekeim, meg fogom mondani
nektek, mi a ti teendőtök. Az igazat megvallva,
az egész Mennyország sír emiatt a
bűncselekmény miatt. Vajon meddig marad
csendben Isten ennyi könyörgés láttán?
Veletek vagyok. Szeretlek benneteket. Nem
mindennapi módon veletek maradok és bármi
legyen is az, amit kérek tőletek, hogy Értem
megtegyétek, kérésemet oly kegyelmekkel
fogom kísérni, hogy könnyű lesz a kérésem
teljesítése. De szorosan a közelemben kell
maradnotok. Csak amikor elsodródtok
Mellőlem és mikor nem figyeltek Rám, történik
meg az, hogy az életetek ismét bonyolult lesz.
Legyetek boldogok, drágáim. Az egész
Mennyország készen áll, hogy segítsen
benneteket.
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2003. július 3. Csütörtök
Szűzanya

Én vagyok azon hangok egyike, mely Istennél közbenjár, a
születendő gyermekeim védelmében. Le sem tudom írni
azt a bánatot, amit e szituáció okozott nekem. Legyetek
erősek, kicsi gyermekek. Jézust kell képviselnetek a
világotokban. Ez a bűn azért fordul elő, mert oly kevesen
képviselik Fiamat. Megmondtuk nektek, hogy az
embereknek azt kell látniuk, hogy Jézus néz rájuk a ti
szemeteken keresztül. Ez így igaz. Ha elegendő ember
követné Fiamat, az abortusz bűnténye soha nem fordult
volna elő. Krisztusnak a világban nincs elegendő
kéviselője, hogy megfelelően harcolni tudjon ezzel a
gyalázattal. Ez azonban változóban van, amint már
megmondtam. A világ kezd Isten felé fordulni. A világ
fájdalmában és elkeseredésében segítség után áhítozik,
melyre Isten - az Ő mindent körülvevő szeretetében és
irgalmában - válaszol. Nem fogja Isten többé engedni,
hogy gyermekei áldozatul essenek. Legyetek boldogok,
drágáim. Isten megváltoztatja a világotokat és Isten
igazságos döntése biztosítani fogja, hogy a világosság
gyermekei követhessék Istenüket abban a világban, amit Ő
teremtett. Anyátok veletek van és védelmez titeket.
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2003. július 4. Péntek
Jézus
Ki akarok vonni lelkeket a világból. Ahogyan
a világ elvonta őket Tőlem, úgy most Én hívom
őket vissza. A Szent Szívem, mely szeretettől
dobog gyermekeim iránt, szeretet után vágyik.
Sok gyermekem meghallja szívem hívását és
követ Engem. Lelkeket fognak hozni
magukkal. Ez a kezdete az újbóli
eljövetelemnek és az események egymást
fogják követni. Az ellenség gyengül, amint
egyre több lélek tér vissza a világosságra.
Gyermekeim kezdetben nehezen hagyják el a
világ hívságos, üres voltát. Az üresség
szokássá válik és az anyagiasság, melyet az
emberek arra használnak, hogy megtöltse az
ürességet szintén szokássá válik. De Én valami
olyan csillogót, olyan örökkévalót és olyan
eredetit ajánlok, mely után vágyakozik a lélek.
Jóságot és boldogságot ajánlok. Békét ajánlok
és mindenek felett szeretetet ajánlok. Az Én
szeretetem valódi. Ha akarjátok látni
szeretetem példáit, gyermekeim, mielőtt
meghozzátok a döntést, hogy visszatértek
Hozzám, tekintsetek választott lelkeimre.
Nézzétek, hogy szeretik egymást és hogyan
hoznak áldozatot egymásért. Nem fogtok
állandó durva szavakat vádaskodásokat
találni közöttük. Azt fogjátok látni, hogy
türelemmel és megbocsájtással viseltetnek
egymás iránt. Kiválasztott lelkeim végzik
kötelességüket. Ez az a másik mód, hogy
felismerjétek őket. A világban dolgoznak,
törődnek családtagjaikkal, igazat beszélnek,
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és ha hibát követnek el, helyrehozzák azt.
Például figyeljétek meg választottaim életét.
Gyakran lesz elegük mindenből és gyakran
elcsüggednek csakúgy, mint azok a
gyermekeim, akik még mindig kóborolnak. A
választottaim azonban kitartanak és a zavart
okozó érzések elmúlnak. Lelkük megerősödik
e kísértések feletti győzelem által. Választott
lelkeimnek is vannak problémáik, mint
másoknak. Figyeljétek meg azonban
alaposan, hogyan reagálnak ezekre a
nehézségekre. Segítenek egymásnak.
Hozzám, Istenükhöz folyamodnak és
elfogadják keresztjeiket. Jóságot fogtok
találni választottaim szemében. Akarjátok ezt
a magatokénak tudni? Jöjjetek vissza
Hozzám. A világ nem ajánl számotokra
semmit. A világ nem szeret titeket. Valójában
csupán visszautasítást és gyűlöletet találtok a
világban. Jöjjetek vissza Hozzám és kezdjétek
el szemügyre venni örökségeteket, mely jóság,
szeretet és örökkévaló biztonság és öröm.

131

Gondolatok a lelkiségről

2003. július 4. Péntek
Szűzanya
Jézus oly nagy szenvedéllyel és szeretettel kiált felétek.
Kicsikéim, érezzétek meg szavaiban a szeretetet. Erősen
érzi azon lelkeknek a távollétét, akik tévelyegve
vándorolnak a világ sötétségében. Én is nagy fájdalmat
érzek ezek miatt a lelkek miatt. Vigyázz, sohase tekints
egyetlen lelket sem elveszettnek. Próbáld, próbáld és
próbáld visszahívni őket. Tudom, hogy a bajban lévő
lelkek nagyon sértően tudnak viselkedni gyermekeimmel.
Ezt nem akarom és megvédelek benneteket, ha hozzám
folyamodtok. Gyakran az a legcélravezetőbb, ha szeretitek
őket és imádkoztok értük, teljesen Jézusra bízva őket. Ne
feledjétek, hogy sok lélek esetében a jókívánságaitok és
imáitok elegendők ahhoz, hogy megvédjétek őket a
kárhozattól . Szóval, ne féljetek. Mindig legyetek
nyugodtak ilyen esetekben és engedjétek, hogy mennyei
barátaitok járjanak közben értük. Ilyenkor a szeretetetek
egyenlő a kereszthordozás érzésével, drága gyermekek. A
szeretet lehet teher, de a lelketeket ez megerősíti. Ne
feledjétek, hogy Jézusnak meg van a terve. Az a legjobb
terv a számotokra és szeretteitek számára és Ő kézbe veszi
azokat a lelkeket, akik visszautasítják kegyelmeit és a
sötétség útjait követik. Neked csak a saját lelkedért és
azon gyermekekért kell felelősnek lenned, akiknek
nevelése a te gondjaidra van bízva. Ha gyermekeitek a
sötétséget választják, imádkozzatok értük, és
folyamodjatok hozzám. Segíteni foglak gyermekeitek
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ügyében. Ez az Én neked tett ígéretem. Mint anya,
megértem az anya nagy szeretetét és aggodalmát.
Úgyszintén, ha úgy érzed, hogy hibát követtél el
gyermekeid nevelésében, folyamodj hozzám. Közbenjárok
értetek Atyánk mennyei trónusa előtt és előadom
hibáitok enyhítő körülményeit. Ílymódon nem
gyermekeitek fogják meginni az összes levét azoknak a
hibáknak, melyeket elkövettetek. Látjátok, mennyire
szeretünk titeket? Látjátok, hogy kárpótolunk benneteket
hibáitokért és tévedéseitekért? Kicsinyeim, mi csupa
szeretet vagyunk. Teljesen elfogadjuk emberi voltotokat
annak nehézségeit, amivel ebben az eltorzult világban kell
szembenéznetek. Csak egyetlen út van és az a mi utunk.
Jöjjetek vissza Fiam Szent Szívéhez. Kizárólag szeretetet,
elfogadást és örömöt fogtok találni. Anyátok veletek
marad és örökké kész arra, hogy segítségetekre legyen.
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2003. július 5. Szombat
Jézus
Ma az engedelmesség értékéről szeretnék
beszélni a lelkeknek. A választott lelkeim úgy
gondolják, hogy nekik mindent meg kellene
érteniük. Ez nem mindig lehetséges. Vannak
esetek, amikor engedelmeskednetek kell
Nekem akkor is, ha nem értitek meg, miért
kérek tőletek valamit. Tudom, ez nehéz nektek
és ezért kérem, hogy gyakoroljátok ezt az
erényt. El fog jönni az idő, amikor
engedelmességet kérek tőletek és azonnali
válaszra van szükségem. Nem engedhetem,
hogy választottaim időt pocsékoljanak azzal,
hogy megkérdezik, miért kérem, hogy
végrehajtsanak egy feladatot. Szóval,
drágáim, most gyakorolni fogjuk az
engedelmességet. Mindennapi életetekben azt
akarom, hogy mindig vegyétek fontolóra,
hogy mit kér Jézus tőletek. A szívetekben fel
fogjátok ismerni, mi az Én vágyam. Kérlek
benneteket, hogy kezdjétek ezt el már ma és
azonnal gyakoroljátok az engedelmességet,
még akkor is, ha nem ismeritek fel e kérés
miértjét. Míly gyakran fogjátok majd később
mondani: “Na most már látom, miért kérte
Jézus, hogy ezt a feladatot elvégezzem.”
Gyermekek, így váltok szabaddá.
Szabadságotok teljes lesz és a világhoz kötődő
szolgaságotok megszűnik. Engedelmes
szolgáló gyermekekre van szükségem.
Ismételten kérlek benneteket, hogy
tanlmányozzátok a Szentírást. Olvassátok az
Evangéliumot. A múltban gyermekeim nem
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mindig értették meg, miért kérem tőlük ennek
vagy annak a feladatnak az elvégzését. Még,
Mária, az Én édesanyám sem mindig értette
cselekedeteinek értékét. Szent Józsefnek, a
nevelőapámnak egész élete gyönyörű példája
az Isteni Akarat iránti tiszteletadásnak. Ez az,
amivel minden léleknek rendelkeznie kell élete
folyamán. Kérjétek Szent Józsefet, hogy
segítsen benneteket az engedelmesség és a
bizalom terén, hogy engedelmesek tudjatok
lenni. Meg fogja hallani könyörgéseteket.
Növekedni fogtok az engedelmesség
erényében. Itt az ideje, hogy odafigyeljetek
üzeneteimre, gyermekek. Nagyon komolyan
mondom ezt nektek. Fogadjátok meg a
tanácsot. Istenetek az engedelmességeteken
keresztül kíván megmenteni.
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2003. július 5. Szombat
Szűzanya

Gyermekeim igazán szépen odafigyelnek szavainkra
mostanában. Anyátok örül nektek, drágáim, mert kezdtek
odafigyelni Fiam szavára. Segítünk benneteket és
készenlétben állunk, hogy még többet is segíthessünk.
Milyen nagyokat nyög a lélek e kezdeti erőfeszítések
megtételekor. Tudom, hogy érzitek a növekedés
fájdalmait és tudom, hogy ez gyakran nehéz. Legyetek
bátrak, kicsi lelkek. Higgyetek nekünk, amikor azt
mondjuk, hogy a nehézségek nem tartanak sokáig. És, ha
látnátok azt a lakomát, mely rátok vár, nem lenne
bennetek tétovázás. Most annyi lelket kell mentenünk,
amennyit csak tudunk. Vegyétek semmisnek
szenvedéseiteket. Tudjátok meg, hogy lelketek
megtéréséért valószínűleg más-más lelkek viseltek el
bizonyos szenvedéseket. Legalább tekintsetek a feszületre
és lássátok meg a végleges megváltásotok árát. Jézus
készségesen vállalta ezt értetek. Hajlandó lenne újból
megtenni ezt értetek. Szeret benneteket, drága kicsikéim.
El sem tudjátok képzelni, milyen nagy jutalmat készít
nektek Jézus engedelmességetekért, melyet a gyakorlás
szinte könnyűvé tesz számotokra. Úgyszólván szokássá
válik és később már nem is gondoltok rá. Legyetek mindig
nyugodtak és mutassátok meg másoknak, milyen
boldogság a Krisztusnak tett szolgálat.
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2003. július 7. Hétfő
Jézus

Alapvetően fontos, hogy a lelkek hallgassanak
szavamra. A világosságra akarom vezetni
őket. Az ellenség arra leselkedik, hogy elvonja
őket a világosságtól. Mennyire szenvedek
ettől! Gyermekek, meg kell értenetek, hogy
többé nem köthettek kompromisszumot a
világgal. A kompromisszum a lelkek
eltévelyedéséhez vezet. Ha ti, gyermekeim
kedvetlenül és lagymatagon válaszoltok a
hívásomra, soha nem fogjuk megmenteni a
lelkeket, akik a Világ forgatagában ide-oda
vetődnek. Nem. Most már hatásosabban kell
fellépnünk. Azt akarom, hogy szemeteket az
égre emeljétek és elkötelezzétek magatokat
Atyámnak, Aki csupa szeretet. El fogja
fogadni elkötelezettségeteket és úgy fog rátok
tekinteni, mint a világosság katonáira. Csak
ekkor kezdhetjük meg mentőakciónkat.
Gondoljátok meg, hogy sok azoknak a
lelkeknek a száma, akiket nektek kell
megmentenetek a Nekem felajánlott
áldozataitokon és hűségeteken keresztül.
Szívem gyermeke, ezért mondom, hogyha
kedvetlenül és lagymatagon válaszolsz
hívásomra, azok a gyermekek el fognak veszni.
Siratni fogjátok őket és szomorkodni fogtok
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hitetek és szorgalmatok hiánya miatt. Nem
akarlak megijeszteni benneteket, gyermekeim,
de fel akarom hívni figyelmeteket az idők
komolyságára. Számtalan kegyelmet osztunk
szét mostanában köztetek, hogy segítsünk
benneteket felkészülni Isten Királyságának
eljövetelére. Legyetek Krisztus követői
ezekben az időkben és örökké fogtok élni
abban a szeretetben, mely Engem körülvesz.
Valószínűleg kis rémülettel azt mondjátok,
hogy “Uram, mit tehetek én? Én csupán egy
ember vagyok.” Ne feledjétek, hogy különkülön minden léleknek felbecsülhetetlen
értéke van. Ha egy lélekért érdemes meghalni,
és ez a való igazság, akkor képzeljétek csak el,
mennyire fontos, hogy szívvel-lélekkel
válaszoljatok hívásomra, hogy így sok lelket
menthessünk meg rajtatok keresztül?
Valóban, megszámlálhatatlan a kegyelmek
száma, mely rendelkezésetekre áll. A mai
napon mondott szívből jövő “igen” –etek a
kegyelmek egész áradatával megindítja a
mentési munkát azon lelkek számára, akiket
most hívok a sötétségből, ugyanakkor, amikor
titeket hívlak. Nyugalmat keresek. Az Isten
melletti kiállásotok higgadt eszközeit keresem.
Állhatatos szolgálatot és imát keresek. Nem
hívlak ki benneteket a világból. Én helyeztelek
el benneteket a világban, kicsi gyermekek, és
ott akarlak benneteket szolgálatra hívni,
ahová helyeztelek titeket. Éljétek napjaitokat
bizalommal és értsétek meg, hogy Én, a ti
Jézusotok, a ti Istenetek az, Aki segítségeteket
kéri. Ne fordíts Nekem hátat, drágám, mivel
szeretlek és meg akarlak menteni.
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2003. július 7. Hétfő
Szűzanya

