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„Fiam,  ne  késlekedj,  hogyha  megbetegszel, 
imádkozz az Úrhoz, és meggyógyít téged.”

(Sir 38,9)
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ELŐSZÓ

Nem kell  félnem, hogy akik az én utamat követik, 
olyasmivel  találkoznak,  ami  ellentmondásban  áll  az 
általam  megismertekkel.  Mindenki,  aki  a  tanácsomat 
követte, ugyanazt találta, amit én.

Azokat  a  könyveket,  melyek  földi  vándorlásunk 
során „vezetőként” kellene, hogy szolgáljanak, olyanok 
írták, akik beszámoltak arról az útról, melyen jártak. E 
könyvek nem azoknak szóltak,  akik otthon maradtak, 
hanem azoknak,  akik  a  számukra  ismeretlent  akarják 
megismerni.

Krisztus sok olyat elmondott követőinek, amit azok 
nem  értettek  meg.  Nekik  ezekről  később  kellett 
fölvilágosítást kapniuk Isten küldöttein keresztül kapott 
üzenetekben. A küldöttek szellemek, vagyis angyalok, 
akik  a  szellemvilágból  jönnek  el  hozzánk,  hogy 
segítsenek.  Az  angyalok  munkálkodását  emberi 
érzékeinkkel tapasztaljuk meg.

„Látni  fogjátok,  hogy  megnyílik  az  ég  s  az  Isten  
angyalai föl- és leszállnak az Emberfia fölött.”

(Jn 1,51)

Isten  szellemvilágával,  mint  az  igazság  forrásával 
való kapcsolatot az ember betemette, és ezzel elvágott 
egy utat, mely Istenhez vezetett.
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Az  emberi  tévelygésnek  ebből  az  állapotából  úgy 
szabadulhatunk  meg,  ha  Isten  újból  elküldi  az  ő 
szellemeit,  vagyis  az  angyalokat  és  a  szenteket,  az 
igazság  követeit,  hogy  közvetítsék  üzeneteit  az 
emberiségnek, ahogyan ezt a korábbi évezredek során 
tette.

Ő ugyanaz az Isten ma is, mint egykor volt.  Előtte 
nincs  tekintélye  egyetlen  személyiségnek  sem.  A  ma 
emberei ugyanolyan kedvesek számára, mint az elmúlt 
időké. Ahogy megnyilvánult az emberiségnek szellemi 
küldöttei által, úgy ma is megteszi.

Pál apostol szavait idézem:
„Ne oltsátok  ki  a  Lelket,  s  a prófétai  beszédet  ne  

vessétek meg. Vizsgáljatok felül mindent, a jót tartsátok  
meg.” (1Tesz 5, 19–21)

Ne  késlekedj,  hogyha  megbetegszel,  imádkozz  az 
Úrhoz,  és  meggyógyít  téged.  Leírom,  hogyan 
gyógyulhatsz  meg  imádság  által,  amit  tudományos 
kísérletek is bizonyítanak.

Készen  állok  az  igazság  elérése  érdekében  a 
legnagyobb  áldozatokra  is.  Tudom,  hogy  Isten  az 
őszinte  és  önzetlen  keresőt  nem  hagyja  cserben,  és 
Krisztus hasonlatával élve, az alázatosan kérőknek nem 
ad követ kenyér helyett.

E  könyv  minden  igazságkereső  ember  számára 
íródott, hogy a legrövidebb úton eljusson az igazsághoz 
és Istenhez.
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BÉKÜLJETEK MEG ISTENNEL!

Az emberi  élet  lényege  a  Biblia  szerint  nem testi 
vagy  lelki  erőkben,  és  nem  szellemi  képességekben 
rejlik. Az ember lényege az Istenhez és az emberekhez 
való helyes viszonyulásban van. Emberek között testi és 
lelki képességek szerint nagy különbségek vannak. Az 
emberek  lehetnek,  erősek  és  gyöngék,  betegek  és 
egészségesek, szellemileg gyarlóbbak vagy okosabbak. 
Az egyiknek súlyos  testi  vagy szellemi  hibákkal  kell 
küzdeni, a másiknak testi és lelki egészség adatott, s így 
sokkal  könnyebben leküzdik  a  kísértéseket  és  az  élet 
nehézségeit.  Mindannyian  azért  vagyunk  ebben  a 
világban,  hogy Isten  iránt  való  bizalommal  éljünk és 
szeretetben  embertársainkkal.  A  kettő 
elválaszthatatlanul  összetartozik.  Nem  lehet  szeretni 
Istent,  ha  nem  szeretjük  az  embert.  Nem  lehet 
önmegtagadón szolgálni  Istennek,  ha  nem szolgálunk 
az embereknek. Ugyanakkor az Isten iránti bizalom az 
önmegtagadó  felebaráti  szeretet  feltétele  is  annak  a 
békének és nyugalomnak, melyre az ember vágyakozik.

Az  ember  elidegenedett  Istentől  és  együtt  élő 
embertársától,  de  elidegenedett  önmagától  is. 
Elvesztette, és már nem érti önmagát. Nem látja célját 
és  rendeltetését.  Képletesen  szólva:  azáltal,  hogy 
elhagyta az Isten oltárát és új oltárokat kezdett építeni, 
elvesztette  belső  bizonyosságát,  értelme  és  lelke 
félelemmel,  nyugtalansággal  telt  meg.  A  félelem 
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szeretetlenségről  árulkodik.  Aki  nem  szeret,  nem 
szolgál Istennek és embernek.

Aki  csak  saját  magára  gondol,  aki  csak  saját 
igényeivel  és  érdekeivel  foglalkozik,  aki  magára 
összpontosítja  figyelmét,  az  fél  önmagától.  Saját 
tapasztalatainkból tudjuk, hogy az önzés bilincsbe veri, 
bizonytalanná  teszi,  és  mindig  rettegésben  tartja  az 
embert.  Valamit  el  ne  veszítsen,  valamitől  meg  ne 
fosszák! Az önzés elidegeníti az embereket egymástól, 
megfosztja őket a nyugalomtól, mely az igazi szabadság 
ismertetőjele.

A  maga-magát  szerető  ember  fél  a  jövőtől,  és  a 
sorsszerűség érzésének áldozatává lesz, ami csak növeli 
bizonytalanságát. Ha az emberi szívből száműzzük az 
igazi szeretetet, űr támad benne. A szív szeretet nélkül 
üres.

Jézus azért jött hozzánk, hogy szívünket és életünket 
a  helyes  irányba fordítsa,  hogy szeretetben  éljünk.  A 
Názáreti  Jézus  nem  csupán  tanít  a  szeretetről  és  a 
megbékélésről,  nem  erkölcsi  szabályokat  hoz  elő,  és 
nem mond ítéletet az ember fölött. Inkább utánunk jön 
a  vizekbe,  amelyekben  fuldoklunk,  a  mocsárba, 
amelyben  már-már  elsüllyedünk,  jár  utánunk 
magányunkban,  amelyben  didereg  a  lelkünk,  és 
leereszkedik  a  szakadékba  azok  után  is,  akik  a 
tehetetlenség,  reménytelenség  és  kétségbeesés 
mélységébe estek.

Isten megy az ember után. Jár utána akkor is, ha az 
ember ellenségeskedésbe és bizonytalanságba menekül 
előle. Képzeljük el ezt szemléletesen.

10



Az,  akit  megbántottunk,  és  akitől  megrettenünk, 
kitárt  karokkal  fordul  hozzánk,  jön  utánunk,  hogy 
biztosítson bennünket: barátságban akar élni velünk. De 
mi  nem  bízunk  jóakaratában,  a  gondolkodásunkba 
férkőzött  harag  nem  engedi  meg,  hogy értsük  az  Ő 
őszinte vágyát. Mindenféle okoskodással színezzük az 
Ő  hozzánk  való  viszonyát.  Ő  azonban  nem  fárad  el 
próbálkozásában.

Amikor a Megfeszített győzött a halálon és poklon, 
elküldte a Lelket az apostolokra, hogy Krisztus helyett 
tanítsák a népet az Istennel való megbékélésre.

„Tehát Krisztus követségében járunk, maga az Isten 
int  benneteket  általunk.  Krisztus  nevében  kérünk: 
engesztelődjetek ki az Istennel.”

(2Kor 5,20)

Az egyház az apostoloktól vette át ezt a küldetést.
Szükségünk van a hitre.  A hit  minden lelkiségnek, 

minden apostoli cselekedetnek az alapja.
Csak az  győzhet  meg mást,  aki  maga is  meg  van 

győződve. Csak az tehet mást hívővé, aki. maga is hisz.
Hol  találhatjuk  meg  ezt  a  meggyőződést,  a 

természetfölötti  hitet?  Abban,  és egyedül  csak abban, 
akit  Jézus  kegyelme  megvilágosít,  abban  és  csupán 
abban, aki ismeri Jézus Krisztust. Ismeri, de nem csak 
amúgy fölületesen.  Ismeri,  mint  történelmi  valóságot, 
komoly, mély, átfogó ismeretek alapján.

Abban, aki előtt kinyilatkoztatta Jézus a Szívének és 
a  szeretetének  misztériumát,  és  aki  alázatosan 
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meghajolt  e  kinyilatkoztatás  szava  előtt.  Mert  Jézus 
mondhatta és egyedül csak Ő mondta tanítványainak:

„Barátaimnak  mondalak  titeket,  s  mindent,  amit 
hallottam  Atyámtól,  tudtul  adtam  nektek.”  És:  „Én 
vagyok a világ világossága; aki engem követ, nem jár 
sötétségben.”

Igen:  Ő  az  egyedüli  Világosság,  mert  Ő  az  Isten 
Bölcsessége. 

A legtökéletesebb bölcsesség az, amely hitből árad.
Nagy bölcs, nagy tudós az, aki hisz.
Tudjátok-e,  mire  van  szüksége  a  világnak  a  mi 

korszakunkban?  Nem  bölcsekre,  politikusokra, 
gondolkodókra,  hanem  az  egyszerű  hívő  lelkekre! 
Szükségünk van a hitre, hogy Istent megismerjük. De 
hogyan tanít meg Jézus az Isten ismeretére? A vele való 
imaélet  útján.  Innen  van,  hogy  a  világ  szemében 
tudatlanok  gyakran  többet  megértenek  ezekből  a 
dolgokból,  mint  a  tudósok.  Az  ártatlan  gyermek,  a 
tanulatlan  pásztorember  –  ha  jól  tud  imádkozni  – 
jobban  ismeri,  tisztábban  látja  Istent,  mint  akár  a 
tudományos élet kiválóságai.

Ki ismeri tehát a Mestert? A tudós? A filozófus? 
Nem mindig. 
Akkor ki? 
Az, aki legjobban megközelíti Jézust, s a vele való 

bizalmas érintkezésben olyan titkoknak jön a nyomára, 
amelyeket semmiféle könyvből meg nem ismerhet. Aki 
a  Mester  lábainál  bensőséges  imába  mélyedve  meg-
hallja Isten szavának rezgését, csak az láthat  be Isten 
dolgainak megismerésébe!
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Hogyan  imádkozzunk,  hogy  imánk  világosságot 
bocsásson a lelkünkbe? 

– Ki hogyan szeret, úgy imádkozik.
Hogyan  beszél  a  gyermek  édesanyjával?  Talán 

bizony  ünnepélyes  szónoklatot  tart  neki,  vagy 
tudományos  fejtegetésekbe  bocsátkozik?  Ugye,  hogy 
nem? Egyszerűen azt mondja neki, amit a szíve diktál. 
Egy szó, sőt ennél kevesebb, egy tekintet is elegendő, 
ha szeretet beszél a szeretethez. Ha egyik szív kopogtat 
a  másik  ajtaján.  Jézus  nem akarja,  hogy Őt távolabb 
állónak,  nehezebben  hozzáférhetőnek  tekintsék,  mint 
egy  édesanyát.  Ő  teremtette  az  anyákat  olyannak, 
amilyenek,  és  az  összes  édesanya  szeretete,  jósága 
együttvéve sem közelíti  meg az  Ő Szívének  hozzánk 
lehajló részvétét, mindent megértő szeretetét. Véssétek 
mélyen  a  szívetekbe  a  válaszomat!  Egyszerű,  de 
valóság az alapja: Ki hogyan szeret, úgy imádkozik.

Sose hivatkozzunk arra:  Ha gazdag, ha egészséges 
volnék, ha tehetségem lenne, akkor imádkoznék.

Nagyon szegényes hitre következtethetünk ezekből a 
kifogásokból!

Mikor  Jézus  Krisztus  világot  meghódító  munkáját 
megkezdte, vajon kiket választott segítőtársul? Gazdag, 
előkelő,  tudós  embereket?  Ugye,  hogy  nem?  De 
választott  szegény,  ismeretlen,  tudatlan,  egyszerű 
embereket.

Ilyen  elemekkel  dolgozik  most  is.  Ilyenekben 
dicsőíti meg önmagát. Amint Szent Pál is mondja:

„Isten  azonban  azt  választotta  ki,  ami  a  világ 
szemében balga, hogy megszégyanítse a bölcseket, s azt 
választotta  ki,  ami  a  világ  előtt  gyönge,  hogy 
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megszégyenítse  az  erőseket,  s  ami  a  világ  előtt 
alacsonyrendű és lenézett, azt választotta ki az Isten, a 
semminek látszókat, hogy megsemmisítse azokat, akik 
valaminek látszanak.” (1Kor 1,27–28)

Az ilyen eszközök dicsőítik meg Őt, mert mindenki 
látja, hogy nem ők cselekszenek, hanem Isten.

A lelkek megtérése az emberek műve-e? Tele van a 
világ könyvtárral, ezek nagyszerű könyvekkel, amelyek 
azonban nem térítenek meg senkit.

A lelkek megtérése Istennek,  az  Ő kegyelmének  a 
műve.

Mindig  ugyanaz  az  isteni  törvény  működik  itt,  a 
tevékeny irgalmasság törvénye, vagy még inkább maga 
Jézus, aki szüntelenül a nyomunkban jár, és kérve kér, 
hogy Szívét elfogadjuk.
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Leírok  most  egy  nagyon  szép  régi  történetet: 
Spanyolország  egyik  templomában  nagy  tiszteletben 
tartanak egy feszületet, amelynek a jobb karja nincsen 
odaszögezve a kereszthez és szabadon csüng alá.

Ennek  a  feszületnek  a  lábánál  végezte  egykor 
gyónását egy nagyon bűnös ember. Egész magatartása 
őszinte  bánatra  vallott,  a  gyóntató  azonban  habozni 
látszott, amikor föloldozásra került sor.

A bűnös föloldozásért esedezett. 
– Föloldozlak – szólt a pap. – De ne vétkezzél többé!
A bűnös megígérte,  és  eltávozott.  Soká hű maradt 

ígéretéhez,  de  gyönge  volt,  és  egyszer  megint  csak 
vétkezett.

A bűnbánat visszavitte a gyóntatófülkébe.
–  Ezúttal  nincs  már  bocsánat  –  hallatszott  a  pap 

elutasító szava.
A bűnös könyörgött:
–  Egész  szívemből  bánom,  hogy  vétkeztem. 

Becsületes  volt  az  elhatározásom,  amikor  javulást 
ígértem,  de  látod,  Atyám,  lábadozó  vagyok,  gyenge 
vagyok: bocsáss meg, bocsáss meg!

A  pap  megadta  a  föloldozást,  de  figyelmeztetésül 
hozzátette: 

– Utoljára volt!
Ezúttal még hosszabb idő telt el, de a megszokás a 

gyöngeség bukásba vitte a bűnöst.
– Most már igazán vége! – szólt a pap. – Visszaéltél 

a  bűnbocsánat  kegyelmével,  újra  vétkeztél,  nem volt 
őszinte a bánatod. Ne is számíts bocsánatra.
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–  Igaz,  atyám,  hogy vétkeztem,  de  látod  beteg  a 
lelkem,  gyönge vagyok és  itt  keresem az erőt,  amely 
ellenállóvá tegyen....

– Számodra nincs már bocsánat – hallatszott az ítélet 
szava, és a pap fölkelt, hogy távozzék.

E  percben  halk  zokogás  hallatszotta  A  feszületről 
jött.  Jézus  arcán  könnyek  peregtek  alá,  melle  zilált, 
mint  a  Kálvárián,  és  jobb  keze  levált  a  keresztről. 
Lassan a  levegőbe emelkedett  és  a  megbocsátás  jelét 
rajzolta a bűnös feje fölé.

– Én azonban megbocsátok. Hiszen olyan drága árat 
fizettem érted!

Nem  keresem,  hogy  igaz  történet-e,  vagy  csak 
legenda. Nem is az a fontos. Az én lelkemet az a tanítás 
fogta meg, mely belőle a reszketők, a szűklelkűek felé 
árad, akik rabszolgái, és nem gyermekei az Atyának, s 
elfelejtik,  hogy  az  egyszülött  Fiát  küldte  a  halálba 
miérettünk.

Mit mondott a bűnös?
– Beteg a lelkem, gyönge vagyok, és itt keresem az 

erőt.
Aki beteg, bizalommal forduljon Jézus Krisztushoz, 

a Megváltóhoz.
Ő ugyanaz a Megváltó ma is, megváltja bűneinket, 

betegségeinket, ha bizalommal fordulunk feléje.
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A KITARTÓ IMA 

„Azt  mondom  azért  nektek,  kérjetek  és  kaptok, 
keressetek  és  találtok,  zörgessetek  és  ajtót  nyitnak 
nektek. Mert mindenki aki kér, kap, aki keres, talál és 
aki zörget, annak ajtót  nyitnak. Közületek melyik apa 
ad a  fiának követ,  amikor  az  kenyeret  kér?  Vagy ha 
halat, akkor hal helyett tán kígyót ad neki?” 

(Lk 11,9–11)
Kérjetek és  kaptok! Imádkozzatok!  Imába foglalva 

kell kérni a gyógyulást.
Imádkozzatok, de az ima az izzón szerető szív imája 

legyen!
Az imának gyógyító ereje van.
Amerikában  tudósok  kísérleteket  folytattak,  hogy 

meg  tudják  határozni  az  ima  gyógyító  erejét.  A 
kísérleteket  kórházban  fekvő  betegeken  végezték. 
Egyforma súlyú és  állapotú,  és  ugyanolyan betegségű 
embereket két különböző kórterembe helyeztek el. Az 
egyik kórteremben lévő betegekért imádkoztak. Azok a 
betegek,  akikért  imádkoztak  az  első  héten,  elkezdtek 
gyógyulni,  és  kevesebb  gyógyszerre  volt  szükségük. 
Elvégezték a kísérletet úgy is, hogy a betegeknek nem 
volt  tudomásuk,  hogy  imádkoznak  értük,  és  a 
gyógyulási folyamat ugyanúgy elindult.

Tehát azt elismerték, hogy az imának gyógyító ereje 
van, de hogyan működik, azt nem tudták kimutatni. 
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AZ ISTENI ERŐ JELENLÉTÉNEK 
TUDOMÁNYOS BIZONYÍTÁSA

(Az 1971. július 25-én 21.15 perckor elhangzott 
előadás.) 

N. I. Stowel amerikai tudós kutató híres ateista volt. 
Tudóstársaival évekig dolgozott, hogy az atomban rejlő 
titokra fényt derítsen. Fölfedezett néhány olyan dolgot, 
amelyek  azelőtt  ismeretlenek  voltak  a  kutatók  előtt. 
Kísérletei nem csak a tudománynak szolgáltak, hanem 
az  életfölfogását  is  teljesen  megváltoztatták.  Ő maga 
erről így számolt be:

Cinikus  istentagadó  voltam.  Azt  gondoltam,  hogy 
Isten  nincsen.  Azt  hittem,  hogy  az  Isten  csak  az 
emberek  agyának  képzelődése.  Olyan  isteni  lény 
létezését, aki mindenkit szeret, és akinek minden fölött 
hatalma  van,  nem tudtam elhinni.  Egy nap  az  egyik 
klinikai  patológiai  laboratóriumban  dolgoztam.  Azt  a 
föladatot  tűztem  ki,  hogy  mérjük  az  emberi  agy 
sugárzásának  erősségét,  erősségének  hullámzását. 
Megegyeztem  munkatársaimmal  egy  fontos  vizsgálat 
elvégzésében.  Meg  akartuk  vizsgálni,  mi  történik  az 
emberi agyban, miközben a halál beáll. Ebből a célból 
egy asszonyt  választottunk  ki.  Agydaganattal  került  a 
klinikára. Szellemileg és lelkileg teljesen normális volt. 

Föltűnt szeretetreméltó egyénisége. Testileg nagyon 
rosszul volt. Tudtuk, hogy halálos ágyán fekszik. Ő is 
tudta.  Azt  is  tudtuk,  hogy  betegünk  olyan  asszony, 
akinek hite Krisztusban, az ő személyes Megváltójában 
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igen  nagy.  Röviddel  halála  előtt  nagy  érzékenységű 
fölvevőmérő készüléket helyeztünk el a betegen. Ennek 
a készüléknek az volt a rendeltetése, hogy mutassa, ami 
az  agyban  az  utolsó  pillanatokban  lejátszódik.  A 
haldokló ágya fölé egy parányi mikrofont helyeztünk el, 
hogy hallhassuk, ha még valamit mondani tud.
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MEGRÁZÓ ESEMÉNY 

Miután a műszerek bekapcsolásával készen voltunk, 
átmentünk  a  szomszédos  helyiségbe,  öt  józan  tudós. 
Köztük  én voltam a legjózanabb és  a  legkeményebb. 
Várakozva,  belső  feszültséggel  eltelve  álltunk 
mérőkészülékünk  előtt.  A készülék  mutatója  0  fokon 
állt.  A  mutató  ötszáz  fokot  jobbra,  pozitív  irányba 
tudott  kitérni,  és  ötszáz  fokot  balra,  negatív  irányba. 
Előzőleg  egy  rádióállomás  erősségét  mértük  a 
készülékkel.  Az  adást  ötven  kilowattal  sugározta  az 
állomás, ennél a mérésnél a skálamutató pozitív irányba 
lendült ki, nyolc fokot mutatott.

Elérkeztek  a  haldokló  utolsó  percei.  Halljuk,  hogy 
elkezd imádkozni. Magasztalta Istent. Kérte Tőle, hogy 
bocsásson  meg  azoknak,  akik  neki  életében  rosszat 
tettek.  Erős  hitéről  a  következő  szavakkal  tett 
tanúságot: „Tudom, hogy Te vagy Istenem az egyetlen 
megbízható  forrása  minden  teremtménynek  és  az  is 
fogsz maradni.”

Megköszönte, hogy egész életén át vele volt, vezette, 
és azt, hogy Isten tulajdona lehetett. Mondta, hogy az ő 
bűnei Jézus véréért meg lettek bocsátva.

Végül pedig örömben tört ki, hogy nemsokára látni 
fogja  Megváltóját.  Megrendülve  álltunk  műszerünk 
előtt.  Régen  el  is  felejtettük,  hogy  mit  is  akartunk 
mérni,  vizsgálni.  Egymásra  néztünk,  nem szégyelltük 
könnyeinket.  Én  annyira  megrendültem,  hogy sírnom 
kellett. Gyermekkorom óta nem sírtam...
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A  haldokló  még  imádkozott,  amikor  hirtelen 
csapódó hangot adott a műszerünk. Rápillantottunk, és 
láttuk,  hogy a  mutató az  ötszáz  fokon  rázkódott.  A 
pozitív  irányba  kicsapódott,  és  még  tovább  is  ment 
volna,  de  nem  tudott.  A  skála  végén  rázkódott.  A 
kisugárzó  energia  meghaladta  a  skálánkat. 
Gondolataink  egymást  kergették.  Technikai  méréssel 
óriási fölfedezést tettünk. Ennek az asszonynak az agya 
Istennel  állt  kapcsolatban,  és  olyan  erőt  fejlesztett, 
amely hatvankétszer  volt  erősebb,  mint  a  rádiónak  a 
világot besugárzó energiája.

Alexis  Carel  Nobel-díjas  orvos  kijelentését  kell 
emlékezetünkbe idézni: „Az ima a legerősebb formája 
az  előállítható  energiának...”  –  mondotta.  – 
Megfigyelésünket  tovább  akartuk  folytatni.  Újabb 
vizsgálatban egyeztünk meg. Megzavarodottnak látszó 
férfit választottunk ki. Amikor készülékünket ugyanúgy 
fölállítottuk, kértük a nővért, hogy ingerelje a beteget. 
A  férfi  veszekedéssel,  káromkodással  reagált.  Isten 
nevét is káromolta. Ismét hallottuk a csapódó hangot a 
készülékünkön,  feszülten  néztünk  a  skálára,  s 
megrendülve láttuk, hogy a mutató ötszáz fokot mutat, 
azonban  negatív  irányba  lendült  ki.  Álltunk 
fölfedezésünk  céljánál.  Műszerrel  megállapítottuk, 
hogy  mi  történik  az  Istennel  meg  a  Sátánnal 
kapcsolatban  lévő  személy  agyában.  Sikerült 
tudományos úton Isten pozitív erejének jelenlétét, és a 
Sátán negatív erejét kétségtelenül bizonyítani.

Világosságot nyertünk arra nézve, hogy az az ember, 
aki  életét  Isten  törvényei  szerint  rendezi,  és  Istennel 
kapcsolatban  áll,  isteni  erőt  sugároz  ki!  De  ha 
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szembehelyezkedik Istennel,  az Ő parancsaival,  akkor 
negatív  sugárzást  lehet  nála  mérni.  Vagyis  ördögi 
erőket.

Ebben a pillanatban összeomlott  az én Istentagadó 
világnézetem.  Ilyen  gondolatok  törtek  rám:  „Nincs-e 
mégis  Isten,  aki  mindazt  föl  tudja  fogni,  amit 
imádsággal hozzá küldünk.” Itt álltam Isten mindenható 
tekintete  előtt,  az  én  hitetlenségem  nevetséges  volta 
egyre világosabbá vált előttem.