Gondolom, érzékelitek, hogy Fiam szenved. Én is Vele
szenvedek. Azért szenvedünk, mert sok lélek dobja el
magától annak lehetőségét, hogy az egész örökkévalóságot
a világosságban, azaz a mennyben tölthesse. Kicsi lelkek,
anyátok izgatottan várja az alkalmat, hogy segíthessen
nektek. Válaszoljatok hívásunkra szeretettel és legyetek
állhatatosak az imaéletetekben. Ismételten
figyelmeztetnünk kell benneteket, hogy nem az érzések
azok, amik számítanak. Nem fogjuk újraírni az egész
történelmet, mert egyik nap elcsüggedtetek. A keresztetek
részeként kell felfognotok az elkeseredést. Egy másik
alkalommal jobban fogjátok érezni magatokat és oly
boldogok lesztek, hogy kitartottatok és jól szolgáltátok
Krisztust akkor is, amikor a szent érzések elhagytak.
Próbáljátok megérteni, hogy a szolgálatotokra minden
nap szükségünk van, függetlenül attól, hogyan éreztek.
Természetesen, néha jobban, néha kevésbé jól haladtok
előre. Ez magától értetődő és nem szabad emiatt
elkeserednetek. Többnyire azt kérjük, hogy tűzzetek ki
célt imaéletetekben és ehhez ragaszkodjatok. Ne
gondoljátok,hogy az imátok értéke azon alapszik, hogyan
éreztek, amikor imádkoztok. Lehet, hogy bizonyos
napokon semmit sem éreztek, de ki kell tartanotok és el
kell hinnetek nekem, hogy azokon a napokon, amikor
140

Első kötet

semmit sem éreztek, ugyanannyi lelket mentetek meg a
legcsekélyebb imáitokkal, mint azokon a napokon, amikor
úgy tűnik nektek, hogy az egész Mennyország kinyílt
előttetek. Most mosolyogj és engedd, hogy mindenki,
akivel találkozol, láthassa Jézus mosolyát. Egyike vagy
azon lelkeknek, akiket szívem közelében tartok.
Gyermekem, kicsikém, milyen drága vagy nekem. Jegyezd
meg a szavakat, légy engedelmes és figyeld a változást az
életedben. Anyád gondoskodik számodra mindenről, de
neked imádkoznod kell.
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2003. július 8. Kedd
Jézus

Ma ismét kiválasztott gyermekeimhez szólok.
Drágám, hívlak, hogy Engem szolgálj. Ne félj,
hogy arra kérlek, hogy olyan feladatot
teljesíts, ami lehetetlen. Ismét mondom, hogy
mindent, amit kérek tőled, könnyű lesz
teljesítened. Nem akarom, hogy az Én kicsi
lelkeim ne teljesítsék Nekem tett szolgálatukat
azért, mert félnek. Higgyetek Nekem, amikor
azt mondom, hogy az Én tervem tökéletes, a
legtökéletesebb terv a számotokra. Minden
körülményt Isteni Gondviselésem által előre
figyelembe vettünk. Szívem legdrágább
gyermeke, mi az, amitől félhetsz? A te Jézusod
nem fog elhagyni. A te Jézusod nem fog
kijelölni számodra egy feladatot és nem fog e
feladat teljesítéséhez szükséges kegyelmek
nélkül hagyni. Mindenre gondoltam. Neked
csak imádkoznod és engedelmeskedned kell.
Megtagadod ezt Tőlem? Azt akarom, hogy
példát mutass azon fivéreidnek és
nővéreidnek, akik még nem tértek vissza
Hozzám. Kell, hogy lássanak téged és
akarjanak utánozni, hogy elérjék azt, ami te
elértél. Hittel kell rendelkezned, mert csak
akkor tudok békét helyezni a szívedbe és a
béke az, mely oly vonzó azok számára, akik
nyugtalanul kóborolnak a világ sötét
homályában. Most pedig légy békével abban a
döntésedben, hogy Engem szolgálsz. Az egész
Mennyország figyel és azután vágyódik, hogy
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sikerrel teljesítsd feladatodat. A számodra
rendelkezésre álló segítség végtelen. A gonosz
lélek le lesz győzve, gyermekem, és a
kiválasztott lelkeimnek alapvető szerepe lesz
ebben. Ne aggódj, hogy a Nekem tett
szolgálatod többe fog neked kerülni, mint
amire képes vagy. A te Jézusod most arra
szólít fel, hogy fogadd el az irányítást.
Imádkoznod kell és Én beteljesítem szíved
vágyát.
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2003. július 8. Kedd
Szűzanya

Drága gyermekek, anyátok arról kíván biztosítani
benneteket, hogy minden nagyon jól halad. Amikor a
Mennyország felé tekintetek, nem féltek. Ez azért van így,
mert akkor e világot, mulandónak látjátok. Nem arra
vagytok szánva, hogy a világban töltsétek az
örökkévalóságot, hanem a mennyben. Drága gyermekeim,
ezért a mennyei célokkal és dolgokkal törődjetek.
Drágáim, figyeljétek meg, milyen kellemesen érzitek
magatokat hasonló gondolkodású lelkekkel való
beszélgetés után. A Mennyország tele van ilyen lelkekkel,
akik megharcolták a jó harcot. Élénken figyelik a földön
folyó küzdelmeket és azokat a harcokat, melyeket
személyesen nektek kell megvívnotok. Nagy szeretetet
éreznek irántatok és támogatnak benneteket a Mennyben.
Kicsi lelkek, még a legnagyobb képzelőerőtök sem tudja
átfogni a Mennyország valóságát. Míly en nagyon
boldogok lesztek. Jézus csupán azt kéri tőletek, hogy
mondjatok “igen”-t Neki és legyetek hajlandóak a
szolgálatra. Anyátok áldását adja rátok.
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2003. július 9. Szerda
Jézus
Ma a választott lelkeimhez beszélek. A
Mennyország vár rátok, drága lelkek. Nem
kell, hogy várjatok a halálotok utáni időre.
A Velem való egység maga a Mennyország,
így annak előízét már a földön
megtapasztalhatjátok. Amint a Szívem
mélyebb rejtekébe vonlak titeket, kezditek
majd megérteni, miért vesztették el
szentjeim a világ iránti érdeklődésüket –
kivéve a lelkek mentésének munkáját-. Őket
csak az Én vágyaim érdekelték és mindig ez
volt elsődleges kötelességük az életben.
Gyermekeimet manapság mindenféle
ostobaság érdekeli. Gyermekek, kell, hogy
meglássátok a dolgok valódi értékét. Ezen
dolgok elvonnak benneteket Tőlem. A
gonosz lélek el akar vonni benneteket az
imától, az elmélkedéstől, sőt még a
Mennyországtól is. Én visszahúzlak
benneteket a világosságra. Érezzétek a
Mennynek ezt a húzó erejét, amint
figyelmeztetően kiáltunk felétek. A
bűneitekre nem tekintek, de azokat meg kell
bánnotok. Teli vagyok irgalommal
irántatok és csak az a szándékom, hogy
biztonságban hazahozzalak titeket.
Alázzátok meg magatokat Előttem, hogy
megtölthesselek benneteket kegyelmi
ajándékaimmal. Biztosak lehettek benne,
hogy van munka a számotokra. Minden
lélek fontos és minden léleknek szerepe van
az Én királyságom eljövetelében. Drágáim,
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másokra hagynátok a munkátokat? Én
nem ezt akarom. Idehelyeztelek, ebbe a
korba és helyzetbe, hogy Nekem különleges
módon szolgálj. Mondj „igen”-t Nekem,
drága lélek és együtt nekivágunk az útnak.
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2003. július 9. Szerda
Szűzanya
Ne felejtsetek el imádkozni, gyermekek. Ílymódon a nap
minden cselekedetét megszentelhetitek. Gondoljatok
azokra az apró feladatokra, melyeket szinte gondolkodás
nélkül hajtotok végre. Ha azokat szeretettel nekünk
ajánljátok fel, még a legkisebb cselekedetet is fel tudjuk
használni a bűnösök üdvözülésére. Itt az ideje, hogy
idefigyeljetek. Ne azért írjátok le szavainkat, hogy aztán
elfelejtsétek. Azt akarom, hogy a szavainkhoz hűen
cselekedjetek és engedjétek, hogy azok megváltoztassák
életeteket. Ezt az átmenetet az életszentségre úgy fogjátok
megtapasztalni, mint a legtermészetesebb dolgot. Mihelyt
meghoztátok a döntést, kezdjetek el imádkozni. Mihelyt
elkezdtek imádkozni, az engedelmesség természetesen
következik. Az engedelmesség után gyorsan tudunk
titeket az életszentség magasabb szintjeire emelni.
Drágám, ekkor látni fogod Isten királyságának eljövetelét.
Minél inkább engedelmeskedsz, annál több ismeretet
tárunk fel előtted. Nagyon sok lélek van, aki engedi, hogy
életét az ellenség vezesse. Ezek aztán másokat is
magukhoz vonzanak. Ennek véget kell vetni. Válaszolj
“igen-“t Anyádnak és érezd meg Jézusnak, a Fiamnak a
közelségét. Ő meg fog változtatni téged és gyönyörű
szépséget visz az életedbe. Légy békében, amint az
életszentséghez vezető útat követed. Veled vagyunk és
arra kérünk, hogy tegyél meg minden tőled telhetőt.
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2003. július 10. Csütörtök
Jézus
Ma arra kérem gyermekeimet, hogy
hallgassanak szavamra. Sok lélek van a
világban, akik csupán arra várnak, hogy
meghívjátok az Én asztalomhoz. Ezek
érzőszívű lelkek, akiknek tanácsra és
irányításra van szükségük. Nektek, választott
lelkeimnek kell őket tanáccsal és irányítással
ellátni. Ezért hozlak benneteket kapcsolatba
sok lélekkel. Ejtsétek ki nevemet szabadon és
szeretettel. Mondjátok ki nevemet
természetesen beszélgetéseitek folyamán.
Gyakran említsétek meg nevemet és ne
használjátok arra, hogy másokat átkozzatok.
Ha ezek a lelkek, akik az Én választott lelkeim
mulasztása miatt maradtak irányítás nélkül,
meghallják az Én szeretettel és tisztelettel
kiejtett nevemet, szívük megdobban örömében,
mint Keresztelő Szent János szíve anyja
méhében. Fogják tudni, hogy az ő Üdvözítőjük
az, Akiről oly szeretettel beszélnek. Figyelni
fognak téged, kedves lélek, hogy lássák, mit és
hogyan cselekedsz, beszélsz és kezelsz
másokat. Ezek a lelkek, ha kapnak egy kis
eligazítást, követni fognak téged. Nem lesz
szükségük sok évig tartó hívásra, szemben
közületek sokakkal, akiket éveken át kellett
szolgálatra hívnom. Csak a helyes irányt
keresik és, ha ezt megkapták, egyenesen, hiba
nélkül Hozzám jönnek. El tudjátok képzelni,
kicsinyeim, mennyire szomorkodom, hogy oly
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sokan nem élnek keresztény életet?
Namármost elképzelhetitek, hogy miután nem
élik a keresztény életet nem tudják vonzani a
keresztény életre azokat a lelkeket, akiknek a
hívása az ő feladatuk lett volna. Így ezen
lelkek a világ befolyása alatt maradtak.
Látjátok kicsinyeim, hogy milyen nagyon
fontos minden egyes lélek az Én
Királyságomban? Nem akarjuk, hogy
fivéreink és nővéreink sorsukra legyenek
hagyva azért, mert kötelességeiteket nem
teljesítettétek. Milyen áldás az, hogy a hívást
tényleg megkaptátok az üzenetekkel együtt.
Kicsi gyermek, keresztény vagy, mert valaki
teljesítette a kötelességét. Most neked kell a
kötelességedet teljesítened és hívnod kell a
többieket figyelmesen és szeretettel. Tégy meg
minden tőled telhetőt, hogy a lelkeket Hozzám
irányítsad. Hagyd, hogy csak gúnyolódjanak
rajtad –ha mernek - a világból való emberek.
A Menny lakói megdicsérnek téged. Ha hallod,
hogy nevemet gúnnyal és méreggel ejtik ki,
fordulj el, imádkozz Hozzám annak a
személynek megbocsájtásáért. Ekkor ahelyett,
Isteneteket tiszteletlenül és gúnyosan
fogadnák, Isten megkapja a tiszteletet. Ez az,
gyermekem, összefoglalva, aminek
teljesítésére hívlak téged. Légy vidám. Örülj.
A választottam vagy az Én oltalmam és Lelkem
rajtad pihen.
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2003. július 10. Csütörtök
Szűzanya
Nagyon elszomorít ahogy manapság Fiam nevét
emlegetik. Gyermekek, Jézus az Istenetek. Nincs más.
Jézus, az én Fiam nevének kiejtésével való visszaélés
bűnétől reszketnetek kellene. Eljön az idő, amikor el kell
majd szálmolnotok e súlyos bűnnel, melyet oly
tiszteletlenül követnek el a mai világban. Azt is meg kell
mondanom, hogy a problémának egy nagy része az
ilyenfajta beszéddel nem más, mint az a rombolás, amit ez
jelent az egymással való beszélgetésben. Ti ezt nem
látjátok, de Jézus nevével össze-vissza dobálózni a káromló
szavakkal annyi, mint belevinni a sötétség minden
formáját a mindennapi életetekbe. Örömötöket kellene,
hogy leljétek a Mennyek angyalaiban, gyermekekben és
nem a sötétség angyalaiban. Légy egy azok közül, akik ezt
nem tűrik el. Tudom, hogy ez téged is sért, amint engem
is. Gyermekek, gyakran imádkozzatok , hogy ez
megszűnjék. Ezt tovább nem tűrhetjük. Ne feledjétek,
hogy a tisztátalan nyelv elpocsékolt nyelv. Nem segít
munkánk előrehaladásában és gyakran csak akadályozza
munkánkat. Ugy-e nem késleltetnéd akarva-akaratlanul
Istened királyságának eljövetelét, drága gyermekem?
Szóval, akkor, ne használj tisztátalan beszédet, mert ha
akaratlanul is, ez az, amit elérsz vele. Használj fel
mindent, beleértve a szép beszédedet, ami előmozdítja
Fiam dicsőségét. Anyád azt akarja,hogy tudd meg, hogy
még az ilyen kicsi dolgok is nagyon fontosak nekünk, és
nagyon fontosak a te lelkednek és a lelkednek a mennybe
jutása szempontjából is. Ne feledjétek, hogy ilyenkor
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másokat is segítünk a Mennybe jutni. Ez a célunk, kicsi
lelkek, mozgassunk meg minden követ ennek érdekében.
Segíteni fogunk nektek és, ha kérdéseitek vannak,
kérdezhettek. Így akarunk irányítani benneteket, elétek
helyezve a választ, vagy pedig a szívetekbe ültetve el azt.
Engedjétek, hogy segítsünk nektek. Anyátok csak békét és
áldást kíván nektek.
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2003. július 13. Vasárnap
Szűzanya
Drága gyermekek, én vagyok a ti anyátok, aki
figyelmeztetőleg szól hozzátok. Az ellenség meg akarja
akadályozni ezt a munkát és tönkre akarja tenni a
kegyelmi ajándékokat, melyeket Fiam helyez el a lélekben.
Imádkoznotok kell most még jobban, mint bármikor, hogy
Fiam akarata beteljesüljön. Kicsi gyermekek, anyátok
aggódik üdvösségetek miatt. Nem is veszitek észre a
veszélyt, mely körülvesz és nyomást gyakorol rátok. A mi
közbenjárásunk és védelmünk teszi lehetővé, hogy el
legyetek szigetelődve, és, hogy e munka folytatódhassék.
Legyetek éberek és tartsatok ki. Ne magatokra és földi
vágyaitokra gondoljatok. Nekünk most a Mennynek kell
dolgoznunk. Azt akarom, hogy ez a kis csapat jó példával
járjon elöl és példaképül álljon mások számára. Ennyit
akartam ma mondani. Anyátok megáld benneteket és
veletek marad. A jó anya mindig igyekszik figyelmeztetni
gyermekeit az előre nem látható veszélyre. Ez az, amit én
teszek. Imádkozzatok Isten királyságának eljöveteléért és
e munkának a sikeréért. Imádkozzátok a Rózsafűzért,
drága gyermekeim, minden nap az én szándékaimra, mely
mindig Fiam akaratát tükrözik.
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2003. július 14. Hétfő
Jézus
Drága gyermekeim, ne felejtsétek, hogy
érzéseitek nem nagyobb mértékben alkotják
cselekedeteiteket, mint amennyire a test kap
szerepet a lélek irányításában. A léleknek kell
uralkodnia a test felett. Ha ez nem így van,
abból nagy problémák adódnak. A
választottaim döntöttek, hogy mely útat
akarják követni. Elhatároztátok, hogy Engem
szolgáltok, kicsinyeim. Akkor most Engem
szolgáljatok és ne törődjetek az érzéseitekkel.
Mit törődtök azzal, hogy milyen a
hangulatotok, szomorkodtok-e vagy vidámak
vagytok, amíg hűek maradtok az
elhatározásotokhoz, amíg továbbra is
követitek életetek folyamán az Én
akarotomat? Majd látni fogjátok, hogy a
szentek minden reggel felkeltek és követték azt
az útat, amit döntésük által vállaltak, hogy
Engem, Istenüket, kövessenek. Nem
ingadoztak, mint ennek a világnak a dolgai.
Gyermekek, tartsatok ki elhatározásotok
mellett. Ne nézzetek se jobbra, se balra.
Szavaimat tartsátok szívetekben Én
megerősítelek benneteket. A következetes
magatartásukról fel fogjátok ismerni
választottaimat. Nem akarom, hogy továbbra
is szerte-szét, oda-vissza tengődjetek, mint a
múltban. Most már egy csoportba tartozunk,
akarom tudni, hogy támaszkodhatok rátok,
mint ahogy ti mindig támaszkodhattok
Énrám. Ha felébredtek és rosszul érzitek
magatokat vagy felébredéskor világi dolgok
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után vágyódtok és nincs bennetek szentségre
ihletett érzés, maradjatok nyugodtak és
folytassátok a napi tevékenységeiteket és az
érzések meg fognak változni. Ez a világ nagy
bajban van és ez részben azért van, mert az
emberiséget az érzések szabályozzák egyik
napról a másikra. Ez ne legyen így többé.
Megkezdtünk egy folyamatot. Haladjunk
előre állhatatosan és határozottsággal
függetlenül attól, hogy milyen érzések vannak
bennünk aznap. Érted ezt, választott
gyermekem? Nem szabad, hogy figyelmet
pazarolj a változó érzéseidre. Csak Énrám
figyelj és az Én akaratomra. Most megáldalak
téged és együtt indulunk el az úton.
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2003. július 14. Hétfő
Szűzanya
Drága, kicsi lelkek, milyen nehéz lehet a világban élni úgy,
hogy nem a világból valók vagytok. Ne higgyétek, hogy
nem érzünk együtt veletek e nehézségeitekben. Pont
ezért bátorítunk benneteket arra, hogy kitartóan
imádkozzatok. Az ima legyen az éltető elem az
életetekben. A kegyelem és a jóság, bizalom és a bátorság
folyamatos áradatát tudjuk nektek ajándékozni, ha
gyakran imádkoztok. Kitűztétek már az ima-célotokat?
Duplázzátok meg. Mi az, amit kérek tőletek? Amit kérek
tőletek, gyermekek, az az, hogy tegyétek az imát
állandóvá az életetekben. Arra vágyódom, hogy mindig
imádkozzatok, függetlenül attól, hogy mit csináltok. Ha
autót vezettek, ajánljátok fel Jézusnak. Ha dolgoztok,
ajánljátok fel Jézusnak. Ha alantas munkát végeztek, Én
képes vagyok abból mennyei teljesítményt kihozni.
Képzeld csak el drága gyermek, hogy minden munkádat
egyesíteni tudsz Fiam szándékával Királyságának
eljöveteléért. A Királysága közeleg, kicsi lélek. Nekem
pedig szükségem van a segítségedre. Vannak makacs
lelkek, akiket semmi sem állít meg abban, hogy
ellenálljanak az Isten akaratának és hogy lerombolják az Ő
tervét. Ezt nem tűrhetjük. Ezt most erősen vissza kell
szorítani jóságos szívvel és szeretettel. Ílymódon anyátok
be tud nyúlni a világba és gyermekeit ki tudja emelni a
veszélyhelyzetekből. Drága kincsem, kicsi gyermekem
valaki érted áldozatot hozott és anyád így meg tudott
védeni. Tedd ugyanezt. Egész nap beszélj hozzám. Ez
ima. Csukd be a szemed és gondolj Jézusra, aki a kereszten
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függött. Na, most gondolj Őrá a kereszten, ébren
szenvedve, órákon át. Igazán olyan sokat kérek én, mikor
arra kérlek, hogy maradj Vele egész napodon át, miközben
Ő örömmel és isteni vígasztalással tölt be téged? Mennyei
barátaitok velem vannak, arra buzdítanak benneteket,
hogy a világosság és a tökéletes engedelmesség katonái
legyetek. Haladjunk előre mindig egy kicsi lépéssel. Ne
higgyétek, hogy hiba történt és a helytelen személyt
hívjuk. Nem, te vagy az, akit hívunk. Feléd kiáltunk
szeretettel és most figyelmeztetünk és sürgetünk, hogy
válaszolj a fegyverbe hívásra imával, mely a te fegyvered.
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2003. július 15. Kedd
Jézus