Így  lettem  Jézus  boldog  tanítványa!  Jézus 
Krisztusban  megtanultam  személyi  Megváltómat 
tisztelni  és  megismerni.  Micsoda  fölszabadító  erők 
sugároztak ki Jézusból, és sugároznak ki ma is! Ez az 
erő,  amelyet  megtaláltam.  Köszönöm  Istennek,  hogy 
engem, méltatlant az Ő Szent Lelkével és az Ő erejével 
betöltött.

Testvérem, mit mutat nálad a skála mutatója???!!!
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AZ IMÁDSÁG

„Te amikor imádkozol, menj be a szobádba, zárd be 
az  ajtót,  s  imádkozzál  titokban mennyei  Atyádhoz.  S 
mennyei Atyád, aki a rejtekben is lát, megjutalmaz.” 

(Mt 6,6)

Az élet kevélysége ellen megvéd az ima. Az ima a 
lélek fölemelkedése Istenhez.

„Menj  be  a  szobádba”  –  nem  a  lakásod  szobáját 
mondja. Hanem menj be a szívedbe, lelkedbe, belülre, a 
lelked mélyére, és úgy imádkozzál.

Szívből imádkozzál! Lelkedből imádkozzál!
Sokan  úgy imádkoznak,  hogy oda  sem  figyelnek, 

csak  elhadarják  az  imádságot,  mert  tudják  kívülről, 
mint az egyszeregyet. Ez nem imádság. Ha imádkozol, 
Istennel beszélsz. Amíg Istennel, beszélsz figyelj oda! 
Imába foglalva kérünk valamit, és oda sem figyelünk, 
de azt  elvárjuk,  hogy Isten figyeljen,  hallgasson meg 
bennünket.

„Zárd be az ajtót!”
Bezárod  az  ajtót,  nem figyelsz  a  külvilágra,  hogy 

holnap  mit  kellene  még  elintézni,  mit  főzni  stb.  A 
figyelmedet az imára összpontosítsad!

Ha te nem figyelsz oda, hogyan vársz meghallgatást?
Valaki megfogadta, mindennap fog imádkozni, hogy 

egyik hozzátartozója gyógyuljon meg. Este minden nap 
elmondta  az  imáját.  Várta,  hogy  megkapják  a 
gyógyulást.  Telt  idő,  és  nem  történt  semmi.  Mondta 
nekem, hogy ő imádkozott, de hiába.
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Megkérdeztem tőle: Mikor szokott imádkozni? Este, 
ha álmos is, imádkozik, van amikor el is alszik közben.

–  Nem  figyelsz  oda,  amikor  imádkozol!  Hogyan 
vársz meghallgatást? Addig a pár percig, amíg Istennel 
beszélsz figyelj oda, és akkor választ kapsz az imádra! 
Legyél türelemmel, és várjad a változást!

Amikor  egy  hónap  múlva  találkoztunk,  örömmel 
hallottam  tőle,  hogy  megtanulta,  hogyan  kell 
imádkozni, és a családtagja jobban érzi magát.

Nagyon sokan mondják el a napi imájukat anélkül, 
hogy a  figyelmük  ott  lenne,  és  azt  gondolják,  hogy 
imádkoztak.  Vagy,  hogy  én  szoktam  imádkozni,  de 
hiába. Ha nem figyelsz oda, mintha nem is imádkoztál 
volna. Ezen nem kell megbotránkozni, hanem gondold 
át! Ha te nem érdemesíted Istent arra, hogy amíg vele 
beszélsz, odafigyelj, akkor hogyan várod el Tőle, hogy 
figyeljen terád?

Mit jelent a titokban?
Magadban, gondolatban. Nem kell kiabálni, jajgatni, 

föltűnést  kelteni,  hogy mások is  hallják,  milyen nagy 
imádságban  vagy.  Isten  hallja  a  gondolatodat  is. 
Gondolj az Úrra és az imádságra, és nyugodtan mondd 
el  neki,  hogy  mit  szeretnél.  Beszélj  vele  őszintén, 
hiszen tudja minden tettedet, előtte nincsen titok, hiába 
is  szépítenéd  a  dolgokat.  Gondolj  arra,  hogy 
mindannyian  Isten  gyermekei  vagyunk,  és  gyermeki 
őszinteséggel forduljunk felé. Isten maga a szeretet és 
megbocsátás. Ő az, aki mindig velünk van, aki mindig 
segít,  meghallgat,  csak  kérni  kell.  Hát  kérjetek  és 
kaptok.  Imádkozzatok!  Imába  foglalva  kérhettek 
mindent,  amire  szükségetek  van.  Kérheted  a 

25



gyógyulásodat,  az  anyagi  helyzeted  jobbra  fordulását. 
Ha munkanélküli vagy, legyen munkád.

Azt kérjed, amire szükséged van!
Akinek van lakása,  az  ne kérjen  kacsalábon forgó 

palotát,  mert arra nincsen szüksége. Ha van autód, ne 
kérj luxus kocsit, mert arra nincs szükséged. A meglévő 
autód is elvisz oda, ahova menned kell.

És akkor megjutalmaz. Hogyan jutalmaz meg?
A  jutalom  az,  hogy a  kívánságodat  meghallgatja, 

megcselekszi azt, amit kértél.
Nagyon  szeretném,  ha  az  emberek  megtanulnának 

kérni, imádkozni. Sajnos egyre több beteg ember van, 
aki  nehezen  gyógyul,  vagy  azt  mondja,  Ő 
gyógyíthatatlan beteg. Isten előtt nincs gyógyíthatatlan 
betegség.

Isten nélkül semmi, Istennel minden lehetséges!
Sokan  gyógyultak  meg  imádság  által 

gyógyíthatatlannak mondott betegségekből.
De hittel imádkozz, hittel kérj, és az Úr meghallgat!
Ha  úgy  gondolod,  hogy  úgyis  hiába  imádkozol, 

akkor  abban  az  imában  nincs  benne  a  hited.  Kell  a 
hited,  hogy meg tudjál  gyógyulni, a hited nélkül nem 
kapod meg. Szabad akarata van az embernek a földön, 
Isten nem fogja rád kényszeríteni a gyógyulásodat, sem 
mást. Ha nem akarsz meggyógyulni, akkor nem fogod 
megkapni.
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A SZABAD AKARAT 

Amikor  az  Isten  az  embert  teremtette,  szabad 
akaratot adott neki. Így három különböző akarat létezik 
a  világmindenségben.  Az  Isten  akarata,  a  Sátán  (az 
ellenség)  akarata  és  az  ember  akarata.  Az  emberek 
csodálkozhatnak, miért nem pusztítja el az Úr a Sátánt 
egy szempillantás alatt. Az Úr megtehetné, de nem teszi 
meg.  Miért?  Mert  Ő  azt  akarja,  hogy  az  ember 
együttműködjön  Vele  a  Sátán  legyőzésében.  Istennek 
megvan  az  akarata,  a  Sátánnak  is  a  sajátja,  és  az 
embernek  is.  Isten  arra  törekszik,  hogy  az  ember 
akaratát  egyesítse  az  Övével.  Nem  fogja  egyedül 
elpusztítani a Sátánt.

Nem tudjuk, miért  döntött  így Isten, de azt tudjuk, 
hogy  az  ember  együttműködését  keresi.  Isten 
semmilyen más módon nem visz véghez semmit.

Szüksége  van  a  mi  emberi  közreműködésünkre. 
Szüksége  van  olyan  akaratra,  amely  egy  az  Ő 
akaratával,  és  amely  egyetért  vele.  Ha  Isten  anélkül 
tenne mindent, hogy minket embereket bevonna, akkor 
egyáltalán nem lenne szükség arra, hogy itt legyünk a 
földön,  és  azt  sem  kellene  tudnunk,  hogy  mi  az  Ő 
akarata.  Isten  akarata  általunk  kell,  hogy meglegyen, 
hiszen Ő arra hívja föl az akaratunkat, hogy egy legyen 
az övével.

Így Isten akaratának megvalósításában az első lépés 
az, hogy akaratát imádságban kimondjuk. Isten akarata 
az imádságunkon keresztül szólal meg.

Minden  nagy  ébredés  imádságból  indul  ki.  Ez 
mutatja ki, hogyan teszi lehetővé az imádság, hogy az 
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Úr azt tegye, amit tenni kíván. Nem kérhetjük, hogy azt 
tegye, amit nem akar, bár föltétlenül késleltethetjük azt, 
amit  Ő  tenni  akar.  Isten  korlátlan,  így  nem 
változtathatjuk meg, nem is kényszeríthetjük, hogy azt 
tegye, amit nem akar. Arra sem beszélhetjük rá, hogy 
azt tegye, amit nem akar. De ha mi arra vagyunk elhíva, 
hogy  Isten  akaratának  csatornája  legyünk,  akkor  mi 
kétségtelenül akadályozhatjuk Isten munkáját,  ha nem 
működünk együtt Vele.

Vegyük példának a  Szentlélek  eljövetelét  Pünkösd 
napján. Isten sok száz évvel pünkösd napja előtt,  Joel 
próféta  idején  említette  ezt  az  eljövetelt.  De  a 
Szentlélek csak azután szállt  le,  miután sok tanítvány 
összegyűlt és imádkozott. Bár a Lélek eljövetelét Isten 
már régen elhatározta, addig nem érkezett el, amíg az 
emberek nem imádkoztak.  Az Úr sok mindent  képes 
megtenni,  mégis  csak  azután  végzi  el  a  dolgokat, 
miután az emberek imádkoztak. Hozzájárulásra vár. Ő 
maga  már  kész,  de  azt  akarja,  hogy  mi  is  készek 
legyünk. Mennyi minden van, amit Ő elhatározott,  és 
mégis  vár,  mert  nem  fejezzük  ki  egyetértésünket. 
Lássuk  be,  hogy bár  mi  nem kényszeríthetjük  Istent, 
hogy  azt  tegye,  amit  Ő  nem  akar  megtenni, 
mindamellett arra biztosan kérhetjük, hogy tegye meg, 
amit kétségtelenül meg akar tenni. Gyakran mulasztunk 
el  áldást,  mert  nem  fejeztük  ki  Isten  akaratát 
imádságban. 

Megkérdezhetik  a  keresztények,  miért  nem  ment 
meg az Úr több bűnöst. Hiszem, hogy Ő készségesen 
megtenné,  ha  az  emberek  imádkoznának.  Ő  nem 
vonakodik munkálkodni,  egyszerűen olyan népet  akar 
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előbb,  amely  együttműködik  Vele.  Valahányszor  az 
övéi megkezdik az együttműködést, azonnal cselekszik. 
Az  Úr  mindig  arra  vár,  mi  –  mint  gyermekei  – 
kifejezzük  kívánságunkat.  Valami  megvalósul,  vagy 
nem,  az attól  függ, hogyan  imádkoznak a gyermekei. 
Vagyis, hogy hogyan beszélünk Vele. Isten várja, hogy 
megáldhasson bennünket.

A kérdés csak az: fogunk-e imádkozni?
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ISTEN MEGKÉRDEZÉSE A SZENTÍRÁS 
SZERINT

Isten az igazság forrása. Aki ebből az igaz forrásból 
merít, eljut az igazsághoz, és megvédi őt a tévedéstől. 
Ez a fölismerés vezette  a régi idők istenkeresőit  arra, 
hogy igazságkeresésük  folyamán  Istennel  kapcsolatba 
33lépjenek.  Ez  nem  a  belső  megvilágosodás  útjának 
kapcsolata volt, melynek a bizonyosságot kellett volna 
elhoznia,  hanem  Isten  igazságának  külső,  az  emberi 
értelem  számára  észlelhető  útja.  Ők  Istent  emberi 
segédeszközökkel kérdezték, és a választ is ugyanilyen 
módon kapták meg.

Tudatában voltak annak, hogy az Istent szolgáló jó 
szellemvilág  Isten  akaratának  és  az isteni 
kinyilatkoztatásnak közvetítője.

Napi  tapasztalataikból  tudták,  hogy  kapcsolatba 
tudnak lépni.  Az Ószövetség és  az első keresztények 
idejében  az  istenkereső  emberek  gyakran  kérdezték 
Istent. Az Ó- és az Újszövetség szerint az Istenhívők az 
igazság  érdekében megkérdezték Istent,  és megkapták 
az Isten szellemei által közvetített választ.

Nyisd ki a Bibliát, olvasd el, és igazolást fogsz erre 
találni.

A  Biblia  már  nagyon  korán  megemlíti  Isten 
megkérdezését.  Rebekáról,  Izsák  feleségéről  azt  írja, 
hogy megkérdezte  az  Urat,  amikor  terhessége  idején 
gondjai  voltak.  Arról  nem  tájékoztat,  hogy  Isten 
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megkérdezése milyen módon zajlott le. Arról sem, hogy 
a számára adott választ milyen módon kapta meg. Az 
egyszerű előadásmódból kiderül, hogy akkoriban Isten 
megkérdezése nem jelentett rendkívüli eseményt.

A zsidók Egyiptomból való kivonulása után a nép 
naponta  elment  Mózeshez,  hogy  az  ő  jelenlétükben 
kérdezze meg Istent. Amikor Mózes apósa látta, hogy 
mennyi  dolga  van  a  néppel,  így  szólt  hozzá:  Miért 
bajlódsz annyit a néppel? Miért ülsz ott egyedül, a nép 
meg  reggeltől  estig  ácsorog  előtted?  Mózes  így 
válaszolt:  Az  emberek  azért  jönnek,  hogy megtudják 
Isten döntéseit. Ha peres ügyük van, hozzám fordulnak, 
legyek bírájuk, és közöljem velük Isten ítéletét...

Itt  sem derül  ki,  milyen  módon  történt  Isten 
megkérdezése.  Csak  később,  amikor  Mózes,  Isten 
parancsára elkészítette a megnyilatkozás sátrát, kapunk 
közelebbi  adatokat  arról,  hogy mi  tette  lehetővé Isten 
megkérdezését, és a kapott válasz átvételét.

Mózes ekkor fogta a sátrat, fölállította az Ő számára 
a táboron kívül, és elnevezte a találkozás sátrának. Aki 
meg akarta kérdezni az Urat, annak ki kellett mennie a 
találkozás  sátrához.  Valahányszor  Mózes  kiment  a 
sátorhoz,  a  nép  fölkelt,  és  mindenki  saját  sátrának 
bejáratánál állva, tekintetével követte Mózest, amíg be 
nem lépett  a  sátorba.  A felhőoszlop  leereszkedett,  és 
megállt  a  sátor  bejáratánál,  amíg  az  Úr  Mózessel 
beszélt. Amikor a nép látta, hogy a felhőoszlop megáll 
a sátor bejáratánál, mindenki előjött, és leborult a saját 
sátrának  ajtajában.  Az  Úr  szemtől  szembe  beszélt 
Mózessel, ahogy az ember a barátjával beszél. Azután 
Mózes visszatért a táborba, szólt az emberekhez, hogy 
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mi az Úr akarata. De föl kell ismerni a különbséget a 
között, ahogy Mózes kérdezi meg Istent, és ahogy a nép 
teszi ezt.

Mózes,  a  nép  képviselője,  Isten  ünnepélyes 
megkérdezése  után,  az  Úr  válaszát,  a  felhőoszlopon 
keresztül kapja meg.

Amikor más emberek kérdezték meg Istent, válaszát 
valamilyen  más  módon  kapták  meg.  Isten 
megkérdezésének  az ideje  nem  volt  előre 
meghatározva,  vagyis  akkor  kérdezték,  amikor 
szükségesnek  tartották  a  tudakozást.  Tehát  nem  volt 
akadályozó  tényező,  bármikor  választ  kaphattak 
kérdéseikre.  A  zsidóknál  állandó  szokás  volt,  hogy 
jelentős  dolgokat  nem kezdtek  el  Isten  megkérdezése 
nélkül.

Isten megígérte Mózesnek, hogy beszél vele. „Mint 
állandó égőáldozatot kell ezt nemzedékről nemzedékre 
bemutatni  az Úrnak a  bizonyság sátrának bejáratánál, 
ahol veled találkozom, hogy szóljak hozzád. 

Izrael fiaival ezen a helyen találkozom, hogy szóljak 
hozzád.” (Kiv 29,42–43)

Isten megkérdezésekor tehát az egész nép az isteni 
akaratnak megfelelően cselekedett.

Amikor a Dán nemzetsége keresett magának helyet, 
hogy hol  lakjék,  elküldöttek  az  ő  házanépe  közül  öt 
férfiút az ország földerítésére. A levitáknál megkérték a 
papot, hogy beszéljen Istennel.

„Kérdezd meg Istent – mondták néki –, hadd tudjuk 
meg, sikeres lesz-e utunk, amire vállalkoztunk. A pap 

32



így válaszolt nekik: Menjetek békével! Utatokat, amire 
vállalkoztatok, az Úr tekintete kíséri.” (Bír 18,5–6)

Saul akarta a filiszteusokat üldözni és megkísérteni. 
Az emberei egyetértettek vele. A pap azt mondta neki: 
Először járuljunk az Úr elé. „Saul tehát megkérdezte az 
Urat: Üldözőbe vegyem a filiszteusokat? Izrael kezére 
adod  őket?  Ám  ezen  a  napon  nem  adott  feleletet.” 
(1Sám 14,37)

Az Úr nem adott választ neki, mivel ezen a napon 
Saul  fia  vétkezett  Isten  egyik  tilalma  ellen.  Isten  a 
válasz megtagadásával rá akarta ébreszteni, hogy csak 
azoknak válaszol, akik az utasításait követik.

Dávid szinte  mindig az orákulumtábla segítségével 
kérdezte  meg  Istent.  „Akkor  Dávid  megkérdezte  az 
Úrtól:  Üldözőbe vegyem ezt a rablóbandát? Utolérem 
őket?  Ezt  a  választ  kapta:  Vedd  őket  üldözőbe! 
Utoléred  őket  és  kiszabadítod  a  foglyokat.”  (1Sám 
30,8)

Csak azok  tudják  megkérdezni  az  Urat,  akik  nem 
vétkeznek, bűntelenek. Bűnös ember nem járulhat az Úr 
elé.  Tiszta  lelkű  emberekkel  beszél  az  Úr,  és  az  Ő 
seregei az angyalok, akik az Úr akaratát viszik végbe, 
amikor hírt hallatnak az emberekkel. Azok az emberek, 
akik ma Istenhez fordulnak, holnap pedig gonoszságot 
tesznek, akkor sem, és ma sem kapnak választ Istentől. 
„Akkor, ha szólítod, az Úr válaszol, könyörgő szavadra 
így felel: Nézd, itt vagyok! Ha eltávolítod körödből az 
igát,  az  ujjal  mutogatást  és  a  gonosz  beszédet.”  (Iz 
58,9)  Az  Úr  kinyilatkoztatásait  az  igaz  emberrel 
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különböző  módon  közölte.  Saul  történetében 
megemlíti,  hogyan  fogadta  a  zsidó  nép  első  királya 
Isten válaszait,  amíg Istenhez hű maradt.  Saul,  akitől 
Isten  elfordult  annak  engedetlensége  miatt,  a  geblói 
ütközet előtt megkérdezte Istent, de az Úrtól nem kapott 
választ.  Saul  eddig  Isten  válaszait  az  álmai,  az 
orákulumtábla  és  a  próféták  segítségével  kapta. 
Előfordul,  hogy  amit  a  bibliafordítók  álom  szóval 
jelölnek,  szellemi  látás,  vízió,  tisztánlátás  vagy 
tisztánhallás. Így közli az Úr az igazságot.

Az  ilyen  látásban  csak  az  részesülhet,  akinek 
megvan  erre  az  indíttatása.  A  szellemvilágnak  a 
kinyilatkoztatási  eszközök  kiválasztásánál  a 
meghatározott  személyek  fölfogó  képességéhez  kell 
alkalmazkodnia.

A prófétáknál,  akik  a  Bibliában  oly gyakran  Isten 
kinyilatkoztatásának  közvetítői,  olyan  beszélő 
médiumokról van szó, akik Isten válaszait a tisztánlátás 
és a tisztánhallás útján fogják föl és adják tovább.

Ahol  a  Szentírásban  Isten  megkérdezésével 
találkoztok,  az  mindig azt  az  igazságot  erősíti  meg, 
hogy  Isten  azokat  az  embereket,  akik  tiszták  és 
bizalommal  kérdezik  meg  Őt,  válaszaiban  emberileg 
észlelhető módon részesíti.

Jézusnak emberi teste van, de Lélekben Isten. Tehát 
egy  emberben  van  jelen  két  dimenzió.  Isten 
szellemének  kellett  az  emberi  test,  hogy  hatalmát 
gyakorlatban  a  földi  szférában  az  embernek 
kinyilvánítsa: Isten mindent megtehet az Ő hatalmával, 
de  a  földi  szférába  az  emberi  testen  keresztül 
nyilvánítja  ki  erejét,  melyet  többször  megmutatott 
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prófétáin keresztül. Mózes, Illés és a többi nagy próféta, 
mind Isten követe volt, akik Isten szavát közvetítették 
az  embereknek,  akiken  keresztül  Isten  cselekedetei, 
mint  csodák  kísérték  Isten  szavát.  Isten  az  Ő 
kiválasztott emberein keresztül hozza működésbe az Ő 
erejét,  melyet  tetteiken  keresztül  ismertet  meg  az 
emberiséggel. Minden esetben a Szentlélek ereje van az 
emberrel,  mellyel  az  ember  együttműködik.  Tehát  az 
emberi  test  a  Szentlélek  lakóhelye,  mely  által,  vele 
együttműködve  jön  létre  Isten  erejének 
megnyilvánulása a földi szférában. Isten az emberrel itt 
is együttműködik, vele együtt cselekedne, mutatja meg 
a teremtő erejét.  Isten egyedül is megtehetné, de nem 
teszi.  Az  Úr  elrendelése  az,  hogy  tanuljunk  a 
történésekből, ezért hívja föl a figyelmét az embernek a 
történésre.  Ezáltal  fogja  az  ember  kezét  és  vezeti, 
tanítja.  Minden  esetben  az  Úr  elrendelése  a  csoda, 
melyben megnyilvánul Isten ereje a Szentlélek által.

Ebben az anyagi világban az anyagon keresztül lép 
működésbe  egy  másik  világ,  a  szellemvilág.  Két 
különböző  szféra  van  jelen  egy  egységben.  Mert  a 
szellemvilágnak is megvan a maga birodalma, és az a 
birodalom nem a földi szféra. A szellemvilágban ők a 
gondolat  erejével  mindent  megtesznek.  A  szellemek, 
vagyis  az  angyalok  minden  cselekvésüket  az  erejük 
birtokában  gyakorolják  és  hajtják  végre.  Amit 
gondolnak, azt meg is teremtik maguknak. A gondolat 
sebességével  közlekednek  és  cselekszenek.  Ezt  a 
hatalmat csak Isten elrendelésével gyakorolják. Nekik, 
mint  Isten  követeinek  a  földön,  csak  meghatározott 
föladattal  szabad  cselekedniük.  Istennel 
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együttműködnek,  nélküle  nem  cselekszenek.  Tehát 
Istentől  meghatározott  föladattal  jönnek  az  ember 
segítségére. A Szentlélek nem a földi szférában létezett, 
de  eljött  a  földre,  hogy  segítse  az  emberiséget.  A 
Szentlélek, mint az angyalok is, egyszerre van jelen két 
szférában.  Benne  lakik  az  emberben,  közvetíti  Isten 
szavát  és  tettét,  de  miközben  közvetít,  jelen  van 
Istennél  is,  és  tudja  az  embert  Isten  akaratának 
megfelelően irányítani, hogy mit cselekedjen meg az Úr 
tetszésére.  Tehát  Isten  ereje  az  ember  testén,  az 
anyagon  keresztül  kivetül  a  világra.  Ha  az  Úrnak 
szándéka, akkor teremtő erővel is fölruházza az embert 
a  Szentlélek  által.  De  ezt  csupán  Istennel 
együttműködve használhatja, külön az ember szándéka 
szerint nem lép működésbe. Ezért kell, hogy hallja Isten 
szavát, hogy tudja, milyen cselekedetet kell megtennie.
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AZ ÉLET FORRÁSA

Az emberi test anyagból van, az anyag rezgésből áll. 
Minden  anyag  rezgés,  az  egész  világ  rezgésből  áll. 
Minél  pozitívabb  egy  ember,  annál  magasabb  a 
rezgésszintje.  Minél  magasabb  a  rezgésszintje,  annál 
könnyebben és több tudást tud elsajátítani.

A  föld,  mint  égitest,  egy  rezgés,  mely  a  földön 
minden rezgést magába foglal. A föld rezgése, amelyet 
saját  maga  mint  égitest  tartalmaz,  fölveszi  mindazon 
égitestek  sugárzását,  amelyek  a  közelében 
tartózkodnak.

Az égitestek a földhöz viszonyított állásuktól függőn 
hol  erősebb,  hol  gyöngébb  sugárzást  bocsátanak  a 
földre. Mivel az égitestek egymáshoz viszonyított állása 
minden percben változik, így változik a földre küldött 
sugárzás,  illetve  rezgés.  A  föld  rezgésének  és  a 
körülötte  lévő  égitestek  rezgésének  nagy  jelentősége 
van a föld életében és fejlődésében.

Minden rezgés erőhatást is hordoz magában. Minden 
élőlény tud a másikra rezgést átvinni. Nem csak ember 
az  emberre,  hanem  ember  az  állatra,  növényre  és 
ásványra.  Az  ember  föl  tudja  használni  a  növények 
rezgését a saját rezgésének a növelésére.

Minél  tisztább  egy  ember,  annál  magasabb  a 
rezgésszintje  és  a  tudása.  Ebből  át  is  adhat  a 
környezetében  élőkre.  Fordítva  is  érvényes,  éspedig 
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minél  negatívabb  egy  ember, annál  kisebb  a 
rezgésszintje, és mivel minden rezgés kölcsönhatásban 
van egymással, így negatívan sugározza a környezetét, 
és csökkenti mások rezgésszintjét.