Ma a hitről akarok beszélni gyermekeimhez,
mivel közelebb akarom vonni őket Magamhoz.
Drága gyermekek, engedjétek, hogy a hit
irányítsa szíveteket. Ismételten meg akarom
értetni veletek, hogy a hit, bár ajándék, értéke
az életben való alkalmazásával vagyis az
életvitelben nyilvánul meg. Döntést hoztok és
azt mondjátok: “Életemet a hitemre alapozva
és a hitemért élem.” Így minden döntésnek és
cselekedetnek a hitből kell forrásoznia és ez
hordozza cselekedeteitek eredményét. Ha
templomba mész egy hétköznap reggel, ez egy
a hited alapján meghozott döntés. “Hiszek
Istenben, hiszem, hogy Jézus hív engem,
hiszem, hogy Szűz Anya kérte segítségemet,
ezért megyek imádkozni ma és minden nap.”
Ezt úgy nézem, hogy ez megegyezik Isten-adta
kötelességeitekkel. Ha nem hívlak benneteket,
hogy naponta szentmisén vagy
szentségimádáson vegyetek részt, meg fogom
mondani, mikor akarom, hogy imádkozzatok.
Most a templomban való imára és a kötött
imára gondolok. Amint Anyám mondta,
állandóan imádkoznotok kellene amilyen
gyakran, csak lehetséges az egész napon át.
Növelni akarjuk azonban a kötött imát is, ha
szükségesnek látjuk. Sok gyermekem
beszüntette a templomba járást. Azt mondják,
hogy otthon is tudnak imádkozni. Sajnos
azonban, nem imádkoznak. Ez egy másik jele
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a Nagy Engedetlenségnek. Azokat a
gyermekeimet, akik így élnek, szigorúan
figyelmeztetem. Nem arra kértelek
benneteket, hogy otthon imádkozzatok
vasárnap. Arra kértelek benneteket, hogy
teljesítsétek vallásos kötelességeiteket. Ha
meghaltok és szemtől szembe lesztek Velem,
meg fogom kérdezni, vajon teljesítettétek-e
ezen kötelességeiteket. Jaj azoknak, akik
merészelték a saját szabályaikat megalkotni és
az isteni törvény fölébe helyezni. Milyen
vakmerőséget követnek el. Milyen rossz
példát adnak másoknak. Ismét mondom, “Ne
tovább.” Isten törvénye fog érvényre jutni,
gyermekeim. Az a kívánságom, hogy azonnal
válaszoljatok Nekem, a ti Isteneteknek, aki hív
benneteket. Figyeljétek meg alaposan most az
életeteket. Imádkozó szívvel határozzátok el,
mi a kötelességetek annak minden részletéig.
Ezek után teljesítsétek ezeket a
kötelességeiteket. Nem fogadok el
mentségeket. Azt akarom, hogy
kötelességeiteket lelkesedéssel és szeretettel
teljesítsétek. Kezdetben lehet, hogy ez nehéz
lesz. Én azonban veletek leszek. Nem teszem
azt, hogy kérek tőled valamit, kicsi gyermek,
és akkor visszavonom a feladat teljesítéséhez
szükséges kegyelmi ajándékokat. Ez soha nem
fog megtörténni. Nézz a mennyország felé és
mondjad: ”Istenem, ez túl nehéz, ezt én nem
tudom megcsinálni.” Először is, légy
meggyőződve arról, hogy ténylegesen Én
vagyok Az, Aki kér téged erre a feladatra.
Ezután ülj le nyugodtan, míg megadom neked
a nyugalom kegyelmét és akkor kezdd újra.
Ha együtt csináljuk, kicsi, áldott gyermekem,
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könnyűnek fogod találni feladatodat. Ez az
Én ígéretem a számodra és, ha az Én
világomra tekintesz és olvasod az Én
Szentírásomat, meggyőződhetsz róla, hogy
soha nem szegtem meg az ígéretemet. Ez
valami olyan, ami egyszerűen lehetetlen. Én
vagyok az Istenetek. Figyeljetek ma szeretettel
teli és az irányítás szándékával mondott
szavaimra.
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2003. július 15. Kedd
Szűzanya
Kicsi gyermek, hallgass Jézus szavaira. Oly nagy
szeretettel és bölcsességgel beszél. Sehol a földön vagy
földi forrásból nem találhatsz ilyen bölcsességet. Nem
fogsz boldogságot találni a földön vagy a földön található
forrásból. Akarsz boldog lenni? Eleged van abból, hogy
szomorú, bátortalan és örömtelen vagy? Jöjj vissza
hozzánk azonnal az engedelmesség szándékával és mi
kigyógyítunk a kimerültségből, szomorúságból. Fel
fogunk üdíteni téged és miután felüdítettünk és
meggyógyítottunk, nekiállunk, hogy megmentsük a
világot. Többé nem leszel egyedül, kicsi lélek. A tökéletes
megbocsájtásunkat adjuk át neked. Együtt lépünk tovább,
amint múltad bűneit és hibáit magunk mögött hagyjuk.
Fogd meg kezemet, kicsi szívem, és Anyád segíteni fog,
hogy lelki sikereket érhess el. Tulajdonképpen, el sem
hiszed, milyen nagyon meg akarjuk változtatni az életedet.
Azt akarom, hogy nagyon jó lelki vezető legyen belőled.
Azt akarom, hogy görbe hátadat egyenesítsd ki, vigyed
Mózes botját és húzd ki gyermekeimet e világ füstölgő,
kialvófélben lévő, lelki romjai közül. Ne utasítsd vissza
Anyád kérését. Bátor leszel és hű leszel e híváshoz, kicsi
gyermek. Ne félj! Az erős kitartást ajándékként adjuk
meg neked. Szóval, tedd meg hittel ezeket az első,
reszkető lépéseket és a sokféle kegyelem túlcsorduló
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áradata fogja eltölteni lelkedet. Anyai békém száll rád
már most, amint így együtt beszélgetünk. Megáldalak és a
magaménak tudlak.
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2003. július 15. Kedd
Szűzanya
Drága kicsikém, míly nagy örömet szerez nekem az
engedelmességed. Figyelmeztetni akarom gyermekeimet
arra a veszélyre, mely kisiklással fenyegeti lelki
megújulásukat. Az ellenség azt akarja, hogy kizökkentsen
benneteket azzal, hogy világi örömöket ajánl. Azt akarom,
hogy imádkozzatok a megkülönböztetés kegyelméért,
amikor válaszút előtt álltok, legyen az a karrieretek, lakás
körülményeitek vagy családi életetek. Meg kell
mondanom, hogy az a szándékom, hogy megvédjelek
benneteket és ezt teszem most. Ezek a támadások lehet,
hogy valami jónak a leple alá vannak rejtve, de benneteket
soha nem téveszthetnek meg, ha Jézussal az ügyet
megbeszélitek és imádkoztok a megkülönböztető képesség
kegyelméért. Látjátok, gyermekeim, miért kér benneteket
Anyátok, hogy állandóan és kitartóan imádkozzatok? Ha
abbahagyjátok és újrakezditek, helyet adtok az ellenségnek
a közbelépésre és ti pedig fokozatosan félrecsúsztok.
Amikor ez megtörténik, olyan, mintha elaltatnának
benneteket, és így lelkileg ingatagokká váltok. Legyetek
éberek a döntésetek meghozatalának napjaiban. Legyetek
vidámak. Mindenek fölött tarsátok meg az imádkozással
kapcsolatban kitűzött céljaitokat. Anyátok még
erősebben irányít és véd benneteket és küldöm nektek a
megkülönböztetés kegyelmének áldását.
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2003. július 16. Szerda
Jézus
Ma a nehéz és kritikus időkben való kitartásról
akarok beszélni. Gyermekeim, ezek azok a
periódusok, amikor a Velem való
kapcsolatotok a legnagyobb érték. Ne
feledkezzetek meg Rólam, amikor
kimerültségtől, zűrzavartól és betegségtől
szenvedtek. Sajnos, még választottaim közül
is sokan elfeledkeznek róla, hogy a krízisek és
betegségek folyamán is velük vagyok, hogy
segítsek nekik átjutni a kritikus időn és
betegségen. Megértem ezt. Amikor életetek
hirtelen megváltozik vagy fizikailag rosszul
érzitek magatokat, néha nehéz a hit
gyakorlása. Azt mondom azonban, hogy
ekkor van itt az ideje, hogy még jobban
kihátráljatok a világból és engedjétek, hogy Én
irányítsak mindent. Ha a Krisztus-követő
életét gyakoroljátok, akkor ez nem lesz olyan
nehéz nektek. Kegyelmeim elárasztanak
ilyenkor benneteket. Ilyenkor azt is meg kell
mindig kérdeznetek magatoktól, hogy vajon
mi az, amit Jézus meg akar értetni velünk ezen
a tragédián vagy betegségen keresztül.
Gyermekeim, nem az a szándékom, hogy azt
jelezzem nektek, hogy Istenetek rideg és
kíméletlen Isten. Pont ellenkezőleg, Istenetek
szeret benneteket és mindent irányít, gyakran
közbelépve, hogy megvédjen benneteket az
ostoba hibától és bűntől. Az emberek
manapság különösen Istent hibáztatják a
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mindenfajta nehézség és rossz dolgok miatt. A
bűn következményeit használják fel igazolásul
arra, hogy miért nem követnek Engem.
Gyermekek, nem Én vagyok Az, Aki ezt a
sötétséget hozta erre a világra. Ti vagytok
azok, akik bűnötökkel és a z Én szolgálatom
visszautasításával idéztétek ezt elő. Van
elegendő étel a világon. Nem szabadna, hogy
éhinség előforduljon. Orvosi ellátást is lehetne
hatásosabban elterjeszteni mindenütt. A
szegényeiteknek és a kevésbé fejlett
országoknak nyújtott emberbaráti segítség
irgalmas cselekedet és azok, akik ezt
gyakorolják, az Én akaratomat követik, akár
tudatában vannak ennek, akár nincsenek.
Valójában ezeket az irgalmas cselekedeteket
akarom, hogy megvalósítsátok. Azt is kérem,
hogy ne tegyetek Engem felelőssé a
hibáitokért. Ne hagyjátok, hogy mások ilyen
kijelentést engedjenek meg maguknak.
Védjetek meg Engem. Védjétek meg a
papjaimat és apácáimat is. A hívatások száma
csökkenőben van a fejlett országokban.
Szentéletű lelkeket küldök nektek, de ti nem
dédelgetitek őket. Nem kapnak képzést és
irányítást és képességeik nem fejlődnek ki.
Gyermekek, drága gyermekek, vezetőkre van
most szükségem. Szükségem van közületek
mindenkire, hogy arcotokat a Menny felé
emeljétek és beleegyezzetek abba, hogy egész
életetekkel Engem szolgáljatok. A terv,
amelyet számotokra tartogatok, ámulatba ejt
majd benneteket. Legyetek engedelmesek, és
engedjétek, hogy Jézus irányítson. Ezáltal
sokaknak lesz osztályrésze a boldogság és
megkönnyebbülés. Gyermekeim, ez be fog
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következni. A sötétségnek már nincs korlátlan
tere és Én fogom meghatározni a világ útját
Bizonyára már észre is vettétek ennek az
időnek a közeledtét. Kész vagy arra, hogy
Velem járd az életed útját? Hívlak,
gyermekem. Ne pazarolj el több időt. Most adj
választ Nekem.
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2003. július 16. Szerda
Szűzanya

Gyermekek, Jézus azt próbálja nektek finoman
megmondani, hogy most kell hogy csatlakozzatok Hozzá.
Nem később, hanem most. A sötétség kora Isten
kegyelméből a végéhez közeledik és Jézus nem
mindennapi módon beavatkozik a világ menetébe. Fel
kell erre készülnötök és ezért küldjük nektek ezeket az
üzeneteket. Ne hagyjátok figyelmen kívül a prófétákat,
akiket még az eddiginél is nagyobb irgalmasságunk
jeleként küldünk hozzátok. El tujátok képzelni, mit
fogtok érezni, ha megkaptátok a figyelmeztetést, de nem
tettetek eleget a hívásnak? Semmibe tudnátok venni
Jézust azok után, amilyen nagy szeretetet tanúsított
felétek? Egyáltalán lehetséges az, hogy a továbbiakban is
hátat fordítotok Neki? Természetesen nem. Mivel
szívetekben tudjátok, hogy Jézus az Út és tudjátok, hogy Ő
hív most utoljára ebben a világban. Gyermekeimnek
engedelmeskedniük kell Istenüknek, sietniük kell, hogy
segítsék Őt. Légy a mi pártunkon, drága gyermek. A
szeretetet mellettünk találod meg. A mi oldalunk on
állnak azok, akik az engedelmesség hívei. A mi
oldalunkon találsz világosságra, boldogságra és a mások
számára nyújtott szolgálatra. Valóban, nincs más
választásod, mint a hozzánk való csatlakozás Istened
hangosan kiált feléd és válaszolnod kell. Én, a te mennyei
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anyád segíteni fogok neked. Mindent megteszünk.
Nekünk, csak a te “igenedre” van szükségünk ahhoz, hogy
a kegyelem egész áradatát reád bocsássuk. Anyád megáld
téged és segít minden döntésedben, beleértve a szolgálat
melletti döntésedet. Töltsön el a béke a Krisztusnak tett
szolgálatban, kicsikém, ez az egyetlen helyes döntés.
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2003. július 16.

Szerda

Szűzanya
Drága kis gyermekeim, a világ keresi a módját annak,
hogyan pusztítsa el a békéteket. Minden erőtökkel
ragaszkodnotok kell mennyei békétekhez. Amikor
események megzavarnak, akármennyire is próbára tesznek
benneteket, ajánljátok fel a szituációt nekünk. Megvan a
megfelelő mód arra, hogyan reagáljatok és megvan a
helyes útja annak, hogy kezeljétek a nehézségeket és mi
megteszünk mindent, hogy megkapjátok tőlünk azt
irányítást, amelyre szükségetek van. Ez lehetővé teszi
számotokra, hogy megkímélhessünk benneteket olyan
szituációtól vagy emberektől, akik megzavarnak abban a
meggyőződésetekben, hogy a Krisztus melletti
elkötelezettségetekkel összhangban cselekedtetek. Ne
gondoljátok, hogy van olyan szituáció ezen a földön, mely
számunkra ismeretlen lenne vagy mi nem tudnánk rá a
választ. Ez egyszerűen lehetetlen. Ennek a kapcsolatnak,
amit most veletek kiépítünk kimondhatatlan előnyei és
értékei vannak. Az egyik előnye az, hogy mi fogjuk
kezelni a nehéz pillanataitokat és a nehéz emberi
kapcsolataitokat. Többé nem vagytok egyedül. Nem kell
tovább kutatnotok válaszért. A legnagyobb kedvességgel,
finomsággal és szeretettel mi fogunk irányítani az élet
dilemmáira való szent válaszadáshoz. Most már töltsön el
benneteket a béke, hogy az Úrnak tett szolgálatotok
feljogosít benneteket minden kegyelmi ajándékra és
áldásra. Használjátok fel ezeket a kegyelmeket és
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áldásokat , hogy helyreállítsátok és megvédjétek a
békéteket. Valóban veletek vagyok kimerültségetekben és
küzdelmeitekben. Lassan haladjatok előre és akkor nem
fogtok megbotlani.
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2003. július 17. Csütörtök
Jézus
Gyermekem, ma mindazon lelkekhez szólok,
akik elpártoltak Tőlem. Most van itt az ideje,
hogy visszatérjenek Hozzám. Hívlak
benneteket. Halljátok a hangomat és tudjátok,
hogy Én vagyok, a ti Jézus Krisztusotok, Aki
hív benneteket. A tény, hogy ismeritek
hangomat, eleve nyilvánvalóvá teszi azt, hogy
Hozzám tartoztok. Mivel Hozzám tartozol,
kicsi lélek, azonnal vissza kell térned Hozzám.
Meg kell bánnod bűneidet. Hívj Engem és
meghallom a hívásodat. Pontos útbaigazítást
fogok adni neked arra vonatkozóan, hogyan
térhetsz vissza a nyájhoz. Drága elveszett
lélek, hallottam lelked nyögését és e
fájdalmadra reagálok. A gonosz lélek háborút
kezdeményez gyermekeim lelke fölött és
megkísérli eltéríteni őket. Az ellenség azonban
az ürességen kívül nem nyújt semmit sem.
Világos most már, kicsi lélek, ugy-e? Nos,
tehát, térj vissza Hozzám. Mindent odaadok
neked, ami gyönyörű, nemes és örök. SOHA
nem fogod megbánni, hogy visszatértél
Hozzám. Figyelsz arra, amit mondok neked?
Megengeded szegény, nyugtalan szívednek,
hogy válaszoljon Nekem? Éppen most
gyógyítalak. Még tovább akarlak gyógyítani
addig, míg lelked olyan tisztává nem válik,
amennyire szükséges, hogy beléphess az Én
királyságomba. Drága gyermek, akarod az
örökkévalóságot
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boldogságban, örömben és mások jóságában
eltölteni? Én nem arra az álszent jóságra
utalok, mely néhány földi társadtól ered . Az a
hamis jóság kiábrándított téged a múltban és
némi keserűséget okozott neked. Ne félj. Arra
a jóságra fény derül, mely feltárja hamis
voltát. Én a valódi jóságra utalok, mely
minden erényt átfog. Most a bátorság
erényéről beszélek, arról a bátorságról, mely
szembenéz azzal a világgal, mely elveti az
Istent és mindazt, ami jó. Gyermekeimet
elcsábították az anyagiasság semmit nem érő
csecsebecséi, mellyekkel feldíszítik magukat,
azon igyekezetükben, hogy elnyerjék mások
elismerését. Gyermekek, arra az értékre kell
pályáznotok, amelyet Én nyújtok felétek és
amit a világ nem tud adni nektek. Ez az érték
csupán egy forrásból ered. Belőlem. Jézus
Krisztusból. Én vagyok Az, aki meghalt
értetek és ismét meg akar menteni benneteket.
A világból hívlak ma és a Magaménak tudlak
benneteket. Mostantól fogva meg foglak
védeni, kedves, kicsi tékozló lélek és bűneid el
lesznek törülve véglegesen. Ez az Én neked tett
ígéretem. El fogom felejteni a bűneidet. Jöjj
vissza Hozzám. Soha nem fogod megbánni,
hogy visszajöttél Hozzám.
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2003. július 17. Csütörtök
Szűzanya
Halljátok Fiam hangját? Hatalommal hívja gyermekeit.
Drága kicsinyeim, ezt azért teszi, hogy megvédje őket.
Fiam hangja hatalmat hordoz, ezért mondja Jézus, hogy
gyermekei fel fogják ismerni, hogy Ő, az Istenük az, aki
őket hívja. Most kicsi gyermekeimnek választaniuk kell.
Istent kell választaniuk és mindazt, ami jó.
Kiválasztottaink, itt az ideje az imának, és arra szólítunk
fel benneteket, hogy imádkozzatok. Csatlakozzatok
Anyátokhoz és vegyetek részt a hitüket elhagyott
testvéreitekért alakított misszióban. Együtt segítjük őket
lelkileg, hogy szívük-lelkük megtérjen és mélyen
meghatódjanak az őket kereső Isteni Megmentő irántuk
érzett szeretetén. Valóban, semmihez sem fogható
sürgősséggel hívunk benneteket. Ezt megérzitek a
szívetekben és ez egy hiteles, Isten által adott tudás.
Kisgyermekek, legyetek vidámak. Isten benneteket
választott ki, hogy segítségére legyetek és ez csodálatos a ti
számotokra és minden lélek számára, akivel kapcsolatba
kerültök. Én, égi anyátok, rajtatok keresztül sok lélekhez
férhetek hozzá. Jézust segítem minden, számomra
elérhető kegyelemmel. Ennek a kegyelemnek nagy része
az imáitokból, és önfeláldozásaitokból és kis
felajánlásaitokból tevődik össze. Szóval, ne legyetek
szűkmarkúak ezekkel az ajándékaitokkal. Gyermekek,
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ugyancsak felhasználom különleges módon azon
szentjeimnek életét, akik nekem szentelték magukat.
Papok és szerzetesek szent férfiak és nők, különleges
eszközökkel vígasztaljátok most szívemet és maximálisra
növelem a hatalmas kegyelmi ajándékokat, melyeket
ezeknek az igaz lelkeknek a révén kapok. A papok és
szerzetesek és minden hívő támadásnak van kitéve.
Legyetek bátrak, hívő lelkek. Anyátok, mint sajátjait véd
meg titeket és hamarosan a titeket megillető helyre
emelnek benneteket. Ahelyett, hogy a világ tisztelettel
lenne irántatok, gyaláznak és rágalmaznak benneteket.
Ez nem fog így maradni. Azt akarom mondani, hogy
vannak hívők, papok és szerzetesek, akik csalódást
okoztak Fiamnak és a gonosz lélekhez csatlakoztak. Ó,
sátáni lelkek, ne gondoljátok, hogy megmenekülhettek az
isteni igazságszolgáltatástól! Az egész Mennyország
beleremeg abba az ítéletbe, melyet rátok fognak mérni
azért, bemocskoltátok az ártatlan lelkeket. Ezt nagy
komolysággal mondom nektek. Tartsatok bűnbánatot.
Ismerjétek be bűneiteket és tisztuljatok meg. Csak ezen az
egy úton léphettek be Isten királyságába. Legyetek most
nagyon körültekintőek, gyermekek. Veletek vagyunk,
jelentős változásra készítjük fel a világot. Megáldalak
mindannyiotokat és Fiamhoz akarlak vezetni benneteket.
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2003. július 17. Csütörtök
Szűzanya
Azt akarom, hogy gyermekeim kezdjék magukat a világtól
függetlenné tenni. Hogy ezt, gyermekek, meg tudjátok
tenni, azzal kell kezdenetek, hogy korlátozzátok a
televízió nézésére szánt időt. Semmi kétség afelől, hogy a
televízió a lelkeket egy hamis világ felé vonzotta, mely a
valóságot eltorzítva, mutatja be. Nagyon kevés az a
program, amelyben szereplő karakterek megfelelő mintául
szolgálnak a világosság gyermekei számára. Helyes
útmutatást nem lehet kapni a televízióban és sok esetben
a műsorok a gyermekeket félrevezetik és lelkükben
sérüléseket okoznak. Gyermekeim, csökkentsétek a
vásárlásra szánt időt is. Csak a szükséges dolgokat
vegyétek és összpontosítsátok figyelmeteket a családra és a
kötelességre. Éljetek egészséges életet, korlátozzátok a
szórakozást. Válasszátok inkább az imát és az elmélkedést.
Hamarosan nem is fogjátok hiányolni ezeket a dolgokat,
hanem az értéktelenek közé fogjátok sorolni. Töltsétek
időtöket a családotokkal, sétálással, beszélgetéssel és Isten
által teremtett dolgok élvezetével. Mutassatok jó példát a
békességben. Tanulmányozzátok a szenteket és a szent
lelkek életét. Nagyon sok lelkileg értékes társatok van és
számuk óráról-órára nő. Tényleg, ha ezt
megtapasztaljátok, ez erőt fog adni. Kicsi lélek, tégy meg
minden tőled telhetőt ott, ahol élsz, hacsak Jézus nem
irányít téged máshová. Veled vagyok és éberen figyelem a
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jelet, hogy mikor van szükséged rám. Anyád valóban
közel van hozzád.
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2003. július 18. Péntek
Jézus
Ma a szeretetről beszélek a lelkekhez. A
szeretet fontos. A szeretet minden dolog között
a legfontosabb. Ez az oka, hogy modern
világotokban a szeretetet úgy eltorzították. A
sötétség szelleme el akarja pusztítani a
szeretetet. A modern világ a szeretet
eltorzított verzióját kívánja az igazi szeretet
helyébe ültetni, melynek következtében senki
sem tudna találni szeretetet és akkor az
emberek szíve olyanná válna, mint a jég. Sok
gyermekem nem is ismeri az igazi, a tiszta
szeretetet. Ez az oka annak, hogy nem
fogadják a gyermekeket örömmel, hacsak nem
érzik a szülők a gyermekek hiánypótló
szükségét. Drágáim, ha Engem követtek, meg
fogjátok tanulni, mi az igazi szeretet, mely
kimondhatatlan eredményeket és
lehetőségeket tartogat a lelki növekedésre. A
házasság például, a szentségi egybekelésre
gondolok itt, Általam megszentelve és
fenntartva, nagy lehetőséget nyújt arra, hogy
tanuljatok a szeretetről, mert a házasság nem
más, mint az egyik akarat beolvadása a
másikba. Ez áldozatot és kompromisszumot
követel. Mindig adnotok, adnotok és adnotok
kell, hogy megtapasztaljátok a házasság
szentségi voltát. A világotok, mely eltorzította
a szeretet fogalmát, azt állítja, hogy adni
annyi, mint gyengének lenni, hacsak nincs
garantálva a viszonzás. Gyermekek, ez
képtelenség. Ha benneteket biztosítani kell
arról, hogy valamit vissza fognak nektek
177

Gondolatok a lelkiségről

téríteni, akkor nem adtok a másik embernek,
hanem üzleteltek. Az adásnak, mások
megajándékozásának tiszta szándékból kell
forrásoznia és, ha helyesen használjátok fel
időtöket a földi életetekben, mindig adva és
növekedve a mennyei dolgok ismeretében,
akkor Én megtanítalak majd titeket, hogyan
kell szeretni és felkészítelek a tiszta szeretet
azon fokára, melyet -rendelésem szerint- a
következő világban fogtok megtapasztalni.
Fokról-fokra képessé teszlek arra, hogy
megtapasztaljátok szeretetemet, mely
kristálytiszta. Ez az igazi célja földi
életeteknek. Tanulmlányozz Engem, gyermek.
Tanulmányozz engem és ismereted
gyarapodni fog. Majd meglátod, hogy emberi
kapcsolataid meg fognak változni. Meg fog
változni a világról alkotott véleményed.
Megtanulod, hogy a nagy része annak, amit a
szeretetnek hívnak az Engedetlenségnek e
korában valójában kizsákmányolás és még
távolról sem hasonlít a szeretetre. Még
nagyobb fokban ki fogom nyitni a szemedet és
azután ismét nagyobb fokra és ismét és
megint, mindaddig, míg végül az Én
szememmel fogod látni a dolgokat. Ekkor
kezded majd látni annak a változásnak a
szükségét, melyet Én hozok. Kicsi gyermek,
minél többet értesz meg abból, amire
tanítalak, annál jobban fogsz égni a vágytól,
hogy Nekem segíthess. Kicsi lélek, dolgozz
keményen, hogy lelki kötelességeidet
teljesítsd, hogy aztán tanítást adhassak neked
a szeretetről.
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2009. július 18. Péntek
Szűzanya
Mondhatjuk, hogy ez a tanítás könnyebb feladat az
anyáknak, mert az anyák rendszerint magukban viselik a
szeretetet. Drága édesanyák, komolyan szólok most
hozzátok. Minden erőtökkel azon legyetek, hogy védjétek
gyermekeiteket. Túl sok anya lemondott felelősségéről a
világ javára, mintha a modern világ képes lenne pótolni az
anyai szeretetet. Ez az ön-szeretet, egy másik divatos
áramlat miatt van. Igen , gyermekem, szeretned kell
magadat, mint a Szentlélek templomát és mint Krisztus
képviselőjét, de nem szabad szeretned magadat annyira,
hogy ez elvonjon téged a kötelességteljesítéstől, mások
szeretetétől és az Úrnak tett szolgálattól. Ez az, amit én
látok és ami zavarba ejt. Közlöm veletek, gyermekek,
hogy ez helytelen. Úgy is mondhatnám, hogy hiba.
Mindent elölről kell kezdenetek és tőlünk, mennyei
segítőitektől meg kell tanulnotok, miből áll valójában a
szeretet. Az Isten, a Mennyei Atya a szeretet
tanulmányozásának legfőbb forrása. Ő teremtett
bennünket, az Ő gyermekeit, igazi, tiszta szeretetből. Ő
teremtette ezt a gyönyörű világot, és ezzel tanítást adott
nekünk a szeretetről és az egymás iránti szeretetről. Most
visszahív bennünket a tiszta szeretetre, a mennyei
szeretetre. A választottainknak példát kell adni a
szeretetről és rá kell mutatni a tévedésekre, ott, ahol
előfordulnak és szembesülnek velük. Szívük majd olvadni
kezd és akkor a jégből víz lesz. Ez a víz, mely az olvadás
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eredménye, táplálni fogja a szeretet magjait, melyeket
Isten ültetett el bennük. Nagy csírázási folyamat fog
megkezdődni és mivel különleges időket élünk, ez a
növekedés a szeretet leggyönyörűbb virágait fogja
kibontani. Hogy ebben a folyamatban a mai kor
gyermekei részt vehetnek, az a mi kegyelmi áldásunk
következménye. Veletek vagyok, drága gyermekek.
Anyátok védelmez titeket és tanítást ad nektek a
szeretetről.
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2003. július 18. Péntek
Szűzanya

Gyermekeim, gyorsan cselekedjetek, amikor úgy érzitek,
hogy hívást kaptatok arra, hogy nekünk dolgozzatok.
Jézusnak sok dolgot kell teljesítenie és szüksége van rátok,
az Ő választottaira, hogy ezt a munkát elvégezzétek. A
Fiamnak tett szolgálat örömteli szolgálat és minden igazi
szabadság e szolgálatban van. Látjátok, kicsikéim, csupán
egy Mestert szolgálhattok és amikor abbahagyjátok a
Jézusnak tett szolgálatot, akkor kezditek el szolgálni a
világot. Nem ezt kívánom a számodra, drágám, és nem ez
az, amit Jézus kíván tőled. A hűségedre és a
cselekedeteidre van szüksége. Azt kívánja, hogy olyan
fokon teljesítsd kötelességedet, hogy semmi kétség ne
férjen hozzá, hogy Kinek tartozol hűséggel. Legyetek
ezúttal nagyon lelkiismeretesek, gyermekek, ezen kérések
teljesítése folyamán. Nagyon-nagyon sok lélek sorsa függ
az erre a hívásra adott válaszotoktól. Én veletek vagyok és
megkísérlek mindent világossá tenni a számotokra.
Kérjétek a segítségemet, amikor ennek szükségét érzitek és
segíteni foglak benneteket.
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2003. július 19. Szombat
Jézus

A bizalomról kívánok beszélni
gyermekeimmel. Most gyakoroljuk a bizalmat,
mert eljön majd az idő az életetekben, amikor
a bizalom lesz az, mely nyugalmat és lelki
biztonságot fog nektek nyújtani. Valóban
eljön az az idő, amikor a világosság gyermekei
a bennük lévő bizalomba fognak kapaszkodni
és abba burkolóznak, mint valami
védőtakaróba. Megrázkódtatás idején az
Istenbe vetett bizalom természetesen
következik a választott lelkeim számára, azok
számára, akik ezt gyakorolták. Teljes
egységre törekszem a gyermekeimmel. Ha ez a
teljes egység megvan, az Istennek tett
szolgálat könnyű. Nem bíznátok
olyanvalakiben, akit nem ismertek, aki idegen.
Ezért Hozzám kell jönnötök. Imáitok
következtében - Istenségem dacára - könnyed,
természetes stílust fogtok tudni kifejleszteni
Velem. Soha nem volt az a cél, hogy az
emberiség Istentől távol éljen. Miután a világ
Istentől távol él, mélységes sötétséget
tapasztal meg. A világ eltávolodott a
szívemtől. Elhitették a világgal, hogy az
Istennel való egység elérhetetlen és, ami még
szomorúbb, nem fontos. A lelkiség és a
Mindenek Istenével való kapcsolat nem valami
adalék vagy hobbi. A lelkiség és az Istennel
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való kapcsolat a meghatározó iránytű kell,
hogy legyen az életetekben, mindig irányt
mutatva nektek. Csak körül kell néznetek,
hogy lássátok mit eredményez a szeretet és
eligazítás nélküli élet. Az az ember, aki oly
magabiztosan állítja, hogy egyedül képes
kielégíteni saját igényeit, étlen-szomjan
haldoklik egy szeretet nélküli sivár,
terméketlen földön. Az a személy, akinek
önmaga iránti szeretete tiszta, Istenben
barátját, szövetségesét látja és mindenkit
szeret maga körül. Az a személy, akinek
önszeretete tiszta, elfelejtkezik magáról a
másokért tett szolgálatban. Gondoljatok bele
ebbe, gyermekek, ugyanis ebben találjátok
meg a választ a világnak. Ezt meg fogom
nektek magyarázni, ha imátokban ezt kéritek.
Legyetek boldogok, drága gyermekek, mert
Jézus szeret és örömmel irányít benneteket.
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2003. július 19. Szombat
Szűzanya