A rezgés a földi testeket, és azoknak minden részét. 
A földi test ezáltal kisugárzást bocsát ki, ezt nevezzük 
aurának. Mindennek, ami a földön van, van aurája. (Az 
égitesteknek is.)

Az aura, a test minden pontjától egyenlő távolságra 
van,  körülsugározza  az  anyagi  testet.  Ennek 
következtében az aurának hasonló formája van, mint a 
testünknek. (Az aurát nevezik még asztráltestnek vagy 
fluidáris testnek is.)

„Ezért  ahogy  a  földi  ember  alakját  magunkon 
hordozzuk,  a  mennyeinek  az  alakját  is  magunkon 
fogjuk hordozni.”  „Érzéki  testet  vetnek el  –  szellemi 
test támad föl. Ha van érzéki test, van szellemi is.)

(1Kor 15,49; 44)

A lelki (vagy szellemi) test szemmel nem látható. Az 
úgynevezett  látók  a  harmadik  szemmel  tudják 
érzékelni,  látni.  Látják  az  aura  kisugárzását,  vagy az 
auratestet.

Az élet forrása a szellem. De az élet hatását és az 
életfolyamatokat  a  szellemmel  összekapcsolt  auraerő 
idézi elő, ezért életerőnek is szokták nevezni. Ez az erő 
rezgésben nyilvánul meg. A szellemi élet, körülöttünk a 
természet  és  minden  természeti  erőrezgésben 
(hullámokban) van jelen.
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Minden  tettünk,  gondolatunk,  akaratunk  rezgésben 
nyilvánul  meg,  amelyet  a  lelkünk,  mint  az  auránk 
hordozója hoz létre. Minden testi és lelki érzést az aura 
vibrálása idéz elő. Minden hang, szín, szag, íz, tapintás-
érzés az aura meghatározott rezgéséből áll. A szellemi 
világban a tiszta szellemi aura a rezgések okozója. Az 
anyagi világban a rezgéseket az aura hozza létre.

Ami a földön körülöttünk létezik, minden növekedés 
és  sugárzás,  erőáramlat,  éterhullámok,  rádióhullámok, 
fény és  sötétség,  a  hangok,  a  színek,  íz  és  tapintás-
érzékelés  minden  fokozata,  a  világegyetem  minden 
erőhulláma, az égitestek vonzereje a világűrben történő 
mozgásuk, minden aurarezgésen alapul.

Minden mozgásban van: az egész világot átáramló, 
minden testen áthaladó aura rezgései a fölöttünk lévő 
hatalmas Isten titkán alapulnak. Az emberek sohasem 
fogják ezt a titkot földeríteni. Ismerik az egyes hangok 
hullámainak számát. Isten teremtésének hét pecsétjét az 
ember nem tudja föloldani. Csodálkozva és imádkozva 
hajthatjuk  meg  fejünket  Isten  bölcsessége  és 
mindenhatósága előtt.

Ezeken  elgondolkozva  megvilágosodik  előttünk, 
hogy  a  rezgések  harmóniája  szépséget,  egészséget, 
örömet, békét és boldogságot jelent.

Az  aura  rezgésének  diszharmóniája  az  alapja  a 
negatív  gondolkodásnak,  betegségeknek,  fájdalomnak, 
boldogtalanságnak.  Ahogy  a  hangok  diszharmóniája 
sérti  a  lelki  érzéseinket,  és  lelki  fájdalmat  okoz, 
ugyanígy  lehet  meghatározni  szellemi  területen  a 
szellemi lények diszharmóniáját a Teremtővel szemben. 
Mert  ez  a  diszharmónia  a  szellemi  aura  bizonyos 
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rezgésén  alapul.  Az  Istennel  szemben  való 
diszharmónia  lelki  boldogtalanságot,  elégedetlenséget 
okoz.  A  nagyméretű  diszharmónia  a  Teremtővel 
szemben lelki fájdalmat jelent. Ezt nevezzük pokolnak. 
A  szellemi  aurahullámzás,  vagyis  rezgés  legnagyobb 
diszharmóniája  a  legnagyobb  ellentétet  jelenti  a 
jósághoz,  tisztasághoz  és  fényhez  képest,  melyek 
föltétele a legmagasabb rezgés. A pokolban a piszkos 
szellemi  auratesttel  és  a  legmélyebb  sötétséggel  lehet 
találkozni. Ezek az öröktörvény szükségszerű velejárói. 
Nem az Isten juttatja az embert  a pokolba, hanem az 
ember diszharmóniája minden széppel és jóval, fénnyel 
és  az  élettel  szemben.  A  lényege,  hogy 
diszharmóniában  áll  az  isteni  öröktörvénnyel,  tehát 
magával Istennel.

A törvényeket Ő alkotta, Övéi vagyunk.
A szellemi  harmónia  megteremtése  minden  ember 

érdeke és föladata.
Az  emberek  aurarezgéseit  nem  csak  a  saját 

szellemének  a gondolatai  és  hangulatai  befolyásolják, 
hanem annak a másik embernek a rezgései is, akinek a 
rezgését képes fölvenni.

A tisztán látó, érzékelő emberek valamilyen módon 
egy másik ember rezgéseivel kerülnek kapcsolatba.

Minden ember aurarezgése hasonló nyomot hagy a 
saját auratestén, mint amilyet a fényképezésnél a filmre 
kerülő kép. Később amikor a fényképet nézzük, akkor 
érzéseink  is  megnyilvánulnak  a  képen  látottak  iránt. 
Ezen alapszik az emlékezőtehetség is. Minél mélyebben 
vésődnek  a  dolgok  az  aurába,  annál  könnyebb  rá 
emlékezni.
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Az eddigiek alapján tudjuk, hogy az aura bizonyos 
rezgései  nem  csak  hangot,  színt,  ízt,  hanem 
tapintásérzetet  is eredményeznek. A meleg és a hideg 
érzet  is  ilyen  rezgéseken  alapszik.  Léteznek  olyan 
tisztán érzékelők, akik a hangot is színként látják, vagy 
a  színeket  tapintás  alapján  is  meg  tudják  határozni, 
miközben  a  színek  érzékelését  az  általuk  kibocsátott 
meleg és hideg sugárzás által érzékelik. Vannak, akik a 
lélek állapotait tudják megérezni.

A  szeretetet  vagy  gyűlöletet,  és  különböző 
állapotokat, melyek a lélek rezdüléseit jelzik. Nem csak 
mint  érzést  képesek  érzékelni,  hanem  képeket  is, 
mintha  egy  film  játszódna  le  előttük.  Ezek  a 
megnyilvánulások  az  aurarezgésen  keresztül  kísért 
érzékelések.

Az  érzékelés  a  hordozója  az  aurának  és  annak 
rezgéseinek.

A földi lény aurateste akkor is megmarad egészként, 
ha  az  anyagi  test  egy  darabját  eltávolítják.  Az 
embernek, ha amputálták a karját, az aurakar akkor is 
megmarad. Az aurában hordozzuk az érzékelésünket, a 
kar  elvesztése  után  is  érzékelni  lehet  az  elvesztett 
testrészt.  Továbbra  is  érez  fájdalmat  az  elvesztett 
testrész  helyén.  Minden  amputált  tudja  ezt  a  tényt 
igazolni.

Amikor a test meghal, a szellem elválik a halott földi 
testtől. A szellemnek is van aurája, és hordozója lesz az 
érzéseknek  is.  Ezért  képes  a  testtől  elvált  szellem 
ugyanúgy érzékelni, mint az a szellem, amelyik még az 
anyagi testtel összeköttetésben van.
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Azok  a  szellemek,  akik  nem  távoznak  el  az 
úgynevezett  földi  szférából,  azt  képzelik,  hogy  még 
mindig  emberként  élnek  a  földön.  Szellemtestükben 
ugyanúgy érzékelnek, mint anyagi testükben.

Vannak  emberek,  akik  érzékelik  a  másik  ember 
auraszagát,  és annak alapján érzik,  hogy pozitív  vagy 
negatív  beállítottságú-e  az  illető.  Az  első  pillanatban 
érzett  vonzódás  vagy  taszítás  ezen  az  érzékelésen 
alapszik.  Ezért  mondja a szájhagyomány:  Nem bírják 
egymás szagát.

Az aura Isten egyik legcsodálatosabb teremtménye. 
Ezen  a  rezgésen  keresztül  a  földi  életek  során 
érintkezésbe kerültekkel maradunk összeköttetésben, és 
az egész létezésünk filmként tükröződik vissza. Minden 
élmény, kimondott és gondolt dolog megmarad.  Ez az 
élet könyve, amelyben minden szerepel. Ez a film nem 
hazudik,  nem  lehet  letagadni  semmit.  Amikor 
meghalunk, ezzel a filmmel megyünk a Teremtő elé, és 
kapunk ítéletet.

„Az  Úr az  égből  letekint,  s  látja  az  emberek  fiait 
mind. Hajlékából látja mindazokat, kik a földön élnek. 
Ő alkotta mindnyájuk szívét és ismeri minden tettüket.” 

(Zsol 33,13–15)

Minden  ember  aurájában  rögzítve  van  a  számára 
előre meghatározott  sorsa. Nem minden sors, amit az 
életünk folyamán megélünk. A legtöbb megélt esemény 
az  ember  szabad  akaratának,  cselekvésének  az 
eredménye. Vannak bizonyos események, melyek előre 
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meghatározottak.  Hogy  ezekre  hogyan  reagálunk,  az 
szabad akaratunktól függ.

Az  egész  életünknek  egyetlen  célja,  hogy  a 
szellemünk  számára  előre  jelzett  úton  minél 
magasabbra,  Istenhez  közel  kerüljünk.  Az  életúton 
vizsgát  teszünk  róla,  hogy  milyenek  vagyunk,  és 
mennyire  tudunk  tiszták  maradni  különböző 
helyzetekben.

Az élet hossza előre meg van határozva, ezen nem 
tudunk  változtatni.  A  földi  halál  után,  aki  a  vizsgát 
megállja,  annak  szelleme  a  túlvilágon  eljut  addig  az 
utolsó  célig,  amit  mennyországnak  neveznek. 
Fénylőországnak is mondhatjuk, mert itt  a tisztaság, a 
fény vesz körül mindent.

A  születés  és  a  halál  között  lévő  élet  hossza 
sorsrendelés,  amelyen  az  ember  nem  tud  változtatni. 
Minden  ember  akkor  hal  meg,  amikorra  az  élet 
könyvében  meg  van  írva.  Akkor  már  semmilyen 
beavatkozással nem lehet életet menteni.

„Ugyan  ki  toldhatja  meg  életét  csak  egy 
könyöknyivel is, ha aggodalmaskodik?” 

(Mt 6, 27)

Isten kivételes  helyzetekben valamely ember életét 
természetesen meghosszabbítja. Az élet  könyvében az 
ember változást  nem idézhet  elő.  Ilyet csak Isten tud 
megtenni.  Ahogy  a  Bibliában  le  van  írva, 
meghosszabbítja Ő némelykor az élet éveit annak, aki 
Istenhez  hű,  és  Isten  megváltó  tervében,  mint 
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megbízható munkás állja a helyét azáltal, hogy a Tőle 
elszakadtakat igyekszik újra visszavezetni.

„S életed napjait megtoldom tizenöt esztendővel. És 
kiszabadítalak  Asszíria  királyának hatalmából  ezzel  a 
várossal együtt; megvédem ezt a várost, magam miatt 
és szolgámnak, Dávidnak kedvéért.” 

(2Kir 20,6)

Másoknál  megrövidíti  az  előre  meghatározott 
élettartamot,  ha  nem  töltik  be  életföladatukat,  vagy 
embertársukat Istentől elfordítják.

„A vérengző és csaló emberek éveik felét sem érik 
meg.” 

(Zsol 55,24)

„Ezért  azt  mondja  az  Úr:  Elpusztítalak  a  föld 
színéről; még ebben az esztendőben meghalsz, mert az 
Úrtól való elpártolást hirdetted.” 

(Jer 28,16)

Egy  tisztánlátó  képes  arra  bizonyos  körülmények 
között,  hogy  egy  másik  ember  aurájából  kiolvassa 
jelzett  sorsát. Az aurában látja múltját,  vagyis ami az 
eddigi életében történt. A jövőből csak sorsállomásokat 
lát, azt azonban nem, ami az ember szabad akaratából 
fog  megtörténni.  Azonban  nem  minden  látó 
tevékenységnek  alapja  az  aura  kisugárzása. 
Tisztánhallás  útján  vagy  tisztánlátás  által  megjelenő 
képekben,  a  szellemi  világ  tudomására  hozza  azokat. 
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Egyes  személyeknek  jövőbeli  sorsát,  amelyeknek  az 
aurájával nincsen kapcsolatban a látó, csak akkor képes 
látni, ha a szellemi világ megfelelő képekkel elé vetíti. 
E képek megjelenítése  valósághűen vagy szimbolikus 
formában  nem  okoz  nehézséget  az  ezzel  megbízott 
szellemnek.

Az  Ószövetség  idejében  a  prófétáknak  a  népek 
jövőbeli  sorsáról  legtöbbször  szimbolikus  képet 
mutattak,  sok  esetben  hallották,  amit  a  szellemek 
közöltek velük.

A  szellemek  nem  formátlanok,  mint  ahogy  a 
teremtésben nem létezik formátlan dolog. Nekik is van 
alakjuk,  formájuk,  és  mindennek  ellenére  nincsenek 
térhez  és  időhöz  kötve.  A  szellemet  körülvevő  aura 
színe meghatározza a hovatartozásukat. A szép fénnyel 
körülvett,  fényes kisugárzással látható szellem mindig 
jó  szellem  jelenlétére  utal.  A  sötétbe  burkoltak 
alacsonyabb rendűek, vagyis rosszak.

Mivel  az  aura  szellemi,  dolog,  megvan  az  a 
tulajdonsága,  hogy  semmilyen  anyag  nem 
akadályozhatja.  Akadály  nélkül  áthatol  bármilyen 
anyagon, mihelyt az anyagi testét elhagyta. 

A  jó  szellemvilág  nem  vesz  részt  olyan 
kinyilatkoztatásokban,  melyek  nem  kizárólag  a  jó, 
hanem a tudományos célokat, vagy csak a kíváncsiságot 
szolgálják.  Minél  közelebb  kerül  az  ember  Istenhez, 
annál inkább részt vesz az Istentől jövő erőben, annál 
nagyobbak  az  adományok  is,  melyeket  Istentől  az 
embertársai  hasznára kap.  Ezért  az Isten szellemeivel 
való  találkozások  célja  mindig  az,  hogy  közelebb 
kerüljenek Istenhez, az Ő világához.
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A  szellemvilággal  való  kapcsolatfölvétel  összes 
olyan összejövetele, amelyen nem Isten egyik szelleme 
gyakorolja  a  fölügyeletet,  az  Isten  által  nem 
kívántakhoz tartozik.

Azok  is,  akiknek  a  hitük  gyönge,  imádkozzanak 
Istenhez.  Az  imát  a  pillanatnyi  helyzetednek 
megfelelően mondod el. Saját szavaiddal is szólhatsz a 
Teremtőhöz.  Isten  biztosan  meghallgat,  mert  Ő 
irgalmas mindazokhoz, akik jó szándékúak.
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ANGYALOK SEREGE

Gondolatban messze megyek innen, 
Nem is tudjátok, milyen jó nekem. 
Elmenni, látni körülöttünk mindent, 
Bámulni a csillagos eget. 

Szikrázó fények ragyognak reám, 
Onnan, ahol az én hazám. 
Üzenetek jönnek, melyeket várok, 
Így kapom meg a földi valóságot. 

Beszélnek hozzám, beszélek én is. 
Hallgatnak reám angyalok is, 
Segítenek nekem, amikor kérem, 
Szüntelenül itt vannak mellettem. 

Nem hiszitek, pedig én látom, 
Angyali, valóságos álom. 
Hinnétek ti is, ha látnátok, 
Nem egészen földi valóságot. 

Angyalok serege lejön hozzátok, 
Segítenek nektek, nem is tudjátok. 
Imáinkat hallják odaföntről, 
Óvnak bennünket, onnan a mennyből. 
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Az angyalok, mint a tiszta szellemvilág lényei, már 
puszta  létükkel  is  a  tökéletesebb  szellemi  lét  felé 
irányítják figyelmünket, ahol az értelem közvetlenebbül 
ragadja meg az igazságot. Az igazság pedig szabaddá 
tesz bennünket. Az angyalok világa fölhívás az igazabb, 
szabadabb létezés irányába.

AZ ŐRZŐANGYAL KÖZELSÉGE 

XXIII.  János  pápa  komoly  tisztelettel  fordult 
mindennap  őrzőangyalához.  Ezért  is  szólt  annyi 
beszédében az angyalokról.  Ezekben a gondolatokban 
az  egyszerűség  és  természetesség  ötlik  elsősorban 
szemünkbe.  János  pápa  hitt  az  őrzőangyalok 
létezésében, az Istentől adott küldetésükben, azért, mert 
az őrzőangyalok a kinyilatkoztatás igazságai. Egyszerű 
és mély volt a pápa hite életünk láthatatlan kísérőjében. 
Isten beszélt és az egészséges emberi értelem számára 
ez elég; János pápa számára még inkább elég volt. 

A pápa bevallása szerint az őrzőangyalba vetett hite és 
tisztelete gyermekkorától kezdve nőtt egyre nagyobbá, 
és  amikor  a  Szent  Péter  téren  az  egybegyülekezett 
zarándok-  és  turistacsoportokra  áldását  adta,  akkor 
ugyanott  nagy  csoportokban  az  együttlévő 
őrzőangyalokra is  gondolt,  és  kérte  őket,  vezessék jó 
útra az embereket.

János pápa naplóföljegyzéseiben többször is ezt írja: 
„Társalogtam  és  megbeszéltem  a  tennivalókat  az 
őrzőangyalommal.”  A  természetfölötti  utáni  éhség,  a 
bensőség, utáni vágy vezérelte azokat a papokat, akik 
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Svájcban  és  Ausztriában  az  őrzőangyal  régen 
elhomályosodott  tiszteletét  úgy  is  kívánják 
szorgalmazni,  hogy  rendet  alapítottak  ennek 
előmozdítására.  Azt  mondják,  ha valóban léteznek és 
segítségünkre  rendeltettek  e  tiszta  szellemi 
teremtmények, akkor miért nem fogadjuk el a komoly 
kegyelmi segítséget. Ők is azt vallják, hogy két ember 
ügyét  kettőjük  őrzőangyala  is  megbeszéli  egymás 
között, és az emberek javára jó megoldást keresnek.”

AZ ANGYALOK ADOTTSÁGAI

„Az  angyalok  szellemiségéből  következik,  hogy 
értelemmel és akarattal rendelkeznek. A Szentírás több 
helyen  beszél  éleslátásukról  és  emberit  fölülmúló 
tudásukról. Erre utalnak azok a képek is a Szentírásban, 
hogy néha több irányba néző arcuk van. Istent azonban 
nem  képesek  átfogó  ismerettel  megragadni,  hiszen 
végesek. Erre csak Isten Lelke képes. Valószínű, hogy 
rejtett  gondolatainkat  is  csak  akkor  látják,  ha  Isten 
azokat  föltárja  előttük.  A  jó  angyalok  akarata  nincs 
kiszolgáltatva sem értelmi tévedésnek, sem az ösztönök 
és  rendetlen  kívánságok  vonzásának,  ezért  teljes 
intenzitással  képesek  igenelni  az  abszolút  értékeket. 
Akaratszabadságuk ebben az igenlésben áll, akárcsak az 
üdvözülteké.

Értelmes  természetükkel  függ  össze,  hogy  nem 
személytelen  erőknek  kell  tartanunk  őket,  hanem 
vallanunk  kell  személyiségüket.  A  Szentírás  alapján 
nagyon  valószínűnek  látszik,  hogy  a  világban  való 
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működésük  nem  mindig  személyes  küldetés,  hanem 
néha személytelen erők formájában történik. Ezért több 
mai  teológus  így  fogalmazza  meg  az  angyalok 
személyességét:  egyformán  képesek  személyesnek  és 
személytelennek mutatkozni.”

Az  angyalok  létezésére  elsősorban  a  Szentírásból 
kapunk  bizonyosságot.  A  Szentírásban  jó  és  rossz 
angyalokról  van  szó.  Krisztus  kétségbevonhatatlanul 
tanúskodik  a  jó  és  gonosz  angyalok  tevékenységéről, 
létüket  és  üdvtörténeti  szerepüket,  bibliai 
igazolhatóságukat  nem  tagadhatjuk.  Vegyük  hozzá, 
hogy a  szent  hagyomány a  legrégebbi  időktől  fogva 
teljes egyöntetűségével vallja az angyalok létezését, az 
emberiség imaélete ősidőktől ugyanezt tanúsítja.
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LÁTOM A MENNYORSZÁGOT

Térden állva kérem nézzen le reám, 
Fohászkodom, hallja most is az imám. 
Itt vagyok a földön, mégis odalátok, 
Milyen boldog vagyok, nem is tudjátok. 

Mosolyognak rám, látom könnyeimen át, 
Nem tudják mit teszek, honnan is tudnák. 
Csodálkozva nézik, könnyező szemem. 
Ugyan mit sirat ezen a helyen?

Örömkönnyek ezek, amiket láttok, 
Örömömbe sírok, látom az Atyát ott. 
Nagyon boldog vagyok, attól amit látok, 
Kitárulva látom az egész mennyországot.

Angyalok serege tekint le reám. 
Szeretettel várnak, ott az én hazám. 
Velem vagytok most is, égi lények, 
Kísértek utamon, ameddig csak élek.
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HOGYAN GYÓGYÍT AZ IMÁDSÁG

Sokszor  céltalan  az  életünk.  Vagy legalábbis  úgy 
látszik,  de csak akkor,  ha elveszítjük  a  kapcsolatot  a 
természetfölöttivel. A kegyelem irányt mutat, lendít, és 
célba visz.

A tiszta tökéletes gondolatoknak sajátos, határozott 
alakjuk éles, tiszta körvonalúak és különböző formájuk 
van.  A  gondolatok  által  létrehozott  rezgések  útján 
képződnek, éppen úgy, mint a fizikai síkon a hangok 
rezgései alakzatot tudnak létrehozni.

A szeretet  szép  színű  és  rajzú  alakot  hoz  létre,  a 
pirostól  a  rózsaszínig  mindenféle  árnyalatot.  A  védő 
szeretet  pedig  felhőket  vagy  gyöngéden  erős 
képződményeket.  Előfordul,  hogy  egy  anya 
szeretetteljes  imája  védőangyalként  lebegi  körül 
gyermekét, és távolítja el tőle a káros befolyást. Az is 
történhet, hogy eltávolítja a betegséget.

Ezekre a megteremtett gondolatokra jellemző, hogy 
az az ösztön  vezérli  őket,  hogy az alkotójuk akaratát 
végbevigyék.  A  védő  gondolat  körülveszi  azt  az 
embert, akihez küldtük a jó és szép érzéseinket. Amikor 
körbevette, szinte beburkolta ez a pozitív erő, akkor a 
negatív  erő  kénytelen  távozni,  mert  kiszorul  onnan. 
Nem marad neki hely.

Az  előzőkben  már  ismertettem,  hogy  az  imának 
mekkora ereje van. Jelenléte kiszoríthat minden negatív 
jelenséget. Így történnek a gyógyulások. Az angyalok, 
akik körülöttünk vannak, hallják az imánkat, és viszik 
annak az embernek, akiért imádkozunk. Minél nagyobb 
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odaadással,  hittel  száll  az  ima,  annál  nagyobb erővel 
van  jelen,  és  ér  oda,  ahova szántuk.  Tudjuk,  hogy a 
betegséget negatív erőnek is nevezhetjük. Ha valakinek 
a  szellemtestére,  vagyis  az  aurájára  rászáll,  mintegy 
beburkolja, mint a köd átjárja az imának az ereje, akkor 
a túlsúlyban lévő erő kiszorítja a másikat, és nem marad 
neki  hely.  Ekkor  történik  meg  a  gyógyulás.  Amikor 
javulás áll  be a beteg állapotában, még nem jelenti  a 
gyógyulást. Tovább kell érte türelmesen és teljes hittel 
imádkozni, hogy a teljes gyógyulást megkapjuk.

Amikor  olyan  emberért  imádkozunk,  aki  nagyon 
gonosz, negatív, nehéz dolgunk van. Ha a negatív erő 
van  túlsúlyban,  nehezen  tud  a  pozitív  erő  az  aurába 
helyezkedni.  Ekkor  mondjuk,  hogy  nem  fogadja  el. 
Ilyenkor az ima visszaszáll a küldőjére, és őt oltalmazza 
a továbbiakban.

Mivel a világban öröktörvények uralkodnak, ennek 
is így kell lennie. Ebből is megérthetjük, milyen nagy 
szükség  van  az  angyalok  segítségére  a  mi  földi 
világunkban.  Aki  imádság  útján  kap  gyógyulást,  az 
kegyelmet  kapott  az  Istentől,  mert  ez  Istentől  való 
kegyelem.

Amikor imádkozol, Istennel beszélsz, tőle jön az a 
hatalmas  erő,  amely  az  imában  van.  Különböző 
imáknak  különböző  erejük  van.  Az  ima  erejét 
befolyásolja  a  hited,  odaadásod,  figyelmed.  De  ne 
felejtsük  el,  hogy  ami  a  sorsunk,  azt  nem  lehet 
megváltoztatni,  legalábbis  nagyon  ritkán  változtatja 
meg  az  Úr  az  akaratát.  Mindenkinek  meg  kell  halni 
egyszer, és ha eljön az ideje a megjelölt utolsó órának, 
annak  be  kell  következnie.  Erre  mondtam,  hogy 
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sorsszerű. Ez nem jelenti azt, hogy betegségben kell az 
embereknek meghalni. Nagyon ritkán fordul elő, hogy a 
betegség sorsszerű. Az emberek hajlamosak arra, hogy 
rögtön  azt  föltételezzék,  hogy  ebbe  nekik  meg  kell 
halniuk. Ha ezt gondolja, nem fogadja a gyógyulást. Ez 
negatív  gondolat,  és  ha  sokszor  gondolja, 
következményei  lehetnek.  Félre  kell  tenni  a  rossz 
gondolatokat. Legyen hited!

Hittel el kell fogadni a saját gyógyulásodat!
Erre mondjuk, hogy a hit erőt ad. Befogadóvá tesz 

a  pozitív  erő  elfogadására,  és  a  negatív  erő 
eltávolítására.  Ennek  ismeretében,  remélem,  hogy  a 
szellemvilág  leghalványabb  megértése  is  erősen 
ösztönöz  a  helyes  gondolkodásra.  Fölvilágosít  a 
felelősség  súlyáról,  amely  a  szellemvilágba  küldött 
gondolatainknak,  érzéseinknek,  és  kívánságainknak 
következtében terhel. Sajnos, a kibocsátott gondolatok 
nagy része rossz. De csak tudatlanságból tévelyegnek, 
és nem tudják, hogy voltaképpen mit cselekszenek.

A láthatatlan világ fátylát föllebbentő tanok egyik 
célja, hogy az ember magatartását egészségesebb alapra 
helyezzék, és ésszerűbben megláttassák vele az okokat, 
amelyeknek  a  földi  világban  csak  hatásai  láthatóak. 
Kevés  tanítás  olyan  fontos  erkölcsi  hatásaiban,  mint 
éppen a gondolat teremtő ereje, mellyel ha megtanulunk 
bánni, hegyeket lehet vele megmozgatni.
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A FÜGEFA MEGÁTKOZÁSA 

„Kora reggel a városba tartva megéhezett. Az út  
mentén látott egy fügefát. Odáment, de nem talált rajta  
egyebet,  csak  falevelet.  Erre  így  szólt:  ‘Ne  teremjen  
rajtad gyümölcs soha többé.’ A fügefa azon nyomban  
kiszáradt.  Ennek  láttán  a  tanítványok  csodálkozva  
kérdezték:  ‘Hogyan  száradhatott  ki  így  egyszerre  a  
fügefa?’ Bizony mondom nektek – felelte  Jézus –,  ha  
lesz  bennetek  hit,  és  nem  kételkedtek,  nemcsak  a  
fügefával tehetitek meg, ami történt, hanem akár ennek  
a hegynek  is  mondhatjátok:  Emelkedj  föl  és  omolj  a  
tengerbe, s az is végbemegy. 

BÁRMIT  KÉRTEK  HITTEL  AZ  IMÁDSÁGBAN,  
MEGKAPJÁTOK.”

Tehát  imádkozniuk  kell  az  embereknek. 
Különböző  dolgokért  imádkozhatunk.  nem  csak 
gyógyulást lehet kérni, hanem bármit.

Ég és föld között az ima az összekötő kapocs.
Isten nem akarja, hogy néma fájdalommal, sebzett, 

megtört szívvel görnyedten járjunk. Ellenkezőleg, hogy 
felé  nézzünk  és  szeretettől  sugárzó  tekintetét 
észrevegyük. Az áldást hozó Üdvözítő ott áll azok előtt 
is,  akiknek  szemeit  úgy  elhomályosítják  a  könnyek, 
hogy  nem  képesek  Őt  fölismerni.  Szeretné  kezüket 
megfogni,  szeretne  vezetni  bennünket,  ha  gyermeki 
bizalommal tekintenénk reá. Szíve mindig tárva-nyitva 
áll aggodalmaink, fájdalmaink és gondjaink előtt. Örök 
szeretettel és jósággal övez bennünket. Nála nyugalmat 
lelhet  szívünk:  éjjel-nappal  szeretetéről 
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gondolkozhatunk. Lelkünket a mindennapi élet gondjai 
és bajai fölé emeli, és békét áraszt bensőnkbe.

Sokszor  a  boldogságunkat  látszólag  tönkretevő 
súlyos  csapás lehet  Isten eszköze,  mely szemeinket  a 
menny felé  irányítja.  Hányan  vannak  akik  soha  nem 
ismerték  volna  meg  az  Urat,  ha  szenvedéseik  nem 
kényszerítették volna őket arra, hogy Nála keressenek 
vigaszt.  Az  élet  megpróbáltatásai,  hogy jellemünkből 
minden tisztátalanságot és durvaságot eltávolítsanak. A 
faragás  és  csiszolás  mindig fájdalmas.  Jellemünket  is 
oly nehéz kicsiszolni, mint a durva követ, de ezzel válik 
alkalmassá  arra,  hogy  helyét  elfoglalja.  Haszontalan 
anyagra nem fordít az Úr oly gondos és alapos munkát: 
csak a legbecsesebb követ csiszolja.
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HA IMÁDKOZOL 

Gondolataim messze szállnak innen.
Atyámat kérdem: Mit kell cselekednem?
Hogyan segítsem tovább az embereket,
Hogy megtalálják a lelki békéjüket?

Nyújtsd ki feléjük segítő kezedet,
Hogy végre már fölébredjenek!
Fölöttük van a Mindenható,
Kegyelmét megkapod, ha imádkozol!

Kérheted az Atyát te magad is,
Forduljál hozzá, imáiddal Te is!
Meglátod, megváltozik az életed,
Isten áldása kísér Tégedet.
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A VILÁGBAN MI A SZEREPE A 
SÖTÉTSÉGNEK ÉS A 

VILÁGOSSÁGNAK

A rosszal is kell foglalkozni, mert ebben a világban 
sajnos sok minden a gonoszság műve.

Azt, hogy Isten a szellemvilágot hogyan teremtette, 
nem tudjuk. Ezt  nem is olyan fontos tudni.  Ismerjük, 
hogy az  emberek és  az  isteni  teremtés  között  milyen 
összefüggések vannak. Ezáltal megtudjuk, hogyan kell 
az embereknek itt a földön élniük.

A  földi  életben  meglévő  törvények  a 
szellemvilágban éppen úgy megvannak.

Krisztus a legmagasabb rendű szellem, akit az Isten 
teremtett. Ő Isten tökéletes hasonmása, ámennyire csak 
egy  teremtett  szellem  az  alkotó  tökéletességével 
rendelkezhet. Pál apostol így említi: 

„Ő a láthatatlan Isten képmása, minden teremtmény 
első szülötte.” 

(Kol 1,15)

Isten második fia az volt, akit Lucifernek neveznek. 
Krisztus  után  a  legnagyobb  teremtett  szellem,  aki 
később hűtlen lett Istenhez.

Az összes létező szellem Krisztusnak, a Főnek alá 
volt  rendelve,  de mindegyik teljes szabadságot kapott 
az Istentől, vagyis szabad akaratot a tevékenységükhöz. 
Hűséggel  csatlakoztak  Krisztushoz,  ezáltal  Istenhez. 

58



Krisztussal  együtt  segíteniük  kellett  volna  az 
emberiséget. 

A  szabad  akarat,  melyet  a  szellemeknek  is 
meghagyott  Isten,  megadta  nekik  azt  a  lehetőséget, 
hogy Isten rendelte  királyukkal  szembeforduljanak.  A 
Szentírásban leírtak az összes szellemre vonatkoznak.

„Azokban  sem  bízik,  kik  szolgálnak  neki, 
angyalaiban is lel kivetnivalót.” 

(Jób 4,18)

„Angyalaiban sincs, látod, bizodalma, nem tiszta az 
ég sem a szemében. 

Merthogy Isten ellen emelte a kezét, s szembe mert 
szegülni  a  Mindenhatóval.  Kemény  nyakkal  rohant 
harcolni ellene és pajzsának szilárd domborulatával.” 

(Jób 15,15,25–26)

Isten országának ellentéte a Sátán (Lucifer) országa. 
Jézus is sokat beszél róla. Amikor megvádolják, hogy 
Belzebubbal,  az  ördögök  fejedelmével  űzte  ki  az 
ördögöt.  Így  válaszol:  Hogyan  űzheti  ki  a  Sátán  a 
Sátánt? Ha egy ország meghasonlik, az az ország nem 
állhat  fönn,  illetve  ha  a  Sátán  űzi  ki  a  Sátánt  akkor 
meghasonlott önmagában. Akkor hogyan állhat fönn az 
országa? Van tehát a Sátánnak országa, amely az Isten 
ellen dolgozik.

Miféle  ország  a  Sátán  országa?  A  pusztában  még 
Jézust is megpróbálta megkísérteni, fölajánlotta Neki a 
világ valámennyi országát, és azok gazdagságát, majd 
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így szólt:  Mindezt  neked adom,  ha  leborulva  imádsz 
engem.

Ezután  fölvitte  Őt  az  ördög  egy  magas  hegyre. 
Megmutatta  Neki  a  világ  minden  országát,  majd  így 
szólt hozzá:

–  Néked  adom  mindezt  a  hatalmat  és  azok 
dicsőségét, mert én kaptam meg, és annak adom, akinek 
akarom. Ha imádsz engem, minden a Tiéd lesz.

A Sátán a világ valámennyi országát, azok minden 
hatalmát és dicsőségét, kínálja föl Jézusnak, mint saját 
birtokát.  Kapott  birtoka  ez,  és  szabadon  rendelkezik 
vele. Fölmerül a kérdés: Hazudik-e ez alkalommal is a 
hazugság királya?  Ez  alkalommal  nem.  Hiszen  Jézus 
több  alkalommal  e  világ  fejedelmének  nevezi  őt.  A 
Sátán  fejedelemsége,  országa,  tehát  e  világ,  a  világ. 
Hatalmát ő is kapta, és nem kaphatta máshonnan, mint 
fölülről.

A Sátán a világ kizárólagos birtokosaként szerepel 
Jézus  tanításaiban?  Igen.  De  használja  a  világ 
kifejezését  más  értelemben  is.  A  konkolyról  szóló 
példabeszéd  magyarázatában  a  világot  olyan 
szántóföldnek  mondja,  amelybe  a  jó  magot  az 
Emberfia, a konkolyt az ördög veti el. A jó mag jelzi a 
jó embereket, a konkoly a gonosz embereket. A világ 
végén elküldi  az Emberfia  a maga angyalait,  és azok 
összeszednek országában mindent, ami rossz.

„Hagyjátok,  hadd  nőjön  mind  a  kettő  aratásig. 
Aratáskor majd szólok az aratóknak: Előbb a konkolyt 
szedjétek  össze,  kössétek  kévébe  és  égessétek  el,  a 
búzát pedig gyűjtsétek csűrömbe.”
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(Mt 13,30)

A szántóföldön,  mely a  világot  jelképezi,  az  Isten 
hagyja a magot fejlődni, és csak betakarításkor kerül sor 
a válogatásra, mely az Isten rendelése szerint történik 
meg.

„Uram,  ugye  jó  magot  vetettél  földedbe?  Honnét 
került hát bele a konkoly? Az így válaszolt: Ellenséges 
ember  műve.  A  szolgák  tovább  kérdezték:  Akarod, 
hogy elmenjünk és kigyomláljuk? Nem – válaszolta –, 
nehogy a  konkolyt  gyomlálva,  vele  együtt  a  búzát  is 
kitépjétek.  Hagyjátok,  hadd  nőjön  mind  a  kettő 
aratásig.”

(Mt 13,27–30)

Ebben a példabeszédben világosan utal az ellenséges 
ember művére, a Sátánra. Megállapíthatjuk azt is, hogy 
szabadon cselekszik a földön, Isten nem akadályozza a 
munkáját.  Hagyja,  hogy  a  rossz  mag  is  fejlődjön. 
Vagyis az emberre bízza, hogyan fejlődik. Az az ember, 
aki a rosszra hallgat, rosszat cselekszik, a saját akaratán 
múlik, hogy elfogadja-e a rossz cselekedeteket, mint az 
ördög  sugallatát.  Ebből  megértjük,  hogy  az  Isten 
mindenkinek  szabad  akaratot  adott,  hogyan  éli  le  az 
életét ezen a földön. Amikor földi testünket elhagyjuk, 
a  halállal  befejezzük  ittlétünket,  akkor  minden,  amit 
tettünk, elénk tárul az élet könyvéből, és számot adunk 
tetteinkről.
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A világ más értelemben nem az országokat, hanem 
az  emberek  összességét  jelenti.  Ezt  a  világot,  az 
embereket annyira szerette Isten, hogy egyszülött  Fiát 
adta  érte.  Ezt  a  világot  Jézus  nem  elítélni,  hanem 
megmenteni, üdvözíteni akarja. Ebbe a világba küldte 
Őt az Atya, Ő pedig tanítványait. Tudtunkra adja, hogy 
az  Atya  küldte  Őt,  és  Ő  szereti  az  Atyát.  Saját 
akaratából  vállalta,  hogy  eljön  a  világba,  és  értünk 
áldozza az életét, hogy nekünk örök életünk legyen.

Elhozta nekünk a világosságot.  Világosságul jött  a 
világba. Akik az emberek közül hisznek, a világosság 
fiai. 

A  világban  azonban  nem  csak  világosság  van, 
hanem sötétség is.  A sötétséget  ki  lehet  kerülni.  Aki 
hisz  Krisztusban,  nem marad  sötétségben:  aki  követi 
Őt,  nem  jár  sötétségben.  De  a  sötétség  hatalom  a 
világban. A mai világban nagyon sok a gonoszság, ez 
mind a sötét hatalom műve.

Mindenkinek  megvan  a  szabad  akarata,  hogy 
eldöntse, hogyan éljen, merre tartson. Soha nem késő 
megváltoztatni  az  addigi  magatartását.  Megbánhatjuk 
bűneinket,  bocsánatot  kapunk,  és  kezdhetünk  más,  új 
életet. Ezt nevezzük megtérésnek.

Az  Úr  maga  szólít  föl:  Bocsássatok  meg 
embertársaitoknak,  és  ha  megbocsátotok,  én  is 
megbocsátok nektek.

A FŐPARANCS 
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Szeresd  Uradat,  Istenedet  teljes  szívedből,  teljes 
lelkedből és teljes elmédből. Ez a legnagyobb, az első 
parancs.

A  második  hasonló  hozzá:  Szeresd  embertársadat, 
mint saját magadat.

Ezen  két  parancson  alapszik  a  teljes  törvény és  a 
próféták.”

(Mt 22,37–40)

Ezt  a  parancsot  adta  Jézus  az  embereknek.  A 
SZERETET TÖRVÉNYÉT. Éljünk szeretetben. Ebben 
a parancsban minden benne foglaltatik. 

Aki szeretetben él, nem követ el bűnt.

Még  az  apostolok  is  többször  tévedésben  voltak 
mesterüket  illetően.  Ők  sem  így  képzelték  el  a 
Messiást. Ők sem tudták, hogy a názáreti Jézusban Isten 
fia  jött  el  a  földre,  míg  egy napon  Péter  vallomása 
nyomán el nem jutott a tudatukig.

„Te vagy Krisztus, az élő Isten Fia.”
(Mt 16,16)

Erre a meggyőződésre Péter Krisztus szavai és tettei 
alapján  nem  jutott  el.  Ő  Isten  kinyilatkoztatása  által 
kapta meg:

„Boldog vagy, Simon, Jónás fia, mert nem test és vér 
nyilatkoztatta  ki  ezt  neked,  hanem  az  én  mennyei 
Atyám.” 

(Mt 16,17)
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Krisztus  megkapta  Isten  kinyilatkoztatásait.  Nála 
sem működött  semmi  ismeretlen dolog. Csak föl  kell 
idézni,  hogy  korábban  milyen  úton  kapták  Istentől 
annak  eszközei  a  szükséges  kinyilatkoztatásokat  és 
megbízásokat.  Hogyan  történt  ez  Ábrahámnál, 
Mózesnél, Jákobnál? Hogyan a bíráknál, királyoknál és 
prófétáknál?  Krisztusnál  is  minden  ugyanígy  történt. 
Isten  minden  időben  ugyanúgy  nyilatkozik  meg 
küldötteinek.  Isten  a  szellemvilágon  keresztül,  mint 
mindenki  másnak  az  esetében,  kapcsolatot  teremtett 
velük  és  rajtuk  keresztül  közölt  mindent,  amire 
Krisztusnak  föladata  teljesítéséhez  szüksége  volt. 
Természetesen  különösen  nagy  tudással  áldotta  meg 
Krisztust,  hogy  az  angyalokkal  állandó  kapcsolatot 
tudjon fönntartani,  amire szüksége volt,  az isteni terv 
megvalósításához.  Őt  a  Teremtő  akkora  erővel  és 
tudással áldotta meg, melyet soha sem tapasztalt meg a 
világ.  Krisztusnak  kellett  a  legnagyobb  föladatot 
megoldania  Isten  birodalma  számára,  amit  embernek 
valaha is tennie kellett.

Jézus ma is munkálkodik a világban éppúgy, mint a 
fölöttünk lévő szellemvilágban az angyalok seregeivel 
együtt.

Hogyan munkálkodik ma?
Megjelenik a világ legkülönbözőbb helyein, és szól 

az emberiséghez az Ő kiválasztottjai  által.  Az elmúlt 
két évtizedben eddig soha nem tapasztalt számban volt 
jelen.  A  legtöbb  esetben  fönntartással  fogadták  az 
emberek.  Vele  együtt  sok  helyen  a  Szűz  Mária  is 
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megjelent,  és  szólt  az  embereknek:  „Térjetek  meg, 
imádkozzatok!”

Szeretettel  ajánlom figyelmetekbe  az  Égből  kapott 
üzeneteket, hogy minél több ember tudja meg, hogy az 
Úr  a  jelen  időben  is  kinyilatkoztatja  magát  az 
emberiségnek. 
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ELJÖN AZ EMBERFIA

Tengernyi virág nyílik, 
Amerre nézek mindenütt. 
A csönd, a szépség átölel, 
Fölöttük ott áll Jézus Krisztus.

Gyönyörű minden így együtt, 
Fényed beragyogja a világot, 
A virágok neked nyílnak, 
Lábod előtt utat nyitnak.

Szeretnélek virágesővel fogadni, 
Miden virág érted nyíljon ki. 
Köszöntsön Téged a szeretetem, 
Térdre borulok előtted tisztelettel.

Látlak fényességben, dicsőségben, 
Hozzám szólsz békességben; 
Megáldalak a bölcsesség lelkével, 
Fölemellek, hozzám érj fel.

Az utadon veled megyek, 
Nevemet hallják az emberek. 
Közeleg a nap, az óra, 
Fényességben eljön az Emberfia!
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JÉZUS ÉS MÁRIA JELENÉSEI 
RUANDÁBAN

Isten a nappalt az országon kívül tölti, de éjszakára 
Ruandába jön – tartja az egyik közmondás, melynek a 
ruandaiak  jól  ismerik  titkát...  A  költői  érzék  és  a 
találékonyság, a ruandaiak e két veleszületett képessége 
ha  mar  hozzákapcsolta  ezt  a  közmondást  a  kibehói 
jelenségekhez.  Szeretik  a  nap  végén  boldogan 
elmerengve fölidézni azokat a látogatásokat, melyeket 
Jézus és Mária tettek országuk fiataljainál.

A  kis  Ruandai  Köztársaság,  mely  Afrika  közepén 
található,  1200  kilométerre  van  az  Indiai-,  és  2000 
kilométerre az Atlanti-óceántól.

A  ruandaiak  többségükben  keresztények.  A 
kereszténység  a  19.  század  végén  terjedt  el.  Az 
istenhívő  ruandaiak  lelke  jó  talajnak  bizonyult  Jézus 
Evangéliumának  befogadására.  Az  ott  lévő  katolikus 
egyház ma nyolc egyházmegyére oszlik.

Még soha annyit nem beszéltek Szűz Máriáról sem 
Ruandában, sem a szomszédos országokban, mint 1980 
és 1984 között. Először is föl kell idéznem azt a vandál 
esetet,  amely  az  egész  országban  megrázta  az 
embereket ebben az időben. Csaknem az összes Mária 
szobrot, melyek az egyházközségi épületek előtt álltak, 
megcsonkították,  ledöntötték  vagy  ellopták.  Ezt 
többször megtették, miután a szobrot az  egyházközség 
kijavíttatta  és  visszahelyeztette.  A  szoborrongálások 
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sok  fájdalmat  és  megaláztatást  okoztak  a 
katolikusoknak.

Máriát ma jobban ismerik, szeretik, többet énekelnek 
hozzá,  mint  valaha,  pedig  már  épp kezdett  feledésbe 
merülni  az  emléke.  Ma  a  szobor  házról  házra  jár, 
jámbor  gyermekek  tömegeit  gyűjti  össze  imádságos 
virrasztásokon. Ikonját vagy szobrát a legszebb helyre 
teszik  a  házakban  –  legyen  szó  gazdag  családról, 
szegényről –, de még a középületekben is.

Ruandában  Mária  hívei  számos  otthonban  hozták 
létre  a  Szűzanyának  szentelt  kis  szentélyeket, 
kápolnákat. Mostantól kezdve a családok az Ő szobra 
előtt  térdepelnek  le,  hogy  közbenjárását  kérjék. 
Medálok és rózsafüzérek ezrei kelnek el. Meg akarták 
Őt semmisíteni azokkal együtt, akik beszéltek róla, és 
most  Királynőként  tér  vissza.  Újra  mindnyájunk 
Vigasztaló Édesanyja lett, az út, mely Fiához, Jézushoz 
vezet.

Az  Egyház  még  nem  ismerte  el  véglegesen  a 
jelenségek hitelességét,  de tény,  hogy a helyi  püspök 
Kibehót  1988-ban  kegyhellyé  nyilvánította,  ami 
általában  az  első  lépés  egy  jelenés  hivatalos 
elismerésében.

Hiszem,  hogy az  események  megérintik  az  olvasó 
szívét,  még akkor is,  ha a leírt  események és szavak 
még nem nyerték el az Egyház jóváhagyását.

MARIE-CLAIRE BESZÉLGETÉSEI RUANDÁBAN 
A SZŰZANYÁVAL 
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A  beszélgetés,  amely  Marie-Claire  és  a  Szűzanya 
között folyt 1982. április 2-án, Marie-Claire naplójának 
tanúsága szerint így zajlott le:

Mária: Tarts bűnbánatot! Tarts bűnbánatot!
Marie-Claire: Igen, megteszem.
Mária: Amikor  ezt  mondom  neked,  nem  csak 

hozzád  fordulok,  hanem  mindenkit  kérek.  Ennek  a 
kornak  az  emberei  mindent  kiforgatnak  valódi 
értelméből:  aki  hibát  követ  el,  nem  ismeri  be,  hogy 
rosszul cselekedett.

Marie-Claire: Gyengék  vagyunk,  erőtlenek.  Adj 
nekünk erőt, hogy beismerjük a hibáinkat, és bocsánatot 
kérjünk értük.

1982. április 24-én ezt mondja a Szűznek:
Lázadásainkat e világ gazdagsága okozza: nincs más 

gonoszságunk.  Manapság  sok  ember  van  nagy 
gazdagság  birtokában,  annyira,  hogy  már  teljesen 
elfelejtették  Isten  dolgainak  ízét.  Ma  például 
találkoztam egy kereskedővel. Azt mondta nekem: Ha 
valódiak a jelenések, akkor kérd nekem, hogy mindig 
sok pénzem legyen az üzletben! Semmi más nem járt a 
fejében!

Marie-Claire-nek nem volt sok – nyilvánosság előtti 
– jelenése.  Fél éven át,  1982. március  2-ától,  az első 
jelenéstől, 1982. szeptember 15-éig tartottak. Üzenetet 
kapott:  A  világ  föllázadt  Isten  ellen,  bűnbánatot  kell 
tartanunk,  és  bocsánatot  kérnünk.  Hogy  elnyerjük  a 
megtérés  kegyelmét,  elmélkednünk  kell  a  Megváltó 
passióján, és Édesanyja szenvedésein. Máriánál jobban 
senki  sem  tudja  velünk  megértetni  Jézus  mélységes 
szenvedéseit,  és a passió értelmét.  Mária kétféle imát 
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ajánl,  hogy belépjünk Jézus  és Édesanyja passiójának 
ebbe a titkába: a rózsafüzért és a hétfájdalom olvasóját. 
A hétfájdalmas olvasó gyógyír a bűn tagadására, és a 
bűnbánat  teljes  hiányára.  A  hétfájdalmas  rózsafüzér 
hatásos a démonok elűzésére is.

1982. május 31-én ezt mondta Marie-Claire-nek:
„Amit tőletek kérek, a bűnbánat. Ha ezt az olvasót 

végigelmélkedve  imádkozzátok,  akkor  erőt  nyertek  a 
bűnbánathoz.  Ma  már  sokan  nem  tudnak  bocsánatot 
kérni.  Isten  Fia  újra  keresztre  van  feszítve.  Ezért 
akartalak  emlékeztetni  rá  benneteket,  főleg  itt 
Ruandában,  mert  itt  még  találtam  néhány  alázatos 
lelket,  akik  nem  ragaszkodnak  a  gazdagsághoz  és  a 
pénzhez.”

Megkért  bennünket,  hogy  imádkozzuk  ezt  a 
rózsafüzért, ha lehetséges, minden nap.

A  hétfájdalmas  rózsafüzér  nem  új  az  Egyházban. 
Annak  idején  egyes  szerzetes  rendekben  és 
kongregációkban  imádkozták,  például  a  Mária 
Szolgálói.  Sajnos  a  keresztények  nagy  többsége,  a 
papok és a szerzetesek elfelejtették ezt az ájtatosságot. 
Sok pap,  szerzetes  és  apáca,  éppúgy mint  én,  már  a 
létezéséről sem tudott. Hallott-e róla Marie-Claire?