Drága gyermekei a világosságnak, én a bizalomnak jó
példája vagyok. Időm a földön tele volt olyan alkalmakkal,
amikor szükségem volt mennyei perspektívára. Ha a
világot a világ szemszögéből nézitek, akkor gyakran tölt el
a félelem érzése. A mennyei perspektíva azonban békét és
érzelmi biztonságot nyújt nektek. A bizalom Istenben és
az Ő céljának és akaratának az életetekbe való befogadása
megadja nektek azt a világtól való függetlenedést, mely
felszabadítja lelketeket sok hasznos dolog elvégzésére.
Lemondhattok a túlzott szerzési vágyról, mely a világ
nagy részét felemészti. Drága gyermekek, akiknek nagy
gazdagság adatott meg, mondjatok most le az anyagiakról.
Összezavarja a szemléletmódotokat és a fejlődéseteket. Ne
feledjétek, hogy nem hozzátok ezeket a dolgokat a
mennybe és nincs is szükségetek ezekre a dolgokra.
Semmit sem érnek és nem szabadna semmi értéket
tulajdonítani nekik. Ha az anyagiaknak nem tulajdonítasz
értéket, nem kell, hogy megszerezd. Ez igazán egyszerű.
A legboldogabb embereknek kevésre van szükségük és
minél többet akartok keresni mennyei érték nélkül, annál
nehezebb lesz boldognak lennetek. A lelketeknek
kenyérre van szüksége és ti az anyagiakkal töltitek meg.
Drága kis, boldogtalan gyermekek, nem ez a követendő út
a számotokra. Mindig hasonlítsátok magatokat azokhoz,
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akiknek kevesebb van és legyetek hálásak. Azokhoz
hasonlítva magatokat, akiknek több van, irigységet idéz
elő és ez az, ami nem férkőzhet a szívünkbe. Adjátok oda
irigységeteket Jézusnak és Ő majd felégeti azt Szent
Szívének tűzében. Irtsátok ki magatokból az irigységet,
gyermekek. Megvan az oka annak, hogy miért nem
rendelkeztek azzal, ami után sóvárogtok. Veletek vagyok
és mint anyának, az a vágy él bennem, hogy megértessem
gyermekeimmel, honnan ered a boldogtalanságuk. Kicsi
gyermekek, forduljatok el az anyagiaktól, hogy meg
tudjam nektek mutatni a Fiammal való egység örömteli
állapotát. Anyátok szeret benneteket és arra vágyik, hogy
boldogok legyetek.
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2003. július 19. Szombat
Szűzanya

Drága gyermekeim, szeretetet akarok családotokba
helyezni. Kövessétek a Szent Család példáját. Türelemmel
voltunk egymás iránt, miközben a Mennyei Atya akaratát
követtük. Tudtuk, hogy mindegyikünk egy külön, önálló
személy, aki arra van teremtve, hogy a Mennyei Atyát
szolgálja a maga módján. Nekünk, mint Családnak az
volt a célja, hogy egymást támogassuk, amint fokozatosan
feltárult előttünk az Atya akarata és amint haladtunk földi
rendeltetésünk bevégzése felé. Ennek ugyanígy kell
lennie a ti családotokban is. Oda lettetek helyezve az
emberek közé, hogy egymást közelebb vigyétek
Krisztushoz és segítsétek egymást az Isten akaratához való
igazodásban. Legyetek türelmesek a családtagok hibáival
kapcsolatan, de ne tűrjetek meg erkölcstelenséget
otthonaitokban. Az erkölcstelenség lerombolja a
családjaitokat, ha nem vigyáztok. Éberen védjétek Isten
Lelkét az otthonaitokban. Segíteni fogok, ha kértek.
Megvédem gyermekeiteket és elvonom őket a veszélyes és
fenyegető szokásoktól. Gyermekek, az otthon az a hely,
ahol a lélekformálás történik. Az otthonnak a lelki
növekedést és fejlődést elő kell segítenie. Legyetek
biztosak, hogy Isten közelről nyomon követi az otthoni
eseményeket. Jézus részt akar venni a családjaitok
életében. Kezeljétek Fiamat úgy, mint a családotok tagját.
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Üdvözöljétek Őt otthonaitokban. Meg fogja szüntetni a
széthúzásokat és összetart benneteket a kegyelemben
megerősítve. Amikor egy családtag lelki veszélyben van,
ajánljátok azt a személyt Jézusnak és nekem és segíteni
fogunk abban, hogy szeretteiteket visszahozzuk nektek.
Vegyetek példát a Szent Családról és a kegyelmek el
fognak árasztani titeket és családjaitokat. Anyátok megáld
benneteket, örömmel mosolyog rátok, ha azt látja, hogy
szeretitek egymást.
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2003. július 20 Vasárnap
Szűzanya

Drága gyermekek, járjátok életetek útját Fiam, Jézus
Krisztus hatalmával. Miután Őt követitek, a dolgokat az Ő
szemével kell látnotok és az eseményekre az Ő szívével
kell reagálnotok. Ez természetesen különbözik attól,
ahogyan a dolgokra reagáltatok, mielőtt még Hozzá
csatlakoztatok, ezért ez már önmagában véve, változást
jelent. Ez valami új. Amikor valami új dologhoz fogtok,
lassan és óvatosan kell hozzáfogni, amíg magabiztosak nem
lesztek és amíg meg nem győződtök róla, hogy jól
végzitek a munkátokat. Kedves gyermek, lassan haladj
előre a Krisztusért végzett szolgálatban, mivel ahogy
haladsz előre el kell fogadnod az irányítást. Ez az irányítás
csak akkor jut el hozzád, ha figyelsz Fiamra, amint hozzád
szól. Drága gyermek, nincs semmilyen más út a számodra.
Jóakarattal rendelkező ember vagy, ezért nem járhatod
tovább a világ szerinti útat. Mi fogjuk irányítani
lépéseidet, neked pedig figyelned kell. Tudom, hogy az a
vágyad, hogy kövessed a mennyei irányítást és igazán
mondom neked, hogy szükség van rá, hogy kövesd most
az irányításunkat. Hogy ezt meg tudjad tenni, időt kell
szentelned az imára. Az ima beszélgetés legyen. Nem
kezdesz hozzá egy ismeretlen feladathoz a mi
eligazításunk nélkül, vagy, ha igen, egész biztosan az
eredmény hibával teli lenne. Beszélgess Jézussal minden
nap, számtalanszor és akkor azokat a feladatokat, melyeket
Ő tökéletes célzattal terád bíz, teljesíteni fogod. Ekkor
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könnyűszerrel állhatsz tovább, tudva, hogy Isten akarata
teljesült. Néha fogod látni a munka gyümölcsét; máskor
csupán a magokat szórod el. A gyümölcs később lesz,
kívül a te látómeződön. Akár így, akár úgy, te megtetted a
te feladatodat és nyugodtan megpihenhetsz. Légy boldog
most ezen a napon, amint odairányítunk téged az Istennek
való szolgálathoz. Kiterjesztem rád áldásomat és
átnyújtom neked Isten kegyelmét.
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2003. július 21.
Jézus
Gyermekeimnek fel kell készülniük a lelki
háborúra. Ésszerű dolog felkészülni rá, ha a
csata fenyegetően közeledik felétek. Így a
tapasztalt katona nyugodt marad a
küzdelemben és nem esik pánikba, hanem
egyszerűen használja azokat a képességeit,
melyekre betanították. Az eredmény, kedves
gyermekeim, biztosított. Én, az Istenetek
legyőzöm a világosság ellenségeit és az Én
gyermekeim megmenekülnek. Mégis ezt a
csatát meg kell vívni és fel akarlak erre
készíteni benneteket. Azt kérdezitek, hogy
készül fel erre az ember? Természetesen
imádkoznotok kell és kitartóan kell imádkozni,
gyakorolva a Szent Közömbösséget. Ne
tanulmányozzátok a kéréseim miértjeit. Elég,
ha megértitek, mit kérek tőletek. A katonának
nem kell mindig ismernie az egész tervet, tudja
jól, hogy a megfelelő időben mindent
tudomására fognak hozni. Én veletek vagyok.
Ne féljetek, amikor látjátok az ellenség erejét.
Én végtelenül erősebb vagyok. Ennek a
helyzetnek azonban be kell következnie és a
világosságért küzdő gyermekeimnek
vállalniuk kell a maguk részét. Ez az oka
annak, hogy odahelyeztelek benneteket, ahová
helyeztelek és ezért irányítalak titeket ezen az
úton. Felkészítelek benneteket a harc idejére,
amikor alkalmatok lesz Engem és a
Királyságomat szolgálni. Legyetek vidámak,
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amiért szolgáimnak választottalak, mert igaz
az, hogy szolgáim legkisebbikét a Nagy Jóság
gyermekeként fogják felmagasztalni a
Mennyben. Gyermekeim hallják hangomat
most nyomatékosan hívom őket. Halljátok
meg hívásomat a szívetekben, amint
megkezdjük együtt járni a szeretet útját.
Legyetek állhatatosak. Váljék szokásotokká,
hogy mindig kértek Engem, hogy fedjem fel
szent akaratomat előttetek és akkor meg is
teszem. Pont ezért hívlak benneteket. Olyan
katonákra van szükségem, akik hajlandók
engedelmesen szolgálni. El kell vetnetek a
világ befolyását és fel kell készítenetek
magatokat arra, hogy Nekem, az Isteneteknek
engedelmeskedjetek. Az Isteneteknek az a
célja, hogy a világban visszaállítsa a jóságot
és lelki biztonságot. Gyermekeitek másképpen
fognak viszonyulni a világhoz és ezért a
Teremtőt dícsérhetitek, hálát zengve Neki.
Készítsétek föl magatokat arra, hogy
szeretetben és hűségben Nekem szolgáljatok.
Mindig örülni fogtok, hogy a világosságot
választottátok.
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2003. július 21. Hétfő
Szűzanya
Gyermekeim, próbáljátok megérteni, míly nagy kegyelem
árad ki rátok Istennek e szerető és pontosan meghatározott
instrukciói által. Kérlek benneteket, hogy köszönjétek
meg Neki ezeket a kegyelmeket, hogy továbbra is
hasonlóképpen irányíthassunk benneteket. Anyátok
veletek van és mint minden anya, én is erősen figyelem,
vajon gyermekeim fejlődése úgy alakul-e, ahogy kell.
Most anyai figyelmeztetésemmel fordulok hozzátok.
Fordítsatok hátat a világnak. A kiválasztott gyermekeink
közül sokan vannak, akik életük nagy részét a világban
élve töltötték, de nem voltak a világból valók. Ha titeket
erre kérünk, ne tagadjátok meg tőlünk e kérésünket. Ezért
helyeztünk titeket a jelen körülmények közé, hogy Jézus
füle, szeme, keze és a szíve legyetek pont ott, ahol éppen
vagytok. Igaz az, hogy ha többen követték volna
állhatatosan ezt az útat, Isten rendelése szerint, a világ a
fény, a világosság és a nyugalom helye lenne. Isten
minden gyermekének lenne az asztalán étel és tiszta víz és
Isten minden gyermeke jó és tiszta élettel élné életét,
megedzve lelküket és felkészítve magukat arra, hogy a
Mennyországba juthassanak. Ó, sajnos, nem ez a helyzet.
Istenetek próbálja tisztítani a világot és bebocsájtani a világ
minden sarkába az Ő világosságát. Ez azonban egy olyan
folyamat, mint az evolúció az életszentségre és mint ilyen,
nem lesz nehézségtől és áldozattól mentes. Ennek azért
kell bekövetkeznie, hogy a világosságot, a fényt a világba
vissza lehessen hozni. Bátraknak kell lennünk,
193

Gondolatok a lelkiségről

nyugodtaknak és felkészülteknek arra, hogy a munka ránk
eső részét Istennek és isteni tervének tett szolgálatként
elvégezzük. Drága gyermekek, áldottak vagytok, mert
meghívást kaptatok, ne habozzatok tehát vagy ne tartsatok
vissza semmit sem Jézustól. Adnotok és adnotok kell.
Veletek vagyok és veletek fogok maradni. Igaz az, hogy
egyetlen gyermek sem fél, ha tudja, hogy édesanyja
karnyújtásnyira van tőle. Megáldalak és a védelmem
jeleként kiterjesztem kezemet fölétek, jelezve, hogy az
enyéim vagytok. Isten mennyei felhatalmazást ad nekem
azon a címen, hogy én vagyok az Üdvözítő anyja és arra
használom ezt a felhatalmazást, hogy odahelyezkedem
minden egyes gyermekem és a sötétség közé. Én vagyok a
napba öltözött asszony és én hozom Isten világosságát erre
a világra fegyveremként a mennyország minden
hatalmával. Béke legyen veletek és legyetek biztosak
benne, hogy anyátok áthatolhatatlan pajzsot tart elétek,
hogy megvédjen benneteket az ellenségtől. Gondoljatok
erre és soha nem fogtok félni. Hívjatok és meghallom
hangotokat.
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2003. július 21. Hétfő
Szűzanya

Drága gyermekeim, azt kívánom, hogy minden nap
szenteljetek egy kis időt arra, hogy elgondolkozzatok azon,
mit kíván aznap tőletek Isten. Ennek csendben kell
történnie. Valószínűleg sok kérdésetek lesz, és mi a
szívetek csendjében válaszolunk kérdéseitekre. Különben
nem hallhatnátok meg szavainkat a világ zaján keresztül.
Legtöbb gyermekünk nem hall meg minket annak
ellenére, hogy megpróbálunk velük összeköttetésbe
kerülni. Még sokan a választottaink közül is negligálják a
szemlélődő imának ezt a formáját. Gyermekek, ebben a
fajta imában találjátok meg azt a békét és irányítást, amire
szükségetek van. Azt akarom, hogy az emberek Jézust
lássák meg a ti arcotokon. Hogy ez megtörténjék,
egyesülnötök kell Krisztussal. Mint mindig, most is
megáldalak és szeretettel terjesztem ki fölétek kezemet.
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2003. Július 22. Kedd