Amikor  Szűzanya  elkezdi  tanítgatni  Marie-Claire 
Munkangangónak  a  hétfájdalmas  rózsafüzért,  Marie-
Claire megkérdezte:  Hol található ez az olvasó?  Még 
sosem láttam.

Szűz Mária így felelt: Ez az olvasó már létezik.
Nem  tudott  a  hétfájdalmas  olvasó  létezéséről. 

Látomásokban  mutatja  meg  neki  Szűz  Mária  Jézus 

70



passiójának  jeleneteit,  és  megtanítja  az  elmélkedésre, 
valamint a hétfajdalmas olvasó imáira.

1982. május 31-én így szólt:
Azért nem ismeritek a hétfájdalmas rózsafüzért, mert 

még azok is igyekeznek elfelejteni, akik ismerik.
Mária azt kéri, hogy először a diákokkal ismertesse 

meg ezt az olvasót az iskolában, majd a családjában és 
a  plébánián.  Az  a  küldetése,  hogy az  egész  világon 
elterjessze.  Isten  több  módon  is  segíthet  azoknak, 
akikre  oly  küldetést  bíz,  mely  meghaladja  erejüket. 
Marie-Claire soha nem hagyta el sem az iskolát, sem a 
plébániát, és mégis, ma már az olvasó egész Ruandában 
ismert és használatos, még a szomszédos országokban 
is.  Lassan ezt  mind az öt  kontinensről  elmondhatjuk. 
Isten útjai nem ismernek akadályokat.

1982. augusztus 5.
Amikor  meg  akartam  tanítani  a  hétfájdalmas 

rózsafüzért, bolondnak néztek engem. De meglepő volt, 
hogy  azokat,  akik  így  bántak  velem,  másnapra 
elárasztotta a kegyelem, és most elkezdték megtanulni 
és  imádkozni,  sőt,  másoknak  is  továbbítani  ezt  az 
olvasót.

Szűzanya: Ruandában  már  sokan  tudják.  Én  arra 
kértelek, hogy az egész világot tanítsd meg rá!

–  Teljesen  átadom  magamat  Nektek,  segítsetek 
nekem,  különben  nem  tudom,  hogyan  csináljam. 
Ruandában sem mehetek házról házra, hogy megkérjem 
őket,  imádkozzák  a  Hét  Fájdalom  rózsafüzért,  mivel 
Isten dolgaiban mindenki  szabad.  A többi  nemzetnek 
pedig Te magad tanítod majd meg.
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Mária: Külföldön is meg tudod tanítani úgy, hogy itt 
maradsz, mert az én kegyelmem mindenható.

Marie-Claire egy ideig csöndben maradt, azután sírni 
kezdett.

– Ha ez így van, akkor légy irgalmas hozzájuk! Légy 
irgalmas  minden  emberhez!  Rendelkezzél  velem,  de 
legalább könyörülj rajtuk! Nem gonoszságból  követik 
el  a  bűnt!  Az  emberek  gyöngesége  az  ok,  és  a 
tudatlanságuk.

1982.  szeptember  15-én  Mária,  a  Hét  Fájdalom 
asszonya  elbúcsúzott  Marie-Claire-től.  A  látnok 
szomorú volt. Sírt: – Maradjatok mellettem! – szólt az 
égiekhez. – Mindig hívni foglak benneteket! Segítsetek, 
hogy  megtehessem,  amit  mutattatok  nekem,  egyedül 
sohasem sikerülne...

Mennyire  érthetőek  Marie-Claire  érzelmei.  Mária 
kiválasztotta őt,  hogy terjessze el Jézus passiójáról és 
Mária  végtelen  fájdalmáról  szóló  üzenetet.  Nem volt 
semmi,  ami  előkészítette  volna  őt  erre  az  üzenetre. 
Talán  egyedül  édesanyja  neve:  Veronikának  hívtak. 
Végül  is  Marie-Claire  hivatása  az,  hogy  vigasztalja 
Jézust  és  Máriát  passiójában,  mint  a  keresztút 
Veronikája.  Pedig  annyira  szerette  a  vidámságot,  a 
táncot.  A  fájdalmas  jelenetek,  amelyeket  látott, 
amelyeken  elmélkedik,  nyilván  megtörték  túláradó 
temperámentumát.

„Miért mutatod nekem mindezt?”
Istent  néha  nehezen  értjük  meg,  letéríthet  addigi 

utunkról. Az a fontos, hogy teljesítsük az Ő akaratát.
„Én mindent elfogadok.”
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Mária hét fájdalma:
1. Az öreg Simeon megjövendöli Máriának, hogy a 

fájdalom tőre fogja átjárni a szívét. (Lk 2,22–35)
2. Menekülés Egyiptomba. (Mt 2,13–15)
3. Jézus eltűnése. (Lk 2,41–52)
4.  Mária  találkozik  a  kereszthordozó  Jézussal.  (Jn 

19,25–27)
5. Mária a kereszt tövében. (Jn 19,25–27)
6. Mária fogja fia élettelen testét. (Jn 19,38–40)
7. Mária Jézus sírjánál. (Jn 19,40–42)

Hogyan imádkozzuk a hétfájdalmas rózsafüzért?
Egy Miatyánk, hét Üdvözlégy, Angyali üdvözlet.
Elmélkedünk  a  Szent  Szűz  egy-egy  fájdalmán,  a 

föntebb írt sorrendben. Minden hetedik Üdvözlégy után 
mondjuk,  hogy:  „Irgalommal  teljes  Anya,  add,  hogy 
jelen  legyenek  szívünkben  Jézus  szenvedései  a 
passióban!”

A  hétfájdalmas  rózsafüzér  nem  tízszemes 
ismétlődésekből áll, hanem hétszer hét szemes, melyek 
között a hét fájdalom van föltüntetve.

A hét fájdalom ábrázolása szolgálja az azokon való 
elmélkedést. 
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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 gonosztól.
                                    Ámen.

ANGYALI ÜDVÖZLET

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

Hiszek egy Istenben,
mindenható Atyában,
mennynek és földnek teremtőjében.
És 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 föltámadt a halottak közül,
fölment a mennybe,
ott ül a mindenható Atya Isten jobbján;
onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
Hiszek a Szentlélekben.
Hiszem az egyetemes anyaszentegyházat,
a szentek közösségét,
a bűnök bocsánatát, 
a test föltámadását
és az örök életet.
                             Ámen. 
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SZŰZ MÁRIA ÜZENETE

 1. Miért nem törekedtek jobban Isten imádására? 
 2. Látom, hogy szívetek messze van Istentől.
 3.  Ha  a  föld,  amelyen  éltek,  megtiltaná,  hogy 

rálépjetek, hová mennétek?
 4. Miért fordultok el Istentől, és rohantok a tűzbe?
 5.  Figyelmeztet:  aki  kinyújtja  kezét,  hogy 

megragadja a világot, annak tűz gyúl a kezén.
 6.  Miért  tanúsítotok  olyan kevés  buzgalmat  Isten 

szolgálatában;  ellenben  amikor  a  Sátánt  szolgáljátok, 
akkor  minden erőtöket  megfeszítitek,  minden eszközt 
megtaláltok, ravaszkodtok, hogy célotokat elérjétek.

 7. Miért osztjátok meg az embereket minősítve őket 
rossznak és jónak, gazdagnak és szegénynek?

 8.  Miért  törekedtek  arra,  hogy észrevegyenek  az 
emberek? 

 9. Miért engedtek a csüggedésnek?
10. Tudatja a jókkal, hogy egyedül Isten Jó; az a jó 

ember a földön, aki megteszi Isten akaratát.
11.  Figyelmezteti  a  gazdagokat  és  megnyugtatja  a 

szegényeket.
12. Arra kér, hogy figyeljünk egymásra, gazdagok és 

szegények,  rosszak  és  jók,  mivel  Jézus 
személyválogatás nélkül élt együtt mindenkivel. 

13. Arra kér, hogy legyünk türelmesek mindenkivel, 
mert Isten is türelmes velünk.
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14. Minden pillanatban Istent kell szolgálni, és nem 
csak  akkor  gondolni  Rá,  amikor  megpróbáltatás  ér 
bennünket.

15.  Figyelmeztet,  hogy egy nap mindenkit  elhív  a 
teremtője, és a számára fönntartott helyre állítja majd.

16.  Figyelmeztet,  hogy  nem  a  tudományokba  és 
gazdagságotokba kellene helyezni bizalmatokat, hiszen 
ezeket Isten jóságából kapjátok.

17.  Tudatja  veletek,  hogy  az  intelligencia,  a 
tudomány vagy a szépség birtoklása istenfélelem nélkül 
semmire se jó.

18. Tudatja veletek, hogy felétek tárja a karját; aki 
hozzá jön, fogadja, és a szívére szorítja.

19.  Arra  kér,  hogy  keresztjeiteket  Isten  iránti 
szeretetből fogadjátok el. 

20.  Megmutatja  nektek,  hogy  ki  Isten  igazi 
gyermeke.

21. Szűz Mária mindenkit meghallgat, és látja, amit 
csináltok.

22. Megmutatja, milyen az égbe vezető út, és hogy 
melyik út vezet a Sátánhoz.

23. Azt mondja nektek, hogy mindenkinek megvan a 
maga ideje. 

24. Tudatja veletek: Jézus helyet keres, ahol lakhat.
25.  Tudatja  veletek:  aki  egészen Isten felé  irányul 

ebben a világban, testileg gyönge és törékeny.
26. Isten dolgai nem elrejteni valók, a Sátán dolgait 

kell eldugni.
27. Isten szolgálata nem kényszer, hanem mindenki 

jóakaratához szóló fölhívás.
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28. Kéri, hogy arra tekintsetek, amit Isten mutat, de 
ne tegyenek szórakozottá titeket a világnak dolgai, mert 
ezek nem érnek semmit.

29. Sokfajta fény létezik, de az igazi fény Egyetlen. 
Ti  magatok is  létrehoztok fényeket,  azonban egyetlen 
fény sem világosíthat meg benneteket jobban, mint az, 
amelyet Isten adott nektek.

30. Sokfélék a keresztek. Mindenkié, még azé is, aki 
nevetve viseli a keresztjét,  s ez akkor is igaz, ha nem 
akar tudni róla.

31. Múlik az idő, a ti időtök is, és nem tér vissza, 
hogy bűnbánatot tarthassatok.

32. Ki találja  ki,  hogy mi  van az ember szívében, 
hacsak nem az,  akinek  az  illető  föltárta?  Kövessétek 
tehát azt,  amit Isten nyilatkoztat  ki,  és ne engedjétek, 
hogy  saját  gondjaitok  vagy  mások  kívánságai 
zaklassanak benneteket.

33.  Keressétek,  hogy  mi  a  hamis  a  nektek  adott 
üzenetekben!  Ha  úgy  gondoljátok,  hogy  az  üzenet 
félrevezet benneteket, akkor kövessétek a fényt, melyet 
Isten  adott  nektek,  az  vezet  majd,  és  arra  ösztönöz, 
hogy megtegyétek akaratát.

34.  Isten  igaz  gyermeke  az,  aki  igazságban  és 
igazságosságban jár.

35. Tudjátok, hogy Isten mindennap hív benneteket.
36.  Emlékeztet  arra,  hogy  a  hit  a  keresztények 

fegyvere, a keresztények igazsága, és mindazoké, akik 
kereszténynek tartják magukat.

37.  Az  égtől  érkezett  keresztet  könnyebb  viselni, 
mint azt, amely innen lentről származik.

78



38.  Gondoljátok  meg:  Isten  Fia  szenvedett  ezen  a 
világon, és ti szeretnétek megmenekülni a szenvedéstől. 
Hogy gondoljátok akkor, hogy a tanítványai vagytok?

39.  Ne  ragaszkodjatok  ahhoz,  ami  megzavar, 
megfoszt a békétől, hogy egész erőtökkel az Élet Fája 
felé fordulhassatok.

40. Akik elégedetten intelligensnek tartják magukat, 
közülük  senki  sem  keresi  igazán  Istent,  s  nyelvük 
mérget köp.

41.  Ne  csaljátok  meg  magatokat,  amit  tettetek, 
semmi sincs elfelejtve, minden föl van jegyezve.

42. Isten előtt  nincsen több vallás.  Az igazi  vallás 
Isten  előtt:  az,  ami  hitből  éltet  minket,  és  aminek 
hatására szeretjük testvéreinket.

43. Tudjátok meg, hogy az Isten küldötte keresztek 
több  örömet  adnak,  mint  azok,  amelyeket  magatok 
kerestek magatoknak.

44.  Miért  szeretitek  Isten  adományait,  ha  nem 
viselitek  el  a megpróbáltatásokat,  melyek a vele  való 
találkozáshoz  vezetnek?  Akkor  melyik  úton  reméltek 
Vele találkozni? 

45. Lábotokat használjátok a járáshoz.  A szemetek 
ismeri  föl  az  utat,  melyen  haladni  akartok.  De  a 
szívetek mindig Isten dicséretét zengje!

46. Azt kérdezi tőletek: „Bolondnak tartjátok azokat, 
akik  átadják  nektek  az  üzenetet,  amelyet  kaptak, 
miközben nem csinálnak mást, mint arra emlékeztetnek 
benneteket, amit már magatok is tudtatok? Akkor ti, kik 
normálisak vagytok, fogjatok munkához és hirdessétek 
az  általatok  ismert  igazságot,  és  mellőzzétek,  ami  a 
bolondoktól  származik!  Azután,  ha  valóban  Istent 
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szerető  szívetek  van,  szolgáljátok  Őt  a  magatok 
módján,  úgy,  ahogyan  Ő állítólag  mutatta  nektek,  és 
amely  állítólag  más  út,  mint  hogy  türelmesen 
szolgáljátok  Istent  a  hitben  a  megpróbáltatások 
közepette!

47. A rokkantak képesek örülni, szüntelenül dicsérve 
Istent,  bár  nem  tudnak  járni.  Ti,  akik  egészségesek 
vagytok, mit válaszoltok majd Teremtőtöknek, amikor 
megkérdezi, hogy elmentetek-e segíteni másoknak?

48. Virrasszatok és imádkozzatok!
49. Azok mennek az Égbe, akik megszenvedtek érte.
50. Az imát tetteknek kell követniük.
51. Akik gőgjükben nem hisznek másnak, csak saját 

maguknak,  pedig  csak  a  világ  bölcsességeit 
ismételgetik, ezeknek a gőgösöknek a magatartása tele 
van megvetéssel. Akik azt mondják, hogy nem látnak 
ebben  a  magatartásban  bűnt,  Istenből  hazugot 
csinálnak. Ő kéri, hogy azonnal kezdjenek könyörögni 
azért a kegyelemért, hogy fölismerjék bűnüket.

52.  Azt  kéri:  Ne ezért  a  földért  dolgozzunk,  mert 
nem a miénk, és nem maradunk itt örökre, csak átutazó 
vendégek és utasok vagyunk.

53.  Tudjátok  meg,  hogy az  az  igazi  bot,  amelyik 
támogatja a beteget, és vezeti a vakot. De azok a botok, 
melyek vernek és kivégeznek másokat, nem igaziak.

54.  Bár  megvilágosít  titeket,  hogy  haladhassatok, 
nem mozdultok. Amikor majd eljön a sötétség, szaladni 
fogtok, hogy elsők legyetek.

55. Isten azért adott szemet nektek, hogy amit láttok, 
elmondjátok azoknak, akik nem láthatnak.
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56. Aki nehezen vonszolja magát, annak van szüksége 
támogatásra.

57. Azt szeretné, hogy a fiatalok az Ő szép virágai 
legyenek a földön.

58.  Biztosít  bennünket,  hogy a  hit  igazi  dogmája 
Krisztus.  Aki  hisz  Krisztusban,  az  elfogadja  Őt  az 
életében olyannak, amilyen.

59.  Azt  kéri:  Kezdjétek  összecsomagolni  a 
dolgaitokat, mert rövid az út. Ha majd Isten elhív, nem 
fordulhattok  már  vissza,  hogy bármit  is  magatokhoz 
vegyetek.

60.  Miért  követeltek  csodákat?  Naponta  történnek 
veletek  csodák,  de  nem  hisztek  bennük.  Kérjétek 
inkább, hogy lássatok, hiszen vakok vagytok.

61.  Miért  nyugtalankodtok?  Az  igazság  egy  és 
világos. Miért mondjátok, hogy Jézus az égben van és 
senki  sem  képes  Őt  lehozni?  Vagy:  Ki  megy  Őt 
megkeresni  a  sírban,  hogy  föltámassza  a  halottak 
közül?

62.  Tudatja  veletek:  Az  igazság  igéjét  már 
megkaptátok  a  hitben.  Ő  azért  jött,  hogy  erre 
emlékeztessen.

63.  Ezt  mondja  nektek:  Ember,  aki  üdvösséget 
akarsz, tudd, hogy a belső hit (a szívetek hite) adja a 
tökéletességet.

64.  Mit  akartok  hát?  Beszélnek  nektek,  nem 
halljátok.  Megmutatják nektek, nem látjátok.  Naponta 
álmokat  láttok.  Tudjátok,  hogy  melyik  országba 
mentek?  Láttátok  valaha  is?  Miért  követeltek  egyéb 
csodát?
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65.  Meg  tudjátok-e  magyarázni  álmaitokat, 
amelyeket  naponta  láttok,  és  hasznotokra  tudjátok-e 
fordítani azokat?

66. Megmagyarázza, hogy ebben a pillanatban nem 
vagytok ebben a világban, bár testetek itt van.

67. Tudatja veletek: A Magvető elvetette  a magot, 
kéri,  hogy a kibukkanó palánta  menjen,  keresse meg, 
hová esett  a többi  mag, hogy most  ő vesse el  azokat 
mindenfelé.  A jutalom napján boldogok lesznek, akik 
újra  elvetették  a  szétszóródott  magokat.  (A  Magvető 
Isten, a vetemény először az ember, majd pedig Isten 
igéje.)

68. Mit tanultatok? Mit jegyeztetek meg?
69. Ti, akik keresztet hordoztok, nem is tudva, hogy 

hordozzátok, fogadjátok el ezt a keresztet, és azt, akiért 
viselitek.

70.  Miért  engeditek  el  a  fületek  mellett  azt,  amit 
mond, miközben nem szűntök meg panaszkodni Neki?

71. Aki az Úrhoz könyörög, az győzni fog. Azt, aki 
nem hisz Benne, legyőzik.

72.  Onnan  kell  megtanulni  a  jelek  magyarázatát, 
ahol  meg  van  írva,  hiszen  naponta  adatnak  nektek 
csodák.

73. Semmiért se nyugtalankodjatok, hiszen aki Istent 
követi, attól még érheti szegénység, szerencsétlenség, s 
aki  nem  foglalkozik  Istennel,  az  is  bővelkedhet 
anyagilag. Tudjátok meg, hogy az egyiket kárpótolják 
az Égben, a másik a földön kap vigasztalást, de ő egy 
napon mindent el fog veszíteni.
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74. Utazók! Miért néztek hátra? Mit hagytatok ott? 
Vegyétek  csomagjaitokat,  mert  rövid  a  hátralévő  út. 
Nézzetek előre, mert a boldogság előttetek van.

75.  Miért  akartok  többet  tudni?  Az  sem  használt 
semmit nektek, amit már ismertek.

76.  Ismerjétek  el,  hogy hazugok vagytok.  Egyedül 
Isten az igazság.

77. Minden ember magában hordja az utolsó napját, 
bárhol legyen is.

78.  Menekültök,  anélkül,  hogy  tudnátok,  miért. 
Pedig a menekülés pillanata még nem jött el.

79. Holtak és föltámadottak vagytok, és nem tudtok 
erről, mindennap meghaltok egy kicsit.

80. Magatokkal kell foglalkoznotok, és önmagatokat 
kell  siratnotok.  Ne  azokat  sirassátok,  akik  befejezték 
futásukat.  Idejüket  töltik,  mialatt  szenvedniük  és 
vezekelniük  kell.  De  ti  nem  tudhatjátok,  miért 
szenvednek.

81.  Ébresztgetnek  benneteket,  hogy terjesszétek  a 
híreket  az  isteni  csodákról,  melyeket  láttatok  és 
hallottatok.

82.  Miért  vagytok  annyira  kíváncsiak  a  jövőre? 
Tudjátok,  hogy  Isten  gyermekei  vagytok,  egységben 
vele, de sorsotok még nem dőlt el.

83. Tudatja veletek, hogy megkeresi, ami elveszett. 
Mi többet várhatnátok?

84.  Akkor  jön  el,  amikor  akar,  annak  mutatkozik 
meg, akinek akar, és azt teszi vele, amit akar.

85.  Nem  tudjátok,  hogy  mi  mindent  tehetnétek 
naponta; ezért kell sietve bocsánatot kérnetek.
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86.  Amikor  fölkeltek,  az  égre kell  néznetek,  hogy 
tudjátok,  életetek  és  halálotok  meg  van  írva  ott. 
Nézzetek a földre, és tudjátok, hogy amikor meghaltok, 
mindent  otthagytok,  és  nem lesz  semmitek.  Nézzetek 
körül,  mindenkinek  megvan  a  maga  szenvedése. 
Legyen ez lecke számotokra, és ösztönözzön arra, hogy 
éljetek egységben Istennel, és békében az emberekkel.

87.  Jó  szívvel  fogadja  azokat,  akik  Őrá  szegezik 
tekintetüket,  arra,  amit  mutat  nekik,  és  Hozzá 
folyamodnak, míg mások olyasmivel foglalkoznak, ami 
semmire se jó.

88. Ha eljön a pillanat, mindenki megkapja, ami jár 
neki.

89. Még a csecsemő is tudja szeretni az édesanyját. 
Tehát szeretni nem tudomány.

90.  Ha  séta  közben  a  fák  is  megnyugtatnak 
benneteket, ti miért nem nyugtatjátok meg a többieket? 
Mit tesztek elnyert békétekkel?

91.  Ha  nem  Istenben  van  menedéketek,  hogyan 
fogtok elrejtőzni, amikor majd mindent elborít a tűz?

92.  Mindig  útra  készen  kell  lennetek,  mert 
mindennap hívhatnak benneteket.

93. Ki késztet arra, hogy elfussatok? Mi nyugtalanít 
így? Legyetek nyugodtak, és legyetek tudatában annak, 
amit  mondotok,  mert  szavaitok  nem  egyeznek 
tetteitekkel.

94. Mit tettetek a pálcával, amit kaptatok? Adjátok 
vissza  annak,  aki  rátok  bízta.  Azért  kaptátok,  hogy 
támogasson  titeket,  és  még  hálát  sem  tudtok  adni 
annak, aki nektek adta.
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95. A jók az  égben Istennel  élnek, és  a rosszak a 
pokolban a Sátánnal. Tudjátok, hogy harcolnotok kell a 
földön minden nap az Istentől kapott szabadságban. 

96. Mire vártok? Örömökben, szórakozással töltitek 
az  időtöket,  pedig  az  örök  boldogság  azé,  aki 
megismerte az elfogadott és fölajánlott szenvedést.

97. Mindenki számot fog adni arról, amit rábíztak.
98. Kéri a tudósokat, hogy használják azt, amit Isten 

a  rendelkezésükre  bocsátott.  Mutassátok  csak  meg, 
hogy mire  képesek  Isten  segítsége  nélkül!  Nézzetek, 
hiszen  azért  van  szemetek,  hogy  lássatok,  és  ne 
keverjétek össze Isten művét a ti műveitekkel!

99. Még nem jött el a vigasztalás ideje. Boldog az, 
aki  képes  örömmel  elviselni  a  szenvedést  és  a 
könnyeket.

100.  Ti  sírtok  és  szenvedtek,  de  van  egy 
Vigasztalótok. Gondoljatok erre!

101.  Ti,  akik  szerettek  pompás  öltözetben 
páváskodni,  tudjátok  meg,  hogy  nem  arra  kell 
törekednetek,  hogy  az  embereknek  tessetek,  hanem 
Istennek.  Bárhova  menjetek  is,  bármit  tegyetek  is, 
ruháitok ellenére Isten előtt mezítelenek vagytok. 

102. Az idegen olyan valaki,  aki messziről  jön, és 
akit nem látunk gyakran. Ti is idegenek vagytok Isten 
előtt,  ha  messze  vagytok  Tőle,  ha  nem teszitek  meg 
akaratát, pedig naponta hív, hogy induljatok.

103. Rohantok anélkül, hogy tudnátok, hová mentek. 
Gondolkozzatok:  Ha  naponta  beszéltek  valamiről,  az 
tükröződjön cselekedeteitekben is.

104. Ne csak azzal töltsétek az időt, hogy az égboltot 
tanulmányozzátok,  hanem  ismerjétek  meg 
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önmagatokat.  Gondolkozzatok  és  lássatok,  honnan 
jöttök és hová érkeztek.

105. Azt mondja nektek, hogy szavakban sok barátja 
van,  de  kevesen  állnak  készen,  hogy  valóban 
dolgozzanak és segédkezzenek az Ő missziójában.

106. Az alázatosaké a Mennyek országa. A gőgösek 
és  azok,  akik csak a saját  intelligenciájukban bíznak, 
nem értenek semmit.

107.  Még  ha  meg  akarnátok  feledkezni,  vagy 
szándékos  hűtlenkedéssel  el  akarnátok  menekülni 
hivatásotok  elől,  Isten  akkor  sem  vonja  vissza 
választását  addig  a  napig,  amikor  majd  megkérdezi: 
miért nem voltatok hűek meghívásotokhoz?

108.  Ti,  akik  büszkélkedtek  intelligenciátokkal, 
álljatok  meg,  fordítsatok  időt  a  megfontolásra!  Ez  az 
intelligencia  egyedül  Isten  jóságából  származik.  Isten 
irgalmáról  tett  bizonyságot,  amikor  lehetőséget  adott 
nektek, hogy kedvetek szerint használjátok a teremtést. 
Ha  megfosztott  volna  a  szabad  akarattól,  akkor 
mindnyájótokat  egyformának  teremtett  volna;  senki 
nem  ismerhetne,  láthatna.  Látnátok,  de  nem 
különböztethetnétek  meg  a  rosszat  a  jótól.  Isten 
megajándékozott  titeket  a szabadsággal,  hogy minden 
ember maga válasszon. Isten mutatja meg nektek a jó 
utat  és az igaz utat.  Válasszátok ki tehát segítségével 
azt az utat, amelyen járni akartok.