Jézus

Ma arról a szeretetről kívánok beszélgetni
lelkeimmel, melyet megkívánok tőlük
embertársi kapcsolataikban. A világosság
gyermekeinek mennyei módon kell
gondolkodniuk, amint ezt már leszögeztük. Ez
azt jelenti, hogy a világotokat az Én
perspektivámból kell néznetek. A lelketekben
nagy szeretetet fejlesztek ki az egész emberiség
iránt. Ne fojtsátok el ezt a folyamatot.
Ápoljátok ezt a szeretetet, amikor érzitek a
szívetekben, mert ez Tőlem ered és Én teszem
teljessé. Érezzetek szánalmat a világ minden
részén élő fivéreitek és nővéreitek iránt,
amint Én is szánalmat éreztem Jeruzsálem
asszonyai iránt. Nagy szenvedést fogtok látni,
ha az Én szememen keresztül nézitek e világot.
Igen, igaz, nagyon sok a nehézség, a betegség,
inség. Gyakran azonban ezek a lelkek, akiknek
ezeket el kell viselni, a Mennyre emelik
tekintetüket és Én megvígasztalom őket. A
mennybeli helyük biztosított a számukra. A
sok betegségen, nehézségen és inségen kivül,
még tragikusabb az az üresség, amit a világ
gazdagabb féltekén látok. Nézzetek fivéreitek
és nővéreitek szemébe, drága gyermekek.
Gyakran sivárságot és kifejezéstelenséget
láttok. Engedjétek, hogy szívetek mélységes
együttérzéssel viszonyuljon e lelkekhez, akik
nélkülözik a szeretetet. Ott, ahol nincs a
lelkekben finomság, együttérzés és kedvesség,
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ott az isteni életnek nincs mit lángra
lobbantania és ekkor a lélek hideg marad. Ez,
drága gyermekek, az igazi tragédia. Egész
generáció esett áldozatul a túlzott
bővelkedésnek. Értitek már, miért kell Nekem
erre úgy reagálnom, hogy megszüntetem ezt a
túlzott bővelkedést, mert az elállja a fény útját
gyermekeim számára? Tényleg,
mindannyiotoknak olyanokká kell válnotok,
mint a gyermekek, mindent Énrám bízva.
Mikor egy gyermeket ágyba fektetnek este, a
gyermek becsukja szemét békésen gondolva
édesanyjára, édesapjára és az elmúlt napra.
Nem fekszik ébren emésztődve a vágytól, hogy
több tulajdonra tehessen szert. Nem fekszik
ébren, gyötrődve az aggodalomtól amiatt,
hogy el ne veszítse a már megszerzett
tulajdonát. Lelkeimnek olyanoknak kell
lenniük, mint a gyermekek, megnyugodva
abban a tudatban, hogy Én vagyok az, aki
törődöm azzal, mire van szükségük és
gondoskodom róluk. Én gondotokat viselem,
drága gyermekek. Ti pedig ezt viszonozva,
azzal törődtök, amire Nekem van szükségem: a
lelkek. Szeretetet helyezek a szívetekbe.
Kérjetek Tőlem még többet és akkor még
többet fogok küldeni. Könyörögjetek Hozzám
egész nap, hogy küldjek szeretetet nektek még
a legaljasabb lelkek iránt is és akkor ezt meg is
teszem. Ílymódon a nem szeretett emberek
arcáról eltűnik a kifejezéstelen, zavart tekintet
és felváltja az örömteli arckifejezés, egy olyan
léleknek a pillantása, mint aki életre kelt és
folytatja útját az önismeret felé, mert meglátta
a szeretetet. Veletek vagyok és, ha olvassátok
az Evangéliumomat, meg fogjátok látni, hogy
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amit tőletek kérek, az pontosan az, amit Én
tettem. Nektek olyanokká kell válnotok, mint
Én. És ez az Én tervem.
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2003. július 22. Kedd
Szűzanya

Ujjongjon a szívetek ezen a tökéletes és gyönyörű
mennyei terven. Jézus Maga a jóság, kedvesség és a
szeretet. Kicsinyeim, amikor azt mondom, hogy Jézus
Maga a szeretet, ezt úgy értem, hogy minden cselekedete,
cselekedeteinek minden rugója, döntésének minden
részlete a szeretetben gyökerezik. Szeretetből kiált
felétek. Szeretettel irányít és gyakran szeretetből szid
össze. Jézus látja, hogy a világban nincs meg a szeretet
szabad áradása és emiatt sokat szenved, miután az Ő
szeretete oly mély és tökéletes. Jézus szomorú. Sok lélek
vész el ezekben a sötét időkben és Isten igénybe veszi
angyalait. A helyzet változóban van. Imádkoznotok kell,
hogy ezek a változások bekövetkezzenek és örüljetek
ezeknek, mert ez Isten akarata, aki meg akarja menteni
gyermekeit és helyre akarja állítani a régi szépséget és
örömöt a világban. Drágáim, el tudjátok képzelni a világot
olyképpen, hogy benne mindenki szereti Istent és az
emberek mind szeretik egymást? El tudjátok képzelni a
világot úgy, hogy benne a legfőbb gond az életszentség és
a Mennyország elérése? Mindenki egymást segíti majd a
közös cél elérésében. A közös cél pedig annak az
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átmenetnek a megtörténte, ami a lélekben zajlik le, hogy
felkészítse a lelket a mennybeli örök életre. Gyermekek,
ez Isten terve. Egyszer ilyen volt a világ és itt az idő, hogy
visszatérjen ehhez a létmódhoz. Legyetek boldogok, mert
az Atyának a keze irányítja e változásokat és mind jó cél
érdekében történnek. Világosság gyermekei,
magabiztosan végezzétek a rátok bízott feladatokat. Ha
kértek minket, megadjuk nektek az égő vágyakozást arra,
hogy Isten akarata beteljesedjék. Imádkozzatok ezért és ez
bennünket örömmel tölt el. Bepillantást adtam nektek
Isten tervébe, hogy ne féljetek és ne tulajdonítsatok
központi szerepet a félelemnek. Mi ugyanis ezt nem
akarjuk. Összpontosítsátok erőtöket a nap szent
kötelességeire Jézussal való egységben. Megáldalak és
rátok mosolygok most, amint szívem megtelik irántatok
érzett szeretettel és gyengédséggel. Békesség legyen veled,
kicsi lélek. Anyád itt van a közeledben.
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2003. július 22. Kedd
Szűzanya

Drága gyermekek, én vagyok, mennyei Anyátok, aki ma
hozzátok beszél. Ne féljetek az áldozattól. Sokan a
választott lelkeink közül mereven ragaszkodnak földi
javaikhoz. Ez az utolsó akadály, melyen át akarok hatolni.
Az anyagi javakra úgy tekintsetek, mint sok-sok semmire,
amint ezt gyakran mondani szoktam. Időnként, kicsi
gyermekeim, az anyagi javakat úgy kell tekintenetek, mint
valami nagyon nyugtalanító dolgot. Úgy kell
tekintenetek az anyagi javakra, mint az ellenség
játékszerére, mellyel el akar csábítani a Jézushoz vezető
úttól. Minél kevesebbel rendelkeztek, annál boldogabbak
lehettek. Ne aggódjatok. Meg fogom nektek mutatni, mi
az, amivel rendelkezzetek és mi az, amiről szeretném, ha
le tudnátok mondani. Ha megkértek, nagy gonddal foglak
vezetni ebben az ügyben, mivel ez fontos. Teljen meg a
szívetek örömmel azért, hogy meghívást kaptatok, és
együtt mozdítsunk el minden akadályt, ami még fennáll
köztetek és Fiam között. Örömmel áldalak meg
benneteket ma, amint figyelem a határozott
igyekezeteteket az Isten szolgálatában.
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2003. július 23. Szerda
Jézus

A szavak, melyeket most készülök mondani
nektek, további Jó Híreket jelentenek
számotokra. Azt akarom, hogy hirdessétek e
szavakat úgy, mint az Evangéliumot. Ha nagy
díszebédet rendeztek a legfinomabb ételekkel,
nem fogtok leülni egyedül, hogy
megkostóljátok és élvezzétek. Meghívjátok
barátaitokat és szeretteiteket, hogy
megosszátok velük a finom ételeket és együtt
ünnepeljetek. Ugyanígy azt akarom, hogy
osszátok meg velük az Általam mondott
szavakat. Én előre biztosítom az engedélyeket
és akkor nektek engedelmeskednetek kell a
sugalmazásoknak, melyeket a szívetekbe
helyezek. Minden rendben lesz. Nekem csak a
ti engedelmességetekre van szükségem. Ezeket
a szavakat azért mondom, hogy az
emberiséget a világosság útjára visszahívjam.
Én, a ti Istenetek gyorsan fogok cselekedni, ha
itt lesz az ideje. Az az Én akaratom, hogy a
lelkek fel legyenek készülve. Ez az Én nagy
kegyelmem és nem akarom, hogy az emberiség
ezt könnyedén kezelje. Legyetek biztosak,
kedves lelkek, hogy én győzedelmeskedni
fogok. A dicsőséges tervem máris kezd valóra
válni és, ha kértek Engem, el fogom venni a
szemellenzőt és lelketeket -isteni
érintésemmel- öntudatra ébresztem a
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fásultság állapotából. Csak kérjetek Engem.
Hívlak most titeket és azt kívánom, hogy
szeretetemmel bevonhassalak e tervembe.
Engedelmeskedjetek Nekem minden erőtökkel
és szeretetetekkel.
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2003. július 23. Szerda
Szűzanya

Drága gyermekek, Jézus a legnagyobb kegyelem
cselekedeteként küldi nektek az irányítás és a szeretet
ezen szavait. Ez igazán hatalmas mennyei ajándék. A
lehető legjobban akarjuk ennek hasznát venni és
számtalan lelket megmenteni. Éljetek szentül, drága, kicsi
választott lelkek. Legyetek bátrak. Arra kértelek, hogy
segítsetek a kegyelmi misszióban és vágyom az
együttműködésetekre. Jelenleg nyugodjatok meg abban a
tudatban, hogy a munkánk hamarosan megkezdődik.
Megáldalak és biztosítok nektek minden szükséges
kegyelmet. Mikor félelem fog el, siessetek az én
Szeplőtelen Szívemhez, mely elrejt, megvéd és fenntart
benneteket. Mára ennyit, gyermekem. Látom a jó szívvel
tett szolgálatodat.
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2003. július 23. Szerda
Szűzanya

Drága gyermekeim, biztosak lehettek benne, hogy az én
oltalmam alatt álltok. Szemtanúja vagyok
küzdelmeiteknek, amint megpóbáltok Fiam akaratának
eleget tenni az életetekben. A sötétség korszakában éltek
és így nehéz másmilyennek lenni, mint a többiek. Az
elmúlt korokon keresztül bizonyos lelkeket a szentség
magaslataira hívtunk. Ez az eset most a ti számotokra is,
drágáim. Összefogott erőre van szükség ahhoz, hogy
terjesszétek a fényt, azt a fényt, mely e szavakon keresztül
a világba jön. Legyetek biztosak, hogy a győzelem oldalán
álltok a sötétség látszólagos ereje ellenére. A Fiam úgy
látja, hogy elérkezett annak az ideje, hogy olyan nyiltan
lépjen akcióba, hogy senki se vitathassa el uralmát a világ
és a benne lakó emberiség fölött. Sokan fognak megtérni
és sokakat meg fogunk menteni. Igyekeznünk kell most
arra, hogy megnöveljük a számukat. Fiam fel fogja tárni
akaratát mindegyikőtök számára egyénenként mindenki
szívében. Fiamnak a világ számára való terve előttetek fog
feltárulni és ugyanígy a számotokra tartogatott terve is
mindegyikőtök számára fel fog tárulni szívetek
csendjében. Meg kell szoknotok, hogy ott keressétek
mindig isteni akaratát. Drága gyermekek, soha ne féljetek.
Nincs rá szükség. Az egész Mennyország készenlétben áll,
hogy megvívja csatáját a lelkekért. Kérjetek segítséget és
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a segítséget megkapjátok. Ne pocsékoljátok el ezeket a
gyönyörű kegyelmeket. Ezek a legfenségesebb és
legdrágább kegyelmek ajándéka a még a földön lévő lelkek
számára. Veletek vagyok, drága gyermekek. Legyetek
boldogok és reménykedjetek, mikor a Mennyország hívja
gyermekeit.
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2003. július 24. Csütörtök
Szűzanya

Gyermekeim, köszöntsétek örömmel a Szentlelket az
életetekben. Ápolnotok kell magatokban Isten Lelkét oly
módon, hogy lelketeket alkalmassá teszitek ilyen nagy
jóság lakóhelyéül. Kérjetek engem, hogy járjak közben
értetek és én meg is teszem ezt. Szeretném, ha minden
gyermekem imádkoznék a Szentlélek ajándékaiért. Meg
fogjátok kapni ezeket az ajándékokat és azokkal fogjátok
szolgálni Jézust. Megáldalak benneteket, drága
gyermekek. Mindig közel vagyok hozzátok.
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FÜGGELÉK
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Jézus Krisztus, a visszatérő Király világi
apostolainak szándékai a következők:

A Jézussal való teljes egységet keressük a mindennapi
munkánkban és az egyéni hivatásaink vállalásában
azzal az elhatározással, hogy a bűnösök számára a
megtérés kegyelmét kieszközöljük. A Szentlélekkel
együttműködve, engedjük, hogy Jézus az Ő
világosságával bevonuljon e világba. Ezt tesszük
Máriával, Boldog Anyánkkal és minden szenttel
egységben Isten szent angyalaival és a világban élő
minden apostol-társunkkal együtt.
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A világi apostolok szándékai
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 valami rövid
fohász a Szentatyáért
2. Szentségimádás hetenként egy óra
3. Imacsoportban való részvétel havonta, melynek
keretében elmondjuk a Világosság Rózsafűzért és elolvassuk
a Havi Üzenetet.
4. Havi szentgyónás
5. Továbbá Jézus Krisztusnak a Szentírásban bemutatott
példáját követjük, azaz minden embert az Ő türelmével és
kedvességével kezelünk.
Hűség Ima
Édes Istentem, 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 Szűz Anya 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
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részén bemutatott szentmisével egységben, bűneimért engesztelésül
és a Szentatya szándékaira. Ámen.