109. Tudj  mindenért  köszönetet  mondani  Istennek, 
bárhol  vagy  is,  még  a  nehézségekben  is.  Isten 
bebizonyította  irántad való szeretetét  és jóságát azzal, 
hogy kérésed nélkül megteremtett, anélkül, hogy tudtad 
volna.  Amikor  szemeid  kinyíltak  a  fényre,  akkor 

86



megkülönböztetted  a  fényt  a  sötétségtől. 
Szenvedésedben  emlékezz  Istennek  erre  a  jóságára, 
hogy  láthatsz.  Egyesek  nem  részesültek  ebben  az 
adományban,  úgy  éltek  a  földön,  hogy  semmit  sem 
láttak  a  világból,  Isten  „másképpen”  hódította  meg 
őket.

110.  Tudjátok meg,  hogy mindazon,  ami  látszólag 
meghaladja emberi  fölfogóképességeteket  és  erőtöket, 
Isten akarata és hatalma által diadalmaskodtok. Mindaz, 
ami segít titeket lelki képességeitekben, Istentől jön.

111. Nézzétek! A nap ragyog, megvilágít titeket, és 
mégis  megkülönböztetitek  egymást,  mégis 
gőgösködtök.  Nem  tudtok  hálásak  lenni.  Olyanok 
vagytok,  mint  azok,  akik  „csak  akkor  tudnak 
megköszönni valamit, amikor díszlakomán vannak”. A 
nap  azért  világít,  hogy  lássatok,  és  nem  kell  mást 
keresnetek,  hogy világítson;  de  ha  besötétedik,  akkor 
elfelejtitek a jót, amit Isten tett nektek.

112. Ti, akik nem akartok tudni Isten jóságáról; amit 
Istentől kaptok, talán megvásároltátok? Kapjátok, mert 
nektek volt szánva. Helyesen használjatok föl mindent, 
mert Isten előtt nem ezekkel együtt jelentek meg. Ő már 
csak egyetlen dolgot fog kérni tőletek.

113.  Eljön  még  a  szégyen  ideje,  amikor  minden 
napfényre kerül. Te, aki szépségeddel dicsekszel, alázd 
meg magadat! Ki adja és őrzi meg ezt a szépséget, ha 
nem  Isten?  Változtassátok  meg  a  szíveteket,  és  azt 
keressétek, ami lelketeket mentheti meg!

114.  Aki  képes  választani,  aki  elfogadja,  hogy 
utolsó, megvetett legyen, olyan, akit lábbal taposhatnak, 
aki  Máriát  keresi  a  meg  nem  értettségben,  melynek 
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áldozata ezt az utolsót fogja kiszólítani és a többiek elé 
állítani,  ha majd eljön Ő, és szólít  minket.  Mária azt 
kéri  tőletek,  hogy alázzátok meg magatokat,  legyetek 
kicsik, mert aki kicsiny és alázatos, fölemelik.

115. Ébresztget benneteket,  hogy szedjétek össze és 
tisztítsátok meg, amitek van. Készüljetek a Váratlanul 
Érkező eljövetelére. Ne engedjétek, hogy az ajtó előtt 
álljon; hatalma meghaladja intelligenciátokat, és azt is 
látja, amit el akartok rejteni.

116.  Aki  szüntelenül  Máriát  keresi,  annak minden 
javára válik, amit Tőle kap. Az áldás, amit ad: jel, erő, 
Tőle  jövő  szeretet  annak  megsegítésére,  aki  remél 
Benne, szereti  és keresi  Őt. Azok számára,  akik nem 
hallgatják  meg,  amit  mond  nekik,  nem  nézik,  amit 
mutat nekik, mindennek semmi értelme.

117.  Ti,  akik  intelligensek  vagytok,  helyesen 
cselekedjetek,  hiszen  van  tudásotok!  Tanítsatok 
másokat,  mert  ők  nem  tudnak.  Nem  az  evilági 
dolgokban  való  okosságról  van  szó.  Nem  tudósok 
segítenek hozzá kereszténységünk valódi megéléséhez.

118.  Még  ha rendkívüli  fényt  gyújtana  is,  hogy 
megvilágosítsa azokat, akik nem szokták fölismerni Őt 
a  jelekben,  melyeket  megmutat  nekik, 
összezavarodnának,  és  nem  tudnák,  hogyan 
cselekedjenek!

119.  Hallgassatok  ide:  Önsajnálat  nélkül  tegyetek 
eleget  azoknak  a  kötelezettségeknek,  melyeket 
vállaltatok! Magatoktól, kényszer nélkül jöttetek. Nos, 
válasszatok! Hirdessétek az üzenetet, ahogyan magatok 
ígéritek! Fogadjátok el a megpróbáltatásokat, mert erre 
köteleztétek el magatokat. Vállaljátok a szenvedéseket 
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és a fáradságot, és segítsetek azoknak a gyermekeinek, 
akik a fertőbe tévedtek.

120.  Dolgozzatok,  hiszen  magatokért  teszitek. 
Azokért  az  emberekért  is  dolgoztok,  akikkel 
környezetetekben  együtt  éltek,  mindeközben  Istennek 
dolgoztok. Kövessétek a törvényt, melyet Isten adott, és 
amelyet kényszer nélkül kaptatok és fogadtatok el.

121.  Mindannyian  ugyanazt  az  utat  járjátok! 
Segítsétek  egymást!  Ne  hagyjatok  el  senkit  az  úton, 
nehogy félnetek kelljen, hogy azt mondják nektek egy 
nap: Mit akarsz itt egyedül? Miért hagytad ott azt, akit 
magaddal kellett volna hoznod?

122.  Mindenki,  mint  vándorbotot  kapta  meg azt  a 
fényt, mely az utat mutatja neki, hogy ne essék gödörbe, 
hanem elérjen útja végére.

123.  Figyelmeztet:  Ne  ítéljetek  meg  másokat,  ne 
keressétek  mások  szándékait!  Te,  aki  tudsz,  segíts 
annak,  aki  eltévedt!  Akadályozd  meg,  hogy gödörbe 
essen! Vagy emeld föl, de őrizkedj attól, hogy azt hidd: 
Kitalálod, ami a szívében van – hacsak nem bízza rád –, 
mert  olyan terhet veszel  a válladra,  hogy összerogysz 
alatta.

124.  Azok,  akik  elfogadták  a  munkát,  tétovázás 
nélkül  és  jól  végezzék.  Ne  várjatok  jutalmat,  hiszen 
még úton vagytok, és nem tudjátok, hogyan végződik 
az utazás. Törekedjetek arra, hogy a legjobban tegyétek 
meg, amit Isten kér tőletek.

125.  Mindenütt  egyenetlenségeket  szór  az  irigy, 
amerre jár.

126. Te, akinek a hit annyira külsődleges dolog, mint 
a ruha; amikor el kell  válnod a testedtől,  mi menthet 
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meg téged?  Fogadd  el  inkább,  hogy megéled  hitedet 
egész életedben.

127. Szeressétek és tegyétek, amit akartok, ám Isten 
akaratát  cselekedjétek,  mert  Isten  azért  helyezett  a 
földre, hogy véghezvigyük az akaratát.

128.  Egy az  Isten,  aki  mindent  teremtett.  – Isten, 
hogy megismerhessétek, nektek adta Fiát. Ő szenvedett, 
hogy tudjátok:  amikor  rosszat  tesztek,  Isten  szenved. 
Bárhol  is  légy,  tudd,  hogy  Isten  ereje  ösztönöz 
cselekvésre.  Van  tehát  Isten,  és  Fia  ismertette  meg 
velünk az Atyát és a Szentlelket, aki Fény és Erő. De 
Ők egyetlen Isten. 

129. Boldog az, aki elfogadja, hogy Mária eszköze 
legyen,  mert  Ő  megjutalmazza  az  örökkévalóságban. 
Minden megpróbáltatás  véget ér egy napon, és Mária 
kimenti minden kelepcéből.

130.  Az  az  ember,  aki  Isten  felé  fordul  ebben  a 
világban,  az  isteni  irgalom  által  már  ezen  a  földön 
eltöltheti purgatóriumi idejét. 
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1982  júliusában  új  szenzáció  kap  szárnyra:  Jézus 
rendszeresen  megjelenik  egy  tizenöt  éves  fiúnak,  a 
Segatashya  nevű  pásztorgyereknek.  Eddig  Kibehóban 
csak Mária jelenésről volt szó. A hír futótűzként terjedt. 
Senki  nem  veszi  komolyan  a  dolgot.  Sőt,  a  kibehói 
jelenéseket  is  kezdik  nevetségesnek  tartani: 
„Megjelenhet-e Jézus a földön, amikor már fölment a 
mennybe? Tegnap Szűz Mária! Ma Jézus! Holnap talán 
már maga az Atyaisten!”

Segatashya pogány volt, ezt nem hagyták szó nélkül:
„Megjelenhet-e Jézus egy nem kereszténynek?”
Elfelejtették Pál megtérését a damaszkuszi úton!
„–  Segatashya,  mit  tudtál  az  Egyházról,  a 

kereszténységről, vagy Jézusról 1982. július 2-ika előtt? 
(Ez az első jelenés dátuma.)

– Nekem fogalmam sem volt semmiről! Templomba 
életemben azon a vasárnapon léptem először, amely az 
első látomásomat  követte.  Még keresztet  sem tudtam 
vetni.  Azt  sem tudtam,  mit  jelent  a  kereszt.  Jézusról 
ugyan hallottam, de csak ámennyire Ryangombéről is. 
(A  pogány  kultusz  emlegetett  történelmi 
személyisége.)”

Segatashya  1967-ben  született  Rwaimikóban,  az 
Akanyaru  folyó  mellett,  közel  a  burundi  határhoz. 
Szülei  pogányok,  ő  az  öt  gyerek  közül  a  legidősebb. 
Soha  nem  járt  iskolába,  és  hittant  sem  tanult. 
Semmiféle  ismerete  nem  lehetett  a  vallásról,  erről 
sohasem vallott. Otthon senki sem tudott írni, olvasni. 
Rádiójuk sem volt, a család eléggé elszigetelt területen 
lakott.
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A  kíváncsiak  fölkerekedtek,  hogy  megnézzék,  mi 
történik. Kezdetben a jelenések az apai birtokon voltak. 
Hamarosan tömegesen jöttek az emberek. A pásztorfiú 
szavai izgalomban tartották őket.

Honnan lett volna tudása a bűnbánat szentségéről, a 
vezeklésről,  a  bűnről,  felebaráti  szeretetről,  Krisztus 
visszatéréséről?

Jézus  megtanította  őt  keresztet  vetni.  Megtanította 
neki  a  Miatyánkot,  az  Üdvözlégyet,  a  rózsafüzért, 
ahogy a mester tanítja a tanítványát.

A  nézők  hallották  Segatashya  szavait, 
megfigyelhették  reakcióit.  A  tömeg  már  akkora  volt, 
hogy a vetéseket teljesen széttaposták.

Jézus  nemsokára  áttette  találkozásaik  színhelyét 
Kibehóba. 

Leggyakrabban Jézus jelent meg neki, és üzeneteket 
bízott rá, de Szűz Mária is eljött hozzá.

1982.  szeptember  18-án,  kevesebb,  mint  három 
hónappal első jelenése után, papoknak, szerzeteseknek 
és  szerzetesnőknek  küldött  üzenetet  adott  át.  1982 
októberében  beiratkozott  hittanra.  Ettől  fogva 
verhetetlen,  ha  azokról  a  dolgokról  kérdezik, 
amelyekről látomásaiban szó volt: imáról, vezeklésről, 
a  rózsafüzérről,  Krisztus  visszajöveteléről  stb.  1983 
Pünkösdjén  keresztelték  meg,  és  az  Emmanuel  nevet 
vette  föl,  ahogy  Jézus  kérte  tőle.  Néhány  hónappal 
később  a  bérmálás  szentségében  részesült.  Ez  a 
gyorsaság  meglepő.  Ruandában  a  keresztelésre  való 
fölkészítés  négy  évig  tart.  1983  Pünkösdjén,  három 
hónap tanulás után tudott írni és olvasni.
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Segatashya is üzenetet kapott Jézustól, ezt el kellett 
vinnie  Ruanda  tartományaiba  és  a  szomszédos 
országokba. Azt mondta, akkor fog elindulni, ha majd 
eléri a nagykorúságot.

Az emelvény, a tömegek
1982.  május  31-én,  Pünkösdkor  és  a  vizitáció 

ünnepén a tömeget tizenötezerre becsülték. Pedig ez az 
esős évszak vége, az utak még veszélyesek. Senki sem 
számított  ekkora  sokaságra,  és  a  csendőrök,  akiknek 
biztosítaniuk kellett a rendet, csak nyolcan voltak. Túl 
későn érkeztek ahhoz, hogy hatékonyan fölléphessenek. 
Mégis, egy kis lökdösődést leszámítva, senki sem sérült 
meg.  A  következő  napokban  emelvényt  építettek  a 
jelenés helyén, hogy a tömeg láthassa, mi történik. Az 
ORINFOR  (Ruandai  Információs  Szolgálat) 
hangosbeszélőket  helyezett  el,  tökéletesen  beállított 
hangerővel. Fémkorlát vette körül az emelvényt, így az 
újságíróknak,  az  orvosi  bizottság  tagjainak  és  a 
teológusoknak  lehetőségük  nyílt,  hogy  szabadon 
körbejárjanak  az  emelvény  körül.  Megfigyeljék  a 
látnokot, és fölvételeket tudjanak készíteni.

A jelenéseken megtörtént események:
–  A  Király  eljött  hozzánk,  Ő  a  mi  Istenünk, 

Megváltónk. 
Hozzáteszi: – Látom, hogy még mindig nem érted el 

tökéletesen a célod. Még mindig lesz, aki úgy megy el, 
hogy semmit sem látott.
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Aki jelen volt, mind a nap felé fordult. Észrevettük, 
hogy már nem vakít. Azt hittük, hogy napfogyatkozás 
lesz,  de  hirtelen,  legnagyobb  meglepetésünkre  azt 
láttuk,  hogy  elkezd  önmaga  körül  forogni.  Szembe 
néztünk  a  nappal,  gyönyörű  volt,  nem  veszítette  el 
fényét, de egyáltalán nem bántotta a szemünket. Azon 
gondolkodtunk: vajon mit jelenthet ez?

– Íme az emberek, akik csodát akartak! Most saját 
szemükkel láthatják! 

Nagyobbnak láttam a napot, mint általában. Önmaga 
körül forgott,  és jobb felé haladt. Lassan változtatta a 
helyét,  és  olyan  csillámló  sugarakat  szórt  szét,  mint 
amilyeneket a víz fölszínén látunk, amikor a Nap a tóra 
lövelli fényét. 

Azután láttunk egy másik Napot is, forgott, de más 
fényű volt, mint az első, és attól jobbra látszott.  Oda-
vissza  mozogtak,  többször  elhaladva  egymás  mellett, 
illetve egymás előtt.  Mintha játszanának. Volt, aki azt 
mondta,  hogy  három  Napot  is  látott.  Az  ég  a  jobb 
oldalon  egész  vörös  lett,  mint  a  vér,  de  a  Nap  nem 
színeződött el. 

A látnok újra megszólalt:  – Nézzétek meg jól,  két 
vonal fog föltűnni!

Voltak, akik csak egyet, de a többség kettőt látott. A 
két fekete csík három egyenlő részre osztotta a Napot.

Még  az  érzelmek  hatása  alatt  voltunk,  amikor  a 
látnok figyelmeztetett:

„A  világot  elszórakoztatják  a  csodák,  de  nem 
hallgatnak Jézus szavaira. Figyeljen ide a világ! Az Úr 
meg akarta mutatni nekünk, hogy akkor vet véget ennek 
a  világnak,  amikor  akar, mert  Ő  tartja  a  kezében. 
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Készülnünk  kell.  Ez  mindegyikünknek  fontos,  mert 
nem  tudjuk  sem  a  napot,  sem  az  órát,  amikor 
bekövetkezik.”

„Ha az emberek jól  megnéznék, látnák Jézust és a 
töviskoronát.”

„Ha  a  világ  figyelmesen  nézne,  látná  a  keresztet 
Jézus jobbján.”

Néhányan látták mindezt, és fölkiáltottak: „Hű! Ott 
van!”

Mások kérdezgették: Hol van?
Volt,  aki  rögtön  meglátta  a  jeleket,  mások  csak 

később fedezték föl, megint mások nem láttak semmit.
Jobb oldalon volt a szép azúros ég. Ezen az oldalon 

úgy  tűnt  föl,  mintha  az  ég  ragyogó  tisztaságban 
közeledne felénk. A bal oldal elhomályosodott,  fekete 
lett, mintha hatalmas vihar készülne kitörni.

A látnok szólt: „Könyörülj rajtunk! Ha most jönnél 
el,  úgy  találnád,  hogy  mindnyájan  föl  vagyunk 
készülve?

Főleg azokért  imádkozom,  akik itt  vannak,  mert  a 
saját  szemükkel  láthatták.  De van,  aki  olyan gyönge, 
hogy hiába  szeretne,  nem tud  eljönni.  Azoknak,  akik 
nem jöhetnek el,  add meg mindazt,  amire  szükségük 
van, mindent, amit várnak Tőled!”

Ezután  következtek az  áldások.  Először  a  vizet 
áldotta  meg,  amely  egy  nagy  tartályban  volt.  Jézus 
külön  megkérte,  hogy  áldja  meg  az  üvegekben, 
demizsonokban,  kannákban  lévő  vizet.  Ezekből  is 
öntött valámennyit a nagy medencébe, majd bal kezével 
kimert  belőle  egy  kis  megáldott  vizet,  hogy 
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összekeverje  a  többi  víztartály  még  meg  nem  áldott 
vizével. Mindent a bal kezével csinált, mialatt szemeit 
továbbra is  a  jelenésre függesztette.  Megkérte  Jézust, 
segítsen neki megáldani a tömeget. Ezután lelépett  az 
emelvényről.  Egyetlenegyszer  sem  tévesztette  el  a 
lépcsőfokokat, pedig tekintetét le nem vette a magasban 
mutatkozó  jelenésről.  Maga  a  jelenés  irányította.  A 
kápolnával  szemközti  oldallal  kezdte;  vizet  hintett  a 
jelenlévőkre,  miközben elhaladt  mellettük.  Nyugodtan 
lépdelt,  botlás  nélkül.  Néha  megállt,  és  a  Jelenéssel 
beszélgetett,  de  mi  nem  hallottuk  a  szavait.  Amikor 
befejezte, könnyű eső kezdett szemerkélni. Visszáment 
az emelvényre, lehetett hallani, hogy köszönetet mond 
azért, hogy Jézus segített neki megáldani az embereket 
(az esővel). Akik közelében voltak, észrevették, hogy ő 
egyáltalán nem lett vizes.

Ekkor másodszorra is elkezdett szemerkélni a finom 
eső, az áldás esője.

– Ébernek kell lenni, imádkozni kell, és tartózkodni 
a bűntől!

Főleg a fiatalokhoz intézte szavait.
Végül imádsággal befejezte.
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JELEK AZ ÉGEN

Mivel  a  Kibehóban  történt  különös, 
megmagyarázhatatlan tényekről beszélünk, ejtsünk szót 
az égen látott jelekről. Nem mondjuk, hogy csodák, és 
az illetékes bizottságokra bízzuk annak gondját,  hogy 
ezeket  a  jelenségeket  magyarázzák,  vagy kimondják, 
hogy nincs rájuk magyarázat, és a természet törvényein 
fölül állnak.

Ha meg is  lehet  tudományosan magyarázni  a  Nap 
táncait,  ezeket az égi jeleket,  még azt  is  meg kellene 
mondani,  hogyan  lehetséges,  hogy  a  látnokok  előre 
hírül  adták  föltűnésüket,  közvetlenül  megjelenésük 
előtt.

Végül  azoknak,  akik  tömeghipnózis  vagy  valami 
hasonló  jelenség  megnyilvánulására  gyanakszanak, 
tudniuk  kell,  hogy  az  égi  jeleket  Kibehótól  300 
kilométerre is észlelték. Ott a hívek szaladtak értesíteni 
a plébánost, hogy ő is lássa.

1982. november 6-án a Kibehóban összegyűlt tömeg 
különleges  jelenségeket  figyelhetett  meg.  Íme  egy 
másik  tanúságtétel,  Cléophas  Kanyarwandáé,  a 
C.E.P.G.L. Bank elnökéé, a Nap táncával kapcsolatban: 
„A jelenség 16.15 körül kezdődött. Fél órával később a 
látnok,  aki  előbb  térden  állva  tekintett  észak  felé, 
megváltoztatta helyzetét, hogy a nyugati égen ragyogó 
napfénybe nézzen. Közölte a jelenlévőkkel, hogy figyeli 
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a Napot, amelynek alakja megváltozott. Ekkor az egész 
tömeg  szemlélni  kezdte  a  Napot,  amint  éppen 
megmozdult,  vagy  inkább  táncolni  kezdett,  mert  ez 
valóban  tánc  volt.  Az  égitest  elvesztette  minden 
ragyogását,  és  ugyanúgy  bele  lehetett  nézni,  mint  a 
Holdba, anélkül, hogy káprázott volna az ember szeme. 
A  Napkorong  elkezdett  forogni,  mintha  kerék  lenne, 
máskor meg úgy mozgott, mint egy motor dugattyúja.

Többé-kevésbé  hasonló  jelenségek  mutatkoztak  az 
égen 1982. november 18-án, 28-án és 30-án, valamint 
1983. március 6-án. Olyan eset is volt, hogy a Nap nem 
csak táncolt,  hanem színét  is  megváltoztatta,  egészen 
zöld  lett.  A  Jelenés  úgy  nyilatkozott,  hogy  Ő 
mindennek  az  Ura:  csodákat  tud  tenni,  ha  akar,  de 
hozzátette,  hogy  nem  a  csoda  az,  ami  a  hitetlent 
megtéríti.”

Ugyanez a tanú így folytatta:
„Miután a nap eltűnt, Jézus keresztje rajzolódott ki a 

felhőkre,  töviskoszorúval,  amely  kissé  fölötte 
helyezkedett el. A látnokot kétfajta fény övezte: Jézusé, 
amely ragyogva fénylett,  és  a másik,  mely sötétvörös 
volt. Az is meglepő volt, hogy a csillagok leszálltak az 
égről,  és  körülfogták  a  jelenlévőket.  Ez  az  éjszaka 
közeledtével történt, mielőtt egy olyan lokalizált eső el 
nem kezdett esni, mint 1982. május 31-én. Az egészet 
két szivárvány koronázta, éjnek idején. Azon a napon 
kétfajta eső esett, az első Jézus áldása volt, a második 
Máriáé, egészen finom, jótékony eső.”

Egy  másik  tanú,  szavahihető  butarei  kereskedő, 
meséli el, mit látott 1982. november 18-án, 28-án és 30-
án:
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„1982.  november  18-án  14  órakor  érkeztem 
Kibehóba.  Az  összegyűlt  tömeggel  17  óráig  vártunk, 
ekkor kezdődött el a jelenés.

A  Látnok  hirtelen  fölállt,  és  beszélgetni  kezdett 
Jézussal.  Nagyon  határozottan  nyugat  felé  nézett, 
pontosan a Nap irányában, és énekelt. A jelenés kezdete 
után tizenöt perccel így szólt: Van itt még olyan valaki, 
aki  azt  állítaná,  hogy  nem  látta  a  jelet?  A  mintegy 
tizenötezer főt számláló tömeg abba az irányba fordult, 
amerre a  látnok tekintett.  Ebben a  pillanatban a  Nap 
elvesztette  vakító  fényét,  olyan  lett,  mint  a  telihold, 
úgyhogy mindenki belenézhetett. Így tettem magam is, 
mivel a Nap olyan lett, mint a tükörlap.

A Látnok tovább mondta: Gyertek és nézzétek meg 
nagyon figyelmesen. Aki hinni akar, higgye, aki tagadni 
akar, tagadja, hogy látott valamit. De azt kérem tőletek, 
hogy csak azt mondjátok, amit láttatok, senki ne tegyen 
hozzá  semmi  olyat,  amit  nem  látott.  Gyertek  és 
nézzétek  meg olyan alaposan, ahogyan csak tudjátok. 
Eközben meglátjátok mindazt, ami e fölött a Hold fölött 
van,  mindannyian  meglátjátok,  kivétel  nélkül;  azt 
azonban,  ami  ezután  következik,  csak  némelyek 
láthatják, nem mindenki. De ne bánkódjék az sem, aki 
nem lát semmit, Isten őt is szereti.

A  Nap,  amelyet  Holdnak  nevezett,  két  színre 
bomlott:  fölső  része  ragyogó  fehér  volt,  alsó  része 
világoskék. A fehér azt jelenti, hogy Isten akkor jön el, 
amikor  akarja;  azok,  akik  várják,  virrasszanak  és 
legyenek  készen.  Az  egész  tömeg  tapsolt.  17.30-kor 
mondta  a  látnok:  Jól  figyeljetek,  meg  fogjátok  látni 
Jézust,  amint  az  Eukarisztiát  mutatja.  Mindnyájan 
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figyeltünk,  és  egy nagy ragyogó fehér  ostyát  láttunk, 
amelyet a felhők öveztek. Az ostya fokozatosan eltűnt; 
attól kezdve két nagy hegy rajzolódott ki a láthatáron, 
közöttük  vízforrás  fakadt,  majd  Jézus  feje  világosan 
látszott egy nagy felhőtömbben. A jelenség két-három 
percig tartott, majd eltűnt.”

És íme a tanúvallomása az ORINFOR hírügynökség 
tudósítójának, Dominique Makelinek, aki jelen volt az 
eseményeknél:

„Ott  voltam,  a  saját  szememmel  láttam”,  az  előbb 
idézett tanúhoz hasonlóan írja le a Nap fényváltozásait, 
majd rátér az Oltáriszentség megjelenésére.

„– Figyeljetek és meglátjátok Jézust, amint az ostyát 
mutatja!

Egy nagy fehér ostyát láttam, amely kirajzolódott a 
fekete  felhők  között,  és  senki,  aki  jelen  volt,  nem 
maradt  ki  ebből  a  látványból.  Míg  mi  lenyűgözve 
álltunk,  a  látnok  Jézussal  beszélgetett  ezekkel  a 
szavakkal:  azok,  akik  nem  fogadnak  be  Téged  az 
Oltáriszentségben,  nem  fognak  élni.  Amikor  a  mise 
áldozatát  ünnepeljük,  legyünk  tudatában  annak,  hogy 
valóban Te vagy ott egészen, az Élő, akit ünnepelünk. 
A látnok azt  mondta,  hogy látta  Jézust,  aki  a  kehely 
fölött tartotta az ostyát; mi csak az ostyát láttuk.

Újságírók  csapata  kikérdezett  néhány  jelenlévőt, 
hogy mit láttak. Íme, amit egy szemtanú, egy óvatos és 
megfontolt  személy  mondott  a  november  18-i 
eseményekről:  Egyetlen  ember  fantáziálhat, 
álmodozhat.  De  ha  több  ezer  ember  –  akinek  nem 
egyforma  a  hite  –  erősíti  meg,  hogy  egyszerre,  egy 
időben  látták  a  jeleket,  nekem  hiába  mondod,  hogy 
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álomról  van  szó,  én  azt  mondom neked,  hogy csoda 
volt.”

1982. november 28-án történt:
Negyvenöt  perccel  Segatashya jelenésének kezdete 

után hatalmas villám csapott a kolostor közepébe, úgy, 
hogy több ember ájultan esett össze, és fekve maradt a 
földön, négy-hét percen keresztül, de nem haltak meg!

Segatashya így kommentálta az eseményeket:
Akik  mindig  csodát  kérnek,  most  láthatják.  Nem 

akadályozok  meg  senkit  (a  csodakérésben),  én  nem 
akarok nektek rosszat. Ha valaki mégis csodát akar, hát 
viselje  a  következményeit!  Nem  láttátok,  hogy mivé 
lettünk,  mégpedig néhány másodperc alatt!  Magam is 
összeestem.  Ennek  a  férfinak  komoly  tekintete  van, 
mely félelmet  kelt.  (Jézusról beszél.)  Az, aki nem fél 
Tőle, nincs velem! (Meg kell jegyezni, hogy derült volt 
az  idő,  és  semmi  sem  jelezte  előre  ezt  a  hirtelen 
villámlást.)

1982.  november  30-án  újabb  jelenés  volt,  melyet 
Segatashya  látomása  előzött  meg.  Ugyanaz  a  tanú 
folytatja: „20 óra körül jól lehetett látni a Holdat és a 
csillagokat, az ég derűs és felhőtlen volt, majd a Hold 
és a csillagok hirtelen eltűntek az égről.

– Íme a fény, amit Isten adott nekünk, Ő vissza is 
vette.  Sötétben  vagyunk,  mit  tegyünk?  Kérje 
mindegyikünk Istent,  hogy adjon nekünk ismét  fényt. 
Különben a fény csak reggel hét órakor tért vissza. A 
Hold és a csillagok teljesesen eltűntek, és a legteljesebb 
sötétség borult ránk.
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A látnok tovább könyörgött értünk, imádkozva, hogy 
a Hold térjen vissza hét óra előtt,  de hiába. Jézus azt 
mondta, hogy többet már ne kérje.

Jézus  azt  mondta:  Gyújtsátok  meg  kis  földi 
lámpásaitokat, és menjetek haza!

Az  egész  tömeg  félt.  23.30  körül  mentünk  haza 
anélkül, hogy viszontláttuk volna a Hold világát. Teljes 
sötétségben értem haza.”

Végezetül  a  kanadai  Gabriel  Lauzon  testvér,  a 
Keresztény  Nevelés  Testvérei  novíciusmesterének 
tanúságtétele  az  1983.  július  2-i  jelenés  végéről: 
„Kibehóba  mentem  két  novíciussal,  akik  irányításom 
alá  tartoztak.  Jó  tizenötezren  lehettünk,  akik 
mindenfelől  összejöttünk,  hogy  lássuk  és  halljuk 
Segatashyát, és hogy megismerjük az üzenetet, amelyet 
Jézus  és  Szűz  Mária  küldött  nekünk  az  ő 
közvetítésével.

Ez  volt  az  első  alkalom,  hogy Segatashyát  láttam. 
Nagyon  meglepődtem  egyszerű  külsején,  nyílt 
vonásain,  amelyek  rögtön  megnyerték 
rokonszenvünket.  14.25  körül  esett  extázisba,  és  két 
órán  keresztül  állt  mozdulatlanul,  szembenézve  a 
ragyogó  Nappal,  míg  Jézussal  folytatott  megszakítás 
nélküli  beszélgetése  tartott.  Kezdetben  úgy  tűnt  föl, 
Segatashyát  félelem  fogta  el,  hangja  szaggatott  volt, 
mintha  futott  és  kifulladt  volna.  A  párbeszéd  lassan 
egyre  fesztelenebbé  vált,  néha  mosoly  világította  be 
arcát, sőt néha nevetés.

A tömeg közepén voltam az egyik novíciussal, aki 
fordítóként  segített  nekem.  Egy  idő  múlva  a 
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szerzetestestvérem  és  én  nem  tudtuk  tovább  tartani 
magunkat, fáradtak voltunk ahhoz, hogy tovább álljunk, 
és  leültünk  a  fűre.  Eközben  Segatashya  hirtelen 
lábujjhegyre állt, karját keresztbe fonta, és ezúttal Szűz 
Máriával  kezdett  beszélgetni.  Mindez  16.30  körül 
történt.  Negyed  hat  táján  a  párbeszédben,  amit  a 
Szűzzel  folytatott,  ezt  hallottuk:  Meg  akarsz  nekünk 
mutatni egy keveset a menny szépségéből? Köszönöm 
Neked.  Ezt  hallva  testvérem  fölkiáltott:  Meglátjuk  a 
Mennyet!

Segatashya  szavai  után  azonnal,  mintegy 
varázsütésre, a látóhatár szélén fénylő Nap fátyolos lett. 
Az  emberek  elkezdtek  kiáltozni:  Nézzétek  a  Napot, 
nézzétek  a  Napot!  Társam és  én  ekkor  fölálltunk  és 
figyeltük a Napot.  Egy szürke kerek forma töltötte  el 
majdnem  teljesen  a  Nap  korongját.  Minden  zavar 
nélkül belenézhettünk a Napba. Sárga koronát láttunk, 
amely a  szürkés  központi  korong körül  forgott.  Ez  a 
korona egyszer balra, egyszer jobbra mozdult,  mintha 
vidám táncot járna. Olyan volt,  mintha egy nagyszerű 
napfogyatkozásnál lennénk jelen. Bámulatba estünk. Ez 
a látvány, amit az első szakaszban láttam, mintegy tíz 
percig tartott.

Ezután,  megőrizve  ugyanazt  a  kiterjedést  és 
ugyanazt a szürkés színt, a középső lemez, amely még 
mindig eltakarta a napkorong háromnegyedét, hátulról 
előre  elmozdult.  Így  harmadik  dimenziót  vett  föl, 
olyformán mozogva, mintha szabályos dugattyú lenne. 
Jól érzékelhetőn előrenyúlt felénk, majd visszahúzódott 
minden alkalommal.
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A meglehetősen sötét kört körülvevő korona ragyogó 
színe nem változott, de ez idő alatt mozdulatlan maradt. 
Ez a második jelenség körülbelül négy-öt percig tartott. 
Ez  alatt  Segatashya magyarázott,  amit  nem hallottam 
jól, mivel nagyon elmerültem annak figyelésében, ami a 
látóhatáron történt.

Ezután  következett  a  harmadik,  számomra 
leglátványosabb szakasz kezdete, a Nap hirtelen ismét 
ragyogó sárgává vált, és igen nagy lett, de még mindig 
bele lehetett nézni szabad szemmel.

Ebben  a  pillanatban  meglepetés  ért!  Fekete  színű 
hegylánc vált  ki  a Nap világos  hátteréből,  hasonlított 
Ruanda jól ismert magaslataihoz. Túllépve a napkorong 
alsó  szélét,  nagyon  lassú  ütemben  növekedett,  a 
napkorong  aljától  a  tetejéig.  Alaposan  meg  tudtuk 
csodálni.  Mihelyt  a  hegyek sziluettje  elérte  a  korong 
legfölső  pontját,  eltűnt,  úgy  ahogy  előjött.  Egyetlen 
felhő sem volt az égen abban a percben.

Segatashya  egy  keresztről  beszélt,  amelyet  Szűz 
Mária  mutatott  neki  ezek  között  a  hegyek  között. 
Mások  emberi  alakról  beszéltek,  de  én  semmit  sem 
láttam,  sem  a  keresztet,  sem  emberi  alakokat.  Nem 
tudom,  milyen  jelentőséget  kell  tulajdonítanunk 
ezeknek a hegyeknek. Ez a harmadik, és egyben utolsó 
szakasz  alig  egy percig tartott,  azután  a  Nap hirtelen 
eltűnt a messzeségben, csodálatos rózsaszínű nyomokat 
hagyva maga mögött az égbolton.

Segatashya  azt  mondta,  hogy ez  nem  csoda  volt, 
hanem  jel  adatott  nekünk.  Szűz  Mária  azt  akarta 
megmutatni, milyen szép a Menny, milyen gyönyörű a 
világos.
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‘Azt, aki a Mennybe jut, a világosság vezérli.’
A kereszt, amelyet némelyek láttak, jelenti Jézusnak 

visszatérését.  Ő  dicsősége  keresztjét  hordozva  fog 
visszatérni.

Ezután Szűz Mária arra kérte a látnokot, hogy adja át 
nekünk üzenetét:

Ő, Mária, az Égi Királyság trónján ül, és vár minket. 
Aki  szíve  teljes  bizalmával  kéri  Őt,  mindent  megad 
örömmel, amit csak kér, föltéve, hogy akaratával nem 
ellenkezik.”

A  kibehói  jelenések  hitelességének  bizonyítékát 
először  nem  ezekben  a  különleges,  talán  csodálatos 
eseményekben  kell  keresnünk.  Azt  mindenekelőtt 
magukban az  üzenetekben kell  megtalálnunk,  melyek 
tartalma  meghaladja  ezeknek  a  fiataloknak  a 
képességeit.

Ez az üzenet megtérésre hív minket.
Jézus  sem mondott  mást  igehirdetésében:  Térjetek 

meg, és higgyetek az Evangéliumban!

Joel próféta szólt:
Az utolsó napokban – mondja Isten – 

kiárasztom lelkemet minden emberre.
Fiaitok és lányaitok jövendölni fognak,
az ifjak látomásokat látnak,
az öregek álmokat álmodnak.
Még szolgáimra és szolgálóimra is 
kiárasztom lelkemet ezekben a napokban,
és prófétálni fognak.
Csodákat teszek fenn az égben,
és jeleket adok lenn a földön:

105



Vért, tüzet és gomolygó füstöt.
A nap árnyékba, a hold vérbe borul,
mielőtt eljön az Úrnak
nagy és nyilvánvaló napja.
Aki segítségül hívja az Úr nevét, üdvözül.

(ApCsel 2,16–21)

Az idők jelei:
Aztán  a  néphez  fordult:  „Ha  azt  látjátok,  hogy 

nyugat felől felhő kerekedik, mindjárt mondjátok, hogy 
eső lesz, s ez be is válik. S ha azt látjátok, hogy délről 
fúj a szél, arra következtettek, hogy hőség lesz, és be is 
következik.  Képmutatók!  A  föld  meg  az  ég  jeleiből 
tudtok következtetni. Hát ezt az időt miért nem tudjátok 
fölismerni?”
(Lk 12,54–56)

A Szentatya, II. János Pál kiemelte ennek az évnek a 
lezárásánál „az Égen megjelenő hatalmas jelet”, amiről 
az  Apokalipszis  beszél,  és  amit  a  II.  vatikáni  zsinat 
ezekkel a szavakkal idéz föl: „Mária, Isten Anyja ... úgy 
ragyog,  mint  bizonyos  remény  és  vigasz  Isten 
zarándokló népének”. 

És  különösképpen  ragyog  a  butarei  egyházmegye 
népének, hogy fénnyel borítson be minket és vezessen 
azon az úton, amely Jézus Krisztushoz, Fiához vezet.
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A NADZSUI MADONNA-SZOBOR 
TÖRTÉNETE 

Julia, a Szűzanya kiválasztottja.
„Elmúlt  életemre  visszatekintve,  életem  nem  volt 

sem hosszú, sem rövid. Múltamban minden úgy történt, 
hogy nem terveztem el semmit előre. Nehezen értettem 
meg  az  élet  értelmét.  Négyéves  koromig  boldogan 
éltem  harmonikus  családunkban.  Apám  tanító  volt 
Kvandzsu  megyei  Szoucsang  általános  iskolájában. 
Családunkban  anyámon  kívül  volt  még  a  kétéves 
kishúgom és a nagyapám.

Nagy csapás érte a családunkat 1950. június 25-én 
kezdődött  koreai  háború  idején.  A  kommunista 
csapatok elől az egész család elmenekült. Nagyapámat 
megölték,  édesapámat  elhurcolták,  nem  tért  többé 
vissza. Sohasem kaptunk hírt arról, hogy mi lett vele.

Életem  négyéves  korom  óta  állandó  sírás  lett. 
Nagyon  félénk  voltam.  Elszigetelten  éltem.  Nem 
találtam  meg  a  szabadságomat,  nem  tudtam 
megvalósítani  akaratomat.  Sötét  volt  az  ég. 
Magányosnak  éreztem  magam.  Szüntelenül  föl-alá 
járkáltam vidéki házunkban, kiáltozva édesapám után, 
akit  elvesztettem.  Talán  a  sötétség  lett  egyetlen 
barátom, és a zokogás egyetlen vigaszom. Ez adott egy 
kis bátorságot és életkedvet.

Amikor  a  húgom  hároméves  korában  meghalt, 
anyámmal  éltünk  kettesben.  Nem  volt  hiány 
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nehézségekből és szenvedésekből. Kvandzsu városába 
költöztünk. Édesanyám szorgalmasan dolgozott, hogy a 
középiskolát el tudjam végezni.

1971-ben  25  éves  koromban  férjhez  mentem 
Julióhoz. Négy gyermekünk született.

Most, 1988-ban, Roza elsőszülött lányunk 18 éves, a 
középiskola  utolsó  osztályát  végzi.  Tamás  16  éves, 
középiskolás. Teréz 12 éves, most kezdi a középiskolát, 
végül  Fülöp  10  éves,  az  általános  iskola  negyedik 
osztályába jár.”

Julia  már  fiatal  feleség  és  édesanya  koránban 
különféle  betegségekben  szenvedett.  Többször  került 
emiatt kórházba, majd onnan haza, ahol nem volt más 
választása, mint várni a halált.

Mindig  kezeltette  magát,  mert  szeretett  volna 
segíteni édesanyjának, s ott szeretett volna lenni négy 
kicsi  gyermeke  mellett.  Emlékezett  rá,  hogy mennyit 
szenvedett édesapja halála miatt.

De hamar megértette, hogy nincs számára remény az 
élethez. Ezeket írta:

„...Az  orvosok  azt  mondták,  hogy  semmit  sem 
tudnak tenni. Megadtam tehát magam a halálnak.”

Julia  először  megkísérelt  élni  néhány  olyan 
gyógymóddal,  amelynek  köze  van  a  babonához.  De 
hamarosan fölhagyott velük, mert belátta, hogy nem ezt 
az  utat  kell  követnie.  Egy ideig  a  protestánsokhoz is 
járt, ami szintén nem hozott neki megnyugvást. Ekkor 
kezdett  el  férjével  és  gyermekeivel  katekizmus-
oktatásra járni.

Ezt írta naplójában: „Sőt mi több, magam számára 
elkészítettem  a  ciánkálit,  és  a  férjem  esetleges 
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jövendőbeli feleségének a számára a hagyatékpapírt. S 
ekkor hívott meg a jó Isten férjem révén az egyházba.”

A hittanoktatás előtt elment egyik rokona tanácsára 
egy jó hírű koreai paphoz, hogy kikérje tanácsát.

Julia  ezt  mondta  neki:  „Ha  van  Isten,  nagyon 
kegyetlen  hozzám. Mit  tettem,  hogy  ezt  a  keserű 
kelyhet kell kiinnom? (Keserű kelyhen a halált értettem, 
az  emberek  azonban  a  szenvedés  kelyhét  értették 
rajta.)”

A  pap  azt  felelte:  „Nem  tudja,  hogy a  szenvedés 
nagy kegyelem? Ön megkapta ezt a kegyelmet a testi 
szenvedésben.  Nekem  nem  volt  ilyen  kegyelemben 
részem, higgye el...”

„Ezek a szavak a Szentlélek szavai voltak a papnak a 
szájából.  Abban  a  szent  pillanatban  éreztem,  hogy 
jéghideg  testem  meleg  lett,  elkezdtem  rettenetesen 
izzadni.”

Julia  ezt  írta:  „Három  napra  rá,  hogy találkoztam 
ezzel  a  pappal,  hangot  hallottam,  amely  ezt  mondta 
nekem:  Vedd kezedbe a  Bibliát!  A Biblia  szavai  élő 
igék.”

Vaktában  kinyitottam  a  Bibliát,  s  a  vérfolyásban 
szenvedő asszony történetére  bukkantam.  Az asszony 
meggyógyult,  mert  nagyon hitt.  Ezt mondta magában: 
„Ha  csak  a  ruhája  szegélyét  érinthetém  is, 
meggyógyulok.” S Jézus ezt mondta neki: „Lányom, a 
hited meggyógyított téged, menj békével!”

Elhittem  Jézusnak  ezeket  a  szavait,  mert  úgy 
éreztem,  hogy  nekem  mondja  őket.  S  e  szavak 
következtében  nyomban  meggyógyultam,  pedig  még 
csak hittanoktatásra sem jártam.
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Hogy megvilágítson Isten, meghívott a szolgálatára, 
éppen  az  előtt,  hogy  életfunkcióim  végérvényesen 
megszűntek volna, és visszaadta nekem az életet.

A  férjem  nagyon  örült  ennek.  Úgy  hitte,  hogy 
felesége föltámadt a halálból. Kétszer elutazott velem, 
hogy újra átéljük mézesheteinket.

Sikerült  nyitnunk egy fodrászüzletet  akkor,  amikor 
még  annyi  pénzünk  sem  volt,  hogy  egy  szobát 
bérelhettünk  volna.  Az  Úr  volt  az,  aki  meglátogatott 
bennünket.  Sokkalta  többet  adott,  mint  ámennyit 
remélhettünk volna.

Én  mindig  a  gyöngék  pártján  álltam.  Házunkat  a 
koldusok putrijának, és az utazó kereskedők tanyájának 
titulálták. Néha még enni is adtam nekik, ha le kellett 
mondanom is az ételről... Az emberek angyalnak vagy 
tündérnek neveztek. Azt hiszem, hogy a jó Isten azért 
mentett  meg,  mert  tudta,  hogy életemet  a  jóság hatja 
át...

Isten tehát megteremtette a kapcsolatot maga között 
és köztem.

Azt kértem Tőle, hogy növelje bennem a lelkiséget, 
s íme, reggel három órakor elkezdett velem társalogni. 
Állandóan  ezt  ismételgettem:  „Uram,  bocsáss  meg 
nekem, bűnösnek...” S ekkor egy hangot hallottam, ami 
az égből jött. Ugyanaz a hang volt, mint amelyet három 
nappal  előbb  hallottam.  Íme,  nyitva  a  mennyország 
kapuja. Ekkor én, ez a kis lélek, kétszer ezt feleltem: 
„Uram, tárd ki nagyobbra a szívedet!”

Hirtelen megnyílt az ég. Szétfoszlott a sötét fátyol, 
fölragyogott a fény.
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1982 áprilisában újra fölajánlottam szenvedéseimet 
az Úrnak.

Ezt  mondtam neki:  „Még ha szenved is  csenevész 
testem  a  fájdalomtól,  úgy  örülnék,  ha  szenvedéseim 
akármilyen kicsi formában is szolgálnák akaratodat!”

Ettől  a  pillanattól  kezdve  lassanként  kezdtek 
sokszorozódni  szenvedéseim,  és  Jézus  több  módon 
megmutatta  nekem  megnyitott  szívét.  Másik 
alkalommal  pedig  a  Kis  Szent  Teréz  nővéreknél 
végeztem lelkigyakorlatot.  Jézus  reggel három órakor 
megjelent nekem. Nyitott volt a melle szétmarcangolt, 
vérző szíve fölött.

Fölkiáltottam:
– Uram, mit tegyek szétmarcangolt szívednek?
Az Úr ezt felelte:
–  Minden  alkalommal,  amikor  a  bűnösök  bűnt 

követnek el, szívem egy darabja megsérül. Legalább te, 
aki  ismersz  engem,  te  tedd jóvá,  ha  szívemet 
megsebzik.

– Igen, Uram, ki akarom engesztelni a szívedet...
Jézus  minden  alkalommal  megadta  nekem  azt  a 

kegyelmet,  hogy ne  csak  emberi  módon  szenvedjek. 
Ilyenkor mindig a Szűzanya Hét Fájdalmára gondoltam.

1985 májusában azonban újra készülődnöm kellett a 
halálra.  Egyik  kórházból  ki,  a  másikba  be... 
Szenvedésemet  azonban  mindig  fölajánlottam  a 
bűnösök megtéréséért.  Reggel öt  órakor keltem, hogy 
hétig  Jézus  öt  Szent  Sebéről  és  a  Szűzanya  Hét 
Fájdalmáról  elmélkedjem.  Így  hát  a  kórházban  is 
folytatódott  imaéletem.  Két  gyertyát  is  gyújtottam,  s 
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kértem az  Urat,  hogy legyen  kegyes  megvilágítani  a 
bűnösöket.  Amikor  utoljára  elhagytam  a  kórházat, 
légzőszerkezetet  kellett  használnom,  amely 
összenyomta a mellemet, s nehézzé tette a légzésemet. 
Amikor bementem a kórházba, még meg tudtam enni a 
rizst,  amikor  azonban elhagytam a kórházat,  már  egy 
kis  üres  köleskását  sem  tudtam  lenyelni.  Egyre  több 
imát  és áldozatot  ajánlottam föl  a szenvedéseknek az 
ideje  alatt.  Még  azt  is  megköszöntem  volna  a  jó 
Istennek,  ha  magához  akart  volna  szólítani.  A 
gyermekeink nőttek-nődögéltek, s meg tudtak takarítani 
egy kis  pénzt...  Mitől  félhettem  volna,  amikor  Isten 
akaratát  követtem?  Hogy  föláldozzam  magam,  és 
bűnbánatot tartsak, ezt mondtam: „Életemben éppúgy, 
mint halálomban az Úré vagyok.”

1985.  június  29-én  a  plébánia  híveivel  együtt 
autóbuszon  Khot  Tong-naiba,  a  virágok  falujába 
mentem.

Ebben a faluban a koreai pap mindenkit befogad: a 
lakásnélküli  koldusokat  vagy  betegeket,  elhagyott 
mozgássérülteket,  a  mindenki  által  kivetetteket,  és 
ingyen.  Sokan,  akár  keresztények,  akár  nem, 
odámennek hozzá, és segítik munkájában.

Julia  élő  szóval  elmondta,  hogy  a  „Virágok 
falujában”  útitársai  is  és  ő  maga  is  nagyon 
megilletődtek  ennyi  nyomor  láttán.  Amikor  Julia  a 
betegek szobáit járta, megpróbált segíteni, amiben csak 
tudott. Mindegyikükben Jézust látta.

Ezeket írta:
„Június  30-án  este  11.20  körül  értem  haza 

Nadzsuba...  Elimádkoztam  a  szentolvasót  a  bűnösök 
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megtéréséért, a „Virágok falujának” szegényeiért és az 
egyházközségért.  Amikor ezt mondtam: „Asszonyunk, 
Szűz Mária Istennek Szent Anyja! Imádkozzál érettünk, 
bűnösökért, most és halálunk óráján. Ámen.” – a Szent 
Szűz  szobrának  a  szemére  és  arcára  tekintettem, 
észrevettem, hogy folytak a könnyei. Nem tudtam, hogy 
vízcseppek-e  vagy  könnyek.  Meglepődtem  és 
fölköltöttem a férjemet,  aki  épp azelőtt  aludt  el.  Már 
majdnem  éjfélre  járt.  Hogy  jobban  lássuk,  együtt 
megnéztük,  s  megállapítottuk,  hogy valóban könnyek 
voltak.

1985. július  1-én Julia  ezt  írta:  Hat  órakor keltem 
föl,  s  rögtön  megnéztem  a  szobrot.  A  szenteltvíz, 
amivel  meghintettem,  teljesen  elpárolgott.  A  könny, 
ami előző este csak a bal szeméből,  most mind a két 
szeméből folyt. A férjem és én elmondtuk az imánkat. 
Mindkettőnket  nagyon  fölizgatott  ez  a  szokatlan 
esemény.  Nagyon  kértük  a  Szent  Szüzet,  hogy  adja 
értésünkre okát.

A  Szent  Szűz  a  következő  napokban  tovább 
könnyezett.  Július  4-én,  csütörtökön  ezt  írta  Julia  a 
naplójába: Reggel, amikor fölkeltem, újból megnéztem 
a  szobrot.  A  Szent  Szűz  még  mindig  sírt.  Julio,  a 
férjem, mielőtt munkába ment, ezt mondta: Most még 
ne beszélj róla senkinek! S azt ajánlotta, hogy buzgón 
imádkozzam.