Ima a Szentatyáért
Áldott Szűz Anyánk, Jézus Édesanyja, védelmezd Szentatyánkat,
XVI. Benedek pápát és áldd meg minden szándékát.

A Világosság Rózsafűzér öt titka
1.
2.
3.
4.
5.

Jézus megkeresztelkedése
A kánai menyegző
Isten Országának meghirdetése
Krisztus Színeváltozása
Az Eukarisztia megalapítása

Jézus világi apostolainak tett ígérete
2005. május 12.
A lelkek számára adott üzenet változatlan marad.
Üdvözöljetek minden lelket, aki a Mentési Misszióhoz
csatlakozik. Biztosíthattok minden világi apostolt, hogy
amennyire fontosnak tartják az Én érdekeimet, oly
mértékben törődöm Én is az ő érdekeikkel. Az Én Szent
Szívemben foglalnak helyet és megvédelmezem és
oltalmazom őket. Szeretteik mindegyikét elvezetem a teljes
megtérésre. Nos, látjátok, mindazok a lelkek, akik e Mentési
Misszióban az Én szeretett világi apostolaimként szolgálnak,
megismerik a békét. A világ nem tud ilyen igéretet tenni,
csupán a Mennyország tudja ezt a békét ajándékul adni a
léleknek. Ez igazából a Mennyország missziója és hívom a
Mennyország minden gyermekét, hogy segítsen Nekem.
Drágáim, nagy lesz a ti jutalmatok.
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A megjelent Kötetekben szereplő imák
A Mennyei Atyához intézett imák
“Mit tehetek én a Mennyei Atyáért?”
“Bízom Benned, Istenem. Az elfogadás szellemében felajánlom
Neked a fájdalmamat és minden körülmények között Neked akarok
szolgálni.”
“Mennyei Atyám, Te végtelenül irgalmas vagy. Te szeretsz engem és
látod minden bűnömet. Most Hozzád, irgalmas Atyámhoz fordulok.
Bocsásd meg minden bűnömet. Mosd le a lelkemen esett foltokat,
hogy megint a tökéletes ártatlanság állapotában lehessek. Bízom
Benned, Mennyei Atyám. A Te kezedbe helyezem magam. Mindent
Neked köszönök. 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
Szűz Anya kérte a segítségemet. Ezért ma és minden nap fogok
imádkozni.”
“Mennyei Atyám, segíts, hogy megértsem tanításodat.”

Imák Jézushoz
“Jézus, Neked adom a napomat.”
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“Jézus, mire kívánsz 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.”
“Uram, segíts!”
“Jézus, szeress engem.”

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

A küszködő lélek imái
“Jézus, mit szólsz mindehhez? Jézus, mit kívánsz, hogy tegyek ezért a
lélekért? Jézus, mutasd meg nekem, hogyan tudlak bevonni Téged
ebbe a szituációba.”
“Őrangyal, köszönöm e lélek fölötti állandó virrasztásodat.
Mennyország szentjei, segítsétek ezt a drága angyalt.”

Gyermekek imái
“Isten a mennyben, Te vagy mindennek teremtője. Kérlek, küldd
kegyelmeidet erre a világra.”
“Jézus, szeretlek Téged.”
“Jézus, bízom Benned. Jézus, bízom Benned. Jézus, bízom Benned.”
“Jézus felajánlom Neked a napomat.”
“Szűz Anya, Mária, segíts, hogy jó legyek.”
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Az Isteni Irgalmasság Rózsafűzér
imádkozásának módja
Az Irgalmasság Rózsafűzért a közönséges Rózsafűzér
öt tizedének szemeire mondjuk. A Rózsafűzért
megelőzi Szent Faustinának a naplójából vett két
nyitó ima, és bezárja egy befejező ima.
1. Vessünk keresztet.

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

Szabadon választható bevezető imák

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

Miatyánk

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

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

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

6.

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

7. A kis szemekre
Jézus fájdalmas szenvedéséért irgalmazz
nekünk és az egész világnak.
8. A fentiek ismétlése a további négy
tizeden
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A nagy szemekre: “Örök Atya, felajánlom
Neked szeretett Fiadnak, a mi Urunk, Jézus
Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét
engesztelésül bűneinkért és az egész világ
bűneiért.” (6) a Miatyánk szemre.
A kis szemekre: “Jézus fájdalmas
szenvedéséért irgalmazz nekünk és az egész
világnak!”
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 pillantokban ne essünk kétségbe
és ne keseredjünk el, hanem nagy
bizalommal adjuk át magunkat a Te szent
akaratodnak, amely nem más, mint Szeretet
és Irgalom.
Az Isteni Irgalmasság képével és az Isteni
Irgalmasság Rózsafűzérrel valamint a Szent
Faustina Kowalska apácának adott
kinyilatkoztatásokkal kapcsolatban további
információkat az alábbi címen kaphat:
Marians of the Immaculate Conception
Stockbridge, Massachusetts 01263
Telephone 800-462-7426
www.marian.org
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Hogyan imádkozzuk a Rózsafűzért
1. Keresztet vetünk és elmondjuk 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
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dicsőségére a Feltámadásban és a Mennybemenetelben. .. Maga
Mária ugyanebbe a dicsőségbe emeltetik a Mennybevételekor.
(Szerdán és Vasárnap imádkozzuk.)
II. János Pál Pápa 2002. október 16-i keltezésű A Szűz Anya
Rózsafűzére című Apostoli Leveléből vettük e fenti magyarázatokat.

A hagyományos Rózsafűzér imái
A keresztvetés
Az Atya, és a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen
A Hiszekegy
Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek és földnek
Teremtőjében. És a Jézus Krisztusban, az Ő egyszülött Fiában, a mi
Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától,
szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és
eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak
közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján,
onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben. Hiszem
a katolikus Anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök
bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Ámen.
Miatyánk
Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved,
jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben,
úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és
bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk
vétkezőknek, és ne vígy minket a kísértésbe, de szabadíts meg a
gonosztól! Ámen.
Üdvözlégy Mária
Üdvözlégy Mária! Kegyelemmel teljes, az Úr van Teveled, áldott vagy
Te az asszonyok között és áldott a Te méhednek gyümölcse, Jézus.
Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk,
bűnösökért, most és halálunk óráján. Ámen.
Dicsőség
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Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen
kezdetben, most és mindörökké. Ámen.

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

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

(János 19:1)

1 Miatyánk, 10 Üdvözlégy, 1 Dicsőség
A titokról való elmélkedés: Tisztaság
A Fájdalmas Rózsafűzér harmadik titka:
Akit érettünk tövissel koronáztak
Megfosztották ruhájától, bíborszínű köntöst adtak rá. Tövisből
koszorút fontak, fejére tették, jobb kezébe pedig nádszálat adtak...
(Máté 27: 28-29)
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1 Miatyánk, 10 Üdvözlégy, 1 Dicsőség
A titokról való elmélkedés: Bátorság

A Fájdalmas Rózsafűzér negyedik titka:
Aki érettünk a keresztet hordozta
... Maga vitte keresztjét, míg oda nem ért az úgynevezett Koponyák
helyére, amelye héberül Golgotának hívnak.
(János 19:17)
1 Miatyánk, 10 Üdvözlégy, 1 Dicsőség
A titokról való elmélkedés: Türelem
A Fájdalmas Rózsafűzér ötödik titka:
Akit érettünk keresztre feszítettek
Jézus ekkor hangosan felkiáltott: “Atyám kezedbe ajánlom lelkemet”.
E szavakkal kilehelte lelkét.
(Lukács 23:46)
1 Miatyánk, 10 Üdvözlégy, 1 Dicsőség
A titokról való elmélkedés: Kitartás
A Dicsőséges Rózsafűzér első titka:
Aki halottaiból föltámadott
...Ne féljetek! Ti a keresztre feszített názáreti Jézust keresitek.
Feltámadt, nincs itt! Nézzétek, itt a hely, ahová tették!” (Márk 16:6)
1 Miatyánk, 10 Üdvözlégy, 1 Dicsőség
A titokról való elmélkedés: Hit
A Dicsőséges Rózsafűzér második titka:
Aki a Mennybe fölment
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Urunk Jézus, miután szólt hozzájuk, fölment a mennybe, elfoglalta
helyét az Isten jobbján...
(Márk 16:19)
1 Miatyánk, 10 Üdvözlégy, 1 Dicsőség
A titokról való elmélkedés: Remény
A Dicsőséges Rózsafűzér harmadik titka:
Aki nekünk a Szentlelket elküldötte
Mindannyiukat eltöltötte a Szentlélek, és különböző nyelveken
kezdtek beszélni, úgy, ahogy a Lélek szólásra indította őket. (Apcsel.
2:4)
1 Miatyánk 10 Üdvözlégy, 1 Dicsőség
A titokról való elmélkedés: Isten szeretete
A Dicsőséges Rózsafűzér negyedik titka
Aki téged, Szent Szűz a Mennybe fölvett
Te vagy Jeruzsálem dicsősége... Te vagy népünk ragyogó büszkesége...
Istennek öröme telik abban, amit megvalósitottál. Áldjon meg téged
a Mindenható Isten örökkön örökké. (Judit 15:9-10)
1 Miatyánk, 10 Üdvözlégy, 1 Dicsőség
A titokról való elmélkedés: A boldog halál kegyelme
A Dicsőséges Rózsafűzér ötödik titka
Aki téged, Szent Szűz a Mennyben megkoronázott
Az égen nagy jel tűnt fel: egy asszony, öltözete a nap, lába alatt a hold,
fején tizenkét csillagból korona. (Jelenések 12:1)
1 Miatyánk, 10 Üdvözlégy, 1 Dicsőség
A titokról való elmélkedés: Bizalom Mária közbenjárásában
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Ez a könyv egy nem haszonra dolgozó misszió munkájának a
része.
A mi Urunk kérte, hogy ezeket a szavakat terjesszük az egész
világon.
Ehhez a munkához kérjük segítségüket.
Amennyiben anyagilag kívánnak segíteni bennünket, úgy
küldjék az adóból levonható hozzájárulásukat az alanti címre:
Direcion for Our Times
9000 West 81st Street
Jusice, Illinois 60458
709-496-9300
www.dirctionforourtimes.com
Direction for Our Times (Ireland)
Lisnalea
Virginia Rd.
Bailieborough, Co. Cavan
Republic of Ireland
Phone: 353-(0)42-969-4947 Email: dfortireland@yahoo.ie
Útmutatás a mai idők számára 501 (c) (3)
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Nem profitra működő vállalkozás. Az anyagi hozzájárulások az
adóból -a fennálló törvény mértékéig- levonhatók.

Az eddig megjelent Kötetek angol nyelvű címjegyzéke
E kötetek Anne-nek, a laikus apostolnak adott
Utasítások a mai kor embere számára

Volume One: Thoughts on Spirituality
Volume Two: Conversations with the Eucheristic Heart of Jesus
Volume Three: God the Father Speaks to His Children
The Blessed Mother Speaks to Her Bishops and Priests
Volume Four: Jesus the King
Heaven Speaks to Priests
Jesus Speaks to Sinners
Volume Six: Heaven Speaks to Families
Volume Seven: Greetings from Heaven
Volume Nine: Angels
Volume Ten: Jesus Speaks to His Apostles
Volumes 5 and 8 will be printed at a later date
A Kötetek az alábbi világhálón vásárolhatók meg:
www.directionforourtimes.com
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The Heaven Speaks Booklets
Direction for Our Times as given to Anne, a lay apostle
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Gyermekem, ma mindazon lelkekhez szólok, akik elpártoltak Tőlem.
Most van itt az ideje, hogy visszatérjenek Hozzám. Hívlak
benneteket. Halljátok a hangomat és tudjátok, hogy Én vagyok, a ti
Jézus Krisztusotok, Aki hív benneteket. A tény, hogy ismeritek
hangomat, eleve nyilvánvalóvá teszi azt, hogy Hozzám tartoztok.
Mivel Hozzám tartozol, kicsi lélek, azonnal vissza kell térned
Hozzám. Meg kell bánnod bűneidet. Hívj Engem és meghallom
hívásodat. Pontos útbaigazítást fogok adni neked arra vonatkozan,
hogyan térhetsz vissza a nyájhoz. Drága elveszett lélek, hallottam
lelked sóhaját és e fájdalmadra reagálok.
Jézus
2003. július 17.
Valóban olyan komplex a világunk, mint amilyennek tűnik? Mit
mond Jézus a munkánkról, a gyermeknevelésünkről és a
beszédmódunkról? Hogyan akar irányítani minket a Mennyország e
nehéz időkben?
Kövessük Anna, a laikus apostol, által papírra vetett modellt arról az
útról, mely az életszentségre vezet. Ezek a szavak, melyek
nyugalmat árasztó gyakorlati tanácsok a Mennyből, vigasztalást és
irányítást adnak mindenkinek.
______________________________________________
Anna, aki feleség és hat gyermek anyja, bemutatja személyes útját
Jézus Szíve rejtekébe. Az üzenetek, melyeket lelkében hall,
melyekről megvan győződve, hogy Istentől, az Atyától, Jézustól
Máriától és sok szenttől erednek, feltárja azt a gyengéd, gondoskodó
szeretetet, mellyel az Üdvözítő érez mindegyikünk iránt.
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