Fél  tíztől  kezdődően  az  az  érzésem  támadt,  hogy 
valami  rendkívüli  dolog történik  velem.  (Mint  akkor, 
amikor  részt  vettem  a  karizmatikus  mozgalmakban.) 
Mivel nem tudtam mindezt magamban tartani, röviddel 
ezután telefonáltam a plébánia nővéreinek. Senki nem 
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vette föl a telefont. Hívtam a plébániát. Ott sem vették 
föl a telefont. Közben a Mária Légió egy csoportja jött 
hozzánk.  Elimádkoztuk  közösen  a  Szentolvasót  a 
könnyező szobor előtt. Kértem őket, ne beszéljenek róla 
senkinek.  De azt  mondták,  nincs  rá  semmi  ok,  hogy 
rejtve maradjon a dolog. Még inkább kértem őket, hogy 
ne  beszéljenek  róla,  s  megpróbáltam  újra  fölhívni  a 
nővéreket, de senki sem válaszolt.

Elmentem beteget látogatni,  s amikor visszajöttem, 
megtudtam, hogy közben többen jöttek, néhányan még 
Kvandzsu városából is.

Ettől  a  pillanattól  kezdve  fölgyorsultak  az 
események. Katolikusok, protestánsok és más vallásúak 
özönlötték el Julia lakását. Az utcákat is elárasztották 
az  emberek...  Rendet  kellett  teremteni.  A 
fodrászüzletben  akadályozták  a  munkát.  A borbélyok 
dühösek  lettek.  Nem  tudtak  tovább  dolgozni.  A 
látogatók nem maradhattak a szobor előtt tovább, mint 
egy tized  olvasó elmondásának az  idejéig...  A terem, 
amelyben a szobor volt,  mindig tele volt  emberekkel. 
Éjjel is folytak a Szent Szűz könnyei, s nem fogytak el 
az  emberek.  Julia  és  családja  nem  tudta,  hogy hova 
meneküljön. Ott aludtak, ahol éppen jutott nekik hely. 
Életük teljesen fölborult. Gyermekeik nem tudták már, 
hogy hol  írják  meg  házi  föladataikat,  hol  tanuljanak. 
Nem  tudtak  mindig  ugyanabban  az  időben  étkezni... 
Julio azonban mindenbe beleegyezett, s a gyerekek is.

Julio  látva  ezt  a  jövés-menést,  azt  mondta 
feleségének,  hogy  szentelje  magát  a  plébániai 
munkának.
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– Megengedem neked,  hogy ötven százalékban  az 
Úrnak dolgozz. 

Majd  később,  amikor  látta,  hogy a  szobor  tovább 
könnyezik,  és  hogy  Juliát  szó  szerint  kisajátítják 
maguknak a látogatók, ezt mondta feleségének:

–  Megengedem,  neked,  hogy most  már  egészen  a 
Szent Szűznek dolgozzál.

Ettől kezdve sohasem szegte meg adott szavát, s ő is 
a Szent Szűz szolgálatába szegődött,  amikor nem volt 
elfoglalva állapotbeli  kötelességeivel.  1985. július 18-
tól  kezdődően  Julia  több  üzenetet  kapott  a  Szent 
Szűztől.  1988.  június  5-én  vasárnap  Úrnapján  Jézus 
maga adott üzenetet Juliának.

Julia  naplója  fölfedi  egyéniségét,  és  a  Szűzanya 
gyors és hatékony beavatkozást a lelkébe, egész életébe. 
Julia hamar megérti, hogy kicsinynek, kicsiny léleknek 
kell lennie.

A Szent  Szűz megmutatja neki a lelki  gyermekség 
ösvényeit,  amelyet Lisieux-i Kis Szent Teréz hirdetett 
meg  elsőnek.  Megtanítja  neki,  hogy  cselekedeteink, 
szenvedésünk,  vezekléseink,  imáink,  böjtöléseink, 
amelyeket Istennek és a Szűzanyának ajánlunk föl, ha 
azt  szeretettel  és  alázattal  tesszük,  megváltó  értéket 
nyernek, amelyeket fölajánlhatunk a lelkekért.

Azt  mondja  neki  a  Szűzanya,  hogy 
engedelmeskedjék  még  a  nála  alacsonyabb  rangú 
embereknek is. Biztosítja Juliát, hogy örül, mikor látja, 
hogy elfogadja a legnagyobb szenvedést is.

Igen,  a  Szent  Szűz  gyakran  kéri  Juliát,  hogy 
egyesítse  saját  szenvedését  az  övével.  Minden ember 
bűne  fáj  neki,  különösen  az  anyaméhben  történő 
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emberölés bűne: a millió és millió magzat elpusztítása. 
Különösen fájdalmas azok bűne, akik elvetik Istent, a 
megfeszített  Megváltó  Jézust,  akik  a  Szent  Szüzet 
megvetik  haragjukkal,  gőgjükkel,  nagyravágyó 
kívánságaikkal, fényűzésükkel, igazságtalanságukkal...

A Szent  Szűz  Jézussal  együtt  meg akarja  menteni 
gyermekeit. Könnyei tanúsítják az Ő fájdalmát, és Isten 
fájdalmát.

Ezt mondja Juliának:
„Koldus vagyok, segíts nekem!”
Közismert,  hogy Koreában az  első  keresztények  a 

18.  század  utolsó  évtizedeiben  a  legműveltebbek 
soraiból kerültek ki.

Sokan jönnek keresni  az  elveszett  istenszeretetet... 
Ó,  mennyi  a  megtérés,  mennyi  a  lelki  gyógyulás,  és 
némelyek testi gyógyulása is.

Nadzsuban  a  buzgó  laikusok  látják,  hogyan 
özönlenek a templomba szüntelen az emberek. Jönnek, 
hogy kifejezzék szeretetüket a Szent Szűz iránt. Jönnek, 
hogy leróják  neki  hálájukat.  Ezek  a  laikusok  látják, 
hogyan  áradnak  az  emberek,  hogy  a  Szent  Szűz 
irgalmas  szívéhez  meneküljenek,  mert  anyai  szívében 
ismét megtalálják a békét, az irgalmat és az erőt ahhoz, 
hogy újból kövessék Jézust.

S  Julia  borzasztó  fájdalmai  közepette 
elragadtatásában  elszenvedte  a  keresztre  feszítés 
fájdalmait.

A  vérkönnyek  első  évfordulóján  szentmise  volt  a 
könnyező Mária-szobor előtt. Julia elragadtatásba esett, 
s  úgy maradt  egy óra  húsz  percig.  Első  alkalommal 
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szenvedte el Urunk kínszenvedéseit. Jobb lábán stigma 
jelent meg, s vérzett.

1988.  január  29-én  Julia  extázisba  esett,  s  újból 
elszenvedte Krisztus szenvedésének fájdalmait. Ezen a 
napon  a  stigmák  megjelentek  mindkét  tenyerén,  és 
véreztek.  A  borzalmas  fájdalmak  egy  óránál  tovább 
tartottak.

Február  4-én  szentmise  bemutatása  után  a  szobor 
előtt  Julia  lassan  hanyatt  esett  extázisban.  Húsz  perc 
múlva  hangosan fölkiáltott.  Pár  pillanatra  a  keresztre 
feszített Jézus testének formáját és helyzetét vette föl a 
teste. A Szent Szűz megkérdezte Juliától, elfogadja-e, 
hogy  részt  vegyen  Fia  szenvedésében.  Julia  igent 
mondott.

Ezeknek  a  kegyetlen  fájdalmaknak  a  látványa 
elviselhetetlen volt. Azok, akik jelen voltak, nem tudták 
visszatartani  könnyeiket.  Folyt  a  vér  a  kezéből  a 
stigmáknál. 

Mindmáig erősen hangsúlyozta a Szent Szűz, hogy 
Jézus is és Ő is nagyon szenvedett. Megmutatta az utat, 
hogyan térjünk vissza  Istenhez,  hogyan szentelődjünk 
meg,  hogyan  vegyünk  részt  a  megváltás  művében, 
hogyan  egyesüljünk  Vele  és  Jézussal,  hogy  minden 
testvérünket megmentsük...

1988.  június  5-én,  Úrnapján  Jézus  saját  magát 
mutatta meg Juliának. Julia nagy szenvedései ellenére 
elvezettette magát a templomba, hogy részt vegyen az 
esti misén. Abban a pillanatban, amikor magához vette 
a  szentostyát,  érezte,  hogy  elöntötte  száját  a  vér... 
Extázisba esett, látta Jézust, ahogy keresztre szögezték, 
és  folyt  a  vére...  Ekkor  Jézus  egy  hosszú,  fontos 
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üzenetet  közölt  vele.  Az  üzenet  befejeztével  Jézus 
leemelte kezét a keresztről, és megáldotta Juliát.  Julia 
keresztet  vetett,  kinyitotta  szemét  s  döbbenten látta  a 
plébánost, amint áldását adta a mise végeztével...

Azok,  akik  jelen  voltak  Julia  extázisakor, 
megdöbbentek, és nagy öröm töltötte el őket.

A plébánia hívei nagyon tisztelik Juliát, férjét is és 
gyermekeit  is.  Sokan  közülük  önkéntes  munkát 
vállalnak, hogy segítsék apostolkodásában, a helyiségek 
rendben tartásában.

Teltek a napok, megszűnt a Szűzanya sírása...
Novemberben  Julia  férjével  Japánba  ment. 

Csatlakozott  azokhoz  a  zarándokokhoz,  akik  Akitába 
mentek, hogy kifejezzék tiszteletüket a Szent Szűznek. 
Akitában  történt  ugyanis  az,  hogy  egy  japán 
apácaközösségben  egy  faszobor  százegyszer  igazi 
könnyeket  és  vérkönnyeket  hullatott.  Ito  püspök 
tényként ismerte el, és hivatalosan is megengedte, hogy 
ezt a szobrot különösen is tiszteljék. Ezt használta föl a 
Szent Szűz arra, hogy kifejezésre juttassa fájdalmát. Ezt 
a fölhatalmazást a püspök 1984. április 22-én, Húsvét 
ünnepén adta, Julia Japánban november 6-án üzenetet 
kapott.

Elérkezett  december  8-a.  Ez  a  nap  emlékeztetett 
1987.  december  8-ának  felejthetetlen  napjára,  amely 
csöndben,  minden  hivatalos  és  ünnepélyes  ceremónia 
nélkül,  ugyanakkor a  Szent  Szűz  társaságában telt  el, 
aki  szüntelenül  sírt,  és  ekkor  az  egész  „láthatatlan 
mennyet” magunk mellett éreztük. Az érzelmek erősek 
voltak,  de  nyugalom  töltötte  el  a  szíveket, 
kimondhatatlan nyugalom.
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Én  magam  is  vártam,  reméltem...  Hív-e  még 
bennünket  a  Szűzanya?  Hívott.  1988.  december  8-án 
Julia telefonált nekem, s ezeket mondta:

Atya, a Szent Szűz vérkönnyeket hullat,  amelyek a 
szobor aljáig csorognak le.

Fölhívtam a plébánost: van egy üzenet. Rögtön jött 
is.

A Szent Szűz négy napon át sírt, igazi könnyeket és 
vérkönnyeket.  Mindazok,  akik  ezeket  az  üzeneteket 
olvassák,  vagy  arról  elmélkednek,  legyenek  a  Szent 
Szűz gyermekded, szerető vigasztalói!

A SZENT SZŰZ ÜZENETEIBŐL

Kedves  gyermekeim,  félelem  nélkül  kövessetek 
engem! Mikor engem követtek és hisztek nekem, az Úr, 
aki  meghallgat  benneteket,  egész  szeretetével  száll  le 
rátok és minden kérésetek teljesülni fog.

Én, aki annyira szeretem Koreát, ifjabb lányomat, el 
fogom  érni,  hogy  szeretetem  győzedelmeskedjék,  és 
koreai közvetítéssel az egész világon elterjedjen. Itt az 
idő: virrasszatok és imádkozzatok!

Számos  lélek  a  kárhozat  útjára  lépett,  a  Sátán 
zsarnokságának lett az áldozata és a kereszt ellensége. 
Én azonban szeretetem palástja alá várom őket, amelyet 
azért tárok ki föléjük, mert szeretem őket.

Szeretett  gyermekeim!  Hallgassatok  meg  engem! 
Emlékezzetek a múltra! A népek nem fogadták szívesen 
azokat  az  intelmeket,  amelyeket  az  Isten  adott  nekik 
haragjának idején. Ugyanez a helyzet ma is. Mi lesz, ha 
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a  népek  elfordulnak  Isten  szavától  és  szeretetének 
üzenetétől,  mint  ahogyan a múltban tették.  Az az  én 
óhajom,  hogy  ajánljátok  föl  szeretettel  még  lelki 
szenvedéseiteket  is,  ha  azok  mindjárt  a  vérrel 
verejtékezés  kínjához  és  gyötrelmeihez  visznek  is 
közel.  Elmélkedjetek  annak  szavairól,  aki  a  ti 
édesanyátok, és vezekléstekben együttműködik veletek.

Ebben  a  szárazság  tikkasztotta  korban,  amikor  a  
világ  nagy  sivataghoz  hasonlít,  egyedül  a  szeretet  
segítségével lehet diadalmaskodni.

A  szeretetnek  velejárói  a  könnyek.  De  azok  a 
könnyek,  amelyeket  sírás közben  hullatnak,  olyan 
magok,  amelyek  nem  csak  jó  gyümölcsöt  teremnek, 
hanem lehetővé teszik, hogy azok az elernyedt lelkek, 
akiket  egy  romlott  élet  kerített  hatalmába,  mennyei 
eledelt készítsenek belőle maguknak.

Ó,  gyermekeim!  Azok,  akik  eljutnak  Istenhez, 
szeretetben,  békében,  az  Úr  örök  örömében  élnek. 
Ezzel  szemben  azokat,  akik  a  Szentlélek  ellen 
vétkeznek elvetve ajándékait,  és azt sem tudják, hogy 
köszönettel tartoznak neki, örökre elveti az Úr.

A Sátán latba veti minden erejét, hogy az Úr szent 
törvényével szemben a megvetés szellemét szítsa. Égő 
szívem  azonban  győzedelmeskedik,  a  kicsiny  lelkek 
imáinak visszhangja eljut szívemhez, és eléri az egeket.

Teljesen biztos, hogy meglátjátok győzelmemet!
Menj, lányom, és fönnhangon hirdesd: Közel van a 

győzelem napja.
Látni fogjátok, hogy még azokat a gyermekeimet is 

megtérítem, akik nem ismernek engem, annak ellenére, 
hogy  ti  olyan  tehetetlenek  voltatok  velük  szemben. 
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Kinyitom a  szemüket  azoknak,  akik  nem hisznek,  és 
becsukom a szájukat azoknak, akik kritizálnak.

Ó, leányom! Láttad? A jó a rosszal együtt van meg 
bennetek. Így hát őrzőangyalaitok jóra intenek titeket, 
míg  az  ördögök rosszra,  és  csak  szenvedést  okoznak 
nektek.  Állandóan  arra  ösztökélnek  benneteket,  hogy 
rosszat tegyetek. Minden alkalommal, amikor valaki jót 
tesz,  Őrangyala  hozzátesz  kincséhez  egy  rózsát  az 
égben. Ha tehát valaki sok jócselekedetet nagylelkűen 
fölajánl – imái, áldozatai és vezeklése által –, sok rózsa 
száll  föl  az  égbe  úgy,  hogy minden  angyal  az  égbe 
rózsakoszorúval  a  kezében  táncolni  kezd.  Amikor  az 
ember  a  halála  után  megérkezik  az  égbe,  a  szentek 
zenélve  mondják  neki,  hogy  „Isten  hozott”.  Ha 
megsokszorozzák  is  jócselekedeteiket,  de  ugyanakkor 
rosszat  is  követnek  el,  a  Sátán  mindig  ott  áll,  hogy 
kihúzza a rózsákat a mennyei kincsből, a pokol tüzébe 
vesse, és elégesse őket.

Mivel a Sátán csak akkor megy vissza a pokolba, ha 
már  minden  rózsát  elszedett,  mindent  megtesz,  hogy 
minél több lelket megnyerjen, hogy növelje csapatát.

Lányom!  Sohasem  szabad  alkalmat  adnod  a 
Sátánnak!  Vértezd  föl magad  a  szeretettel,  hogy 
győzzél! Minden alkalommal, amikor érzed magadon a 
kereszt  súlyát,  kopogtass  ajtómon,  ne feledd el,  hogy 
MINDEN  KEGYELEM  KÖZVETÍTŐJE  VAGYOK. 
Rajtam keresztül árad az Úr drága vére, és annak ereje. 
Akkor  majd  elragadtatva  és  boldogan  nyitsz  nekem 
ajtót.
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A lélek, aki magasra emelkedik a kereszten, szívesen 
áldozza föl magát, szívesen lesz áldozat az Úrnak. Az 
ilyen lelket magasztalja föl igazán az Úr.

A kicsiny lélek az, aki közelebb van hozzám. Az az 
óhajom, hogy minden gyermekem kicsiny legyen, hogy 
szerető szívemre tudjam szorítani őket, mint a gyermek 
Jézust.  Kiárasztom  Istenanyaságom  mámorító,  bódító 
mennyei illatát az egész világra.

Ó, kedves kicsiny lelkeim!
A Nap maga a fény.
Az Úr az,  aki  mint  a Nap jött,  megnyitja az eget, 

hogy a fénysugarak megvilágítsanak titeket.
A jel,  amely az  égből  jön,  az üdvösség titkának a 

jele. Azt jelenti, hogy az Úr veletek van, hogy megáld 
benneteket és az egész földet.

Egyszersmind  azt  is  jelenti,  hogy  ezen  a  földön, 
amelyet Isten annyira szeret, győzedelmeskedem. S az 
Úr  megvilágítja  szeretetének  fényével  azokat  is,  akik 
egyszerűségben engedelmeskednek neki, s követik az Ő 
akaratát.

Mária győzelme elűzi a tévedések okozta rosszat, az 
emberek  végtelen  önzését,  amitől  nem  tudnak 
megszabadulni.  Elűzi  a  rossz  kívánságokat,  minden 
gonosz tettet és minden tisztátalanságot, a sötétséget.

Ó, kedves gyermekeim!
Fiam,  Jézus  dicsőséges  napja  fölragyog,  és  nem 

csak,  hogy  közeledik,  hanem  szent  irgalmának 
szeretetével jön.
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Számotokra,  akik  válaszoltatok  többszöri 
fölhívásomra,  az ég sugarai napról napra fényesebbek 
lesznek.

Váljatok  eggyé,  hogy  megmentsétek  a  világot,  s 
közben teljesen belém helyezzétek bizalmatokat!

JÉZUS SZAVAI

Gyermekeim, Én vagyok a szeretet!
Nem szolgáltattam-e ki magamat teljesen nektek?
Ha megértettétek, hogy még most is vért izzadok, és 

vérkönnyeket  sírok  miattatok,  akkor  ti  is  letörlitek  a 
könnyeimet.

Ha  így  cselekedtek,  valóban  azt  jelenti,  hogy 
bűnbánatot tartotok és vezekeltek.

Júdás nevű tanítványom mester volt abban, hogyan 
lehet  engem  megsérteni.  Ti  azonban  mindannyian 
jöjjetek  Hozzám,  tartsatok  bűnbánatot,  mint  Mária 
Magdolna tette.  Fogjátok erősen Anyám, Mária kezét 
ebben a veszélyes világban.

Kedves  gyermekeim!  Ma  van  Mária  Szeplőtelen 
Fogantatásának  emlékünnepe.  Ő  most  is  arra  készül, 
hogy megtestesülésemnek eszköze legyen. Ez az Atyám 
üdvösség tervének része.

Ha  azonban  abban  a  pillanatban,  amikor  a 
Szentlélektől  megfogant,  nem  mondta  volna:  „az  Úr 
szolgáló  leánya  vagyok,  legyen  nekem  a  Te  igéd 
szerint”, Atyám nem tudott volna semmit tenni, mert Ő 
szabad akaratot kapott.
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Éppen  ezért  nektek  is  mindannyiótoknak  még 
alázatosabban  kell  felelnetek  igent  mondva, 
Édesanyám, Mária példáját követve.

Forrón  és  állandóan  kívánjátok,  hogy  a  kicsiny 
lelkek szeretetútján haladhassatok, azzal a szeretettel és 
bizalommal,  amellyel  Édesanyám  iránt  viseltettek, 
alázatosan  és  őszintén  beismerve  hibáitokat,  és 
engedelmeskedve Neki.

Akkor majd a változó értékeket, mint a gyönyör, a 
tisztelet,  a  társadalmi  rang,  a  hatalom,  az  önérdek,  a 
méltóság, a mások vélekedése rólatok helyettesíti más, 
például a hősies magatartás.

Kereszteteket még akkor sem szabad letennetek, ha 
nehéznek találjátok. Mert ha leteszitek a kereszteteket, 
a rossz rögtön beveszi  magát szívetekbe,  s a féktelen 
szenvedélyek  kirobbanását  eredményezi...  Rajta! 
Ébredjetek  föl!  Késlekedés  nélkül  kezdjetek 
imádkozni!

Nagyon  sok  gyermekem  nem  képes  arra,  hogy 
Anyám  szeretetüzenetét  kövesse,  mert  azt  a  hitet, 
amelyet hagyományosan átadtak nekik, makacsul őrzik 
ugyan, de tisztességtelen életet élnek.

Jönnek-mennek az ajtóm előtt, de nem tudnak velem 
találkozni. 

Kedves gyermekeim, ne feledjétek el, hogy Anyám 
egyes egyedül azért vezet benneteket, hogy magasztos 
szívemben  mindig  nagyobb  szeretettel  tudjatok  élni; 
hozzám  jöjjetek,  mert  Anyámon  keresztül  hozzám 
vezető utatok megrövidül.

Szívemnek  annyi  fájdalomban  van  része,  amikor 
látom,  hogy  ezen  az  ünnepen  nem  tisztelik  Őt 
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gyermekei  a  földön,  pedig  Ő  könnyeivel,  sőt 
vérkönnyeivel  is  szólítja  őket.  Annyira  szenved, 
különösen  miattatok.  Ezen  a  napon  is  olyan  erővel 
kiáltja  szeretetem terjedésének fontosságát,  hogy már 
alig van hangja.

Siessetek hát megvigasztalni Őt! Tiszteljétek Őt, és 
töröljétek le miattatok vérző könnyeit! Anyám hozzám 
vezet  benneteket.  Mindannyiótok  részére  biztos 
menedékhelyet készít szeplőtelen szívében.

Ne féljetek,  bízzatok bennem teljes hittel  és egész 
szívetekből!

ÉN MINDIG VELETEK VAGYOK!
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JÉZUS LEGSZENTEBB SZÍVÉNEK 
ÜZENETEI BOITSFORTBAN

Boitsfortban sok Mária jelenés történt. 1984-ben és 
1985-ben az Úr Jézus jelent meg, és közölte üzeneteit 
az egész emberiséghez. Ezek az üzenetek és jelenések 
tények. A tényeket nem lehet letagadni, azok újból és 
újból előttünk vannak.

Nincs makacsabb, mint az a tény, amely megtörtént, 
amelyet nem lehet meg nem történtnek tekinteni.

Az utóbbi időben nagyon sok Mária-jelenés történt, 
de  egészen  kiemelkedő  Jézusnak  a  boitsforti 
megjelenése 1984 júliusától 1985 június közepéig.

Jézus  megjelenésekor  az  esti  órákban  André 
Pestiaux bérelt házában kevés tanú volt jelen. Isten Fia 
„Jézus  legszentebb  Szíve”  Andrét  választotta 
eszköznek, és általa adta sürgős és komoly üzeneteit az 
emberiségnek.

Az  ég  a  földdel  soha  nem  volt  ilyen  szoros 
kapcsolatban,  mint  a  20.  században.  Jézussal  együtt 
megjelent  Szűz  Mária,  Szent  József,  sok  angyal  és 
szent, s beszéltek Andréval.

Aki  pontosabb beszámolót  szeretne,  szerezze  be  a 
Das  Göttliche  Herz  Jesu  spricht  in Brüssel! című 
könyvet,  amelyet  Raymond  Arnette  plébános  állított 
össze, és fordított le. 

„Valóban igaz, hogy Isten Fia, Jézus szól hozzánk!”
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Az  üzenetek  a  ma  emberének  szólnak,  aki  a 
huszadik  század  végén az  ezredfordulót  várva  az  Ég 
üzeneteit hallja. Jézus egy éven át megjelent, és szavai 
rámutattak,  hogy  az  emberiség  mélységes  szakadék 
szélén  van.  Fölhívott  bennünket,  hogy térjünk  vissza 
Istenhez, mert ha nem, akkor a büntetéseket nem tudjuk 
elkerülni.

A  II.  vatikáni  zsinat  állásfoglalása  írja:  „A 
Szentlélek  Isten  vezeti  az  Egyházat  különböző 
adományokkal,  melyek  hierarchikusak  és 
karizmatikusak.”

Ahogy az Ószövetségben a próféták fölléptek, hogy 
az Istentől elszakadt népet fölrázzák, visszatérítsék az 
Istenhez,  úgy  kell  a  mi  időnkben  a  hűtlen,  Istentől 
elszakadt  népnek  a  Karizmák  által  figyelmeztetést 
kapnia, hogy megtérjen.

Az  ateizmus  elterjedésével,  a  hitetlenség 
növekedésével  az  emberek  testi  és  lelki  romlásukba 
rohannak,  és  elvesztik  végső  céljukat.  Nem kellemes 
nekünk,  embereknek  ilyenkor  komoly 
figyelmeztetéseket, fölhívásokat hallani a megtérésre az 
Úr Jézus vagy Szűz Mária által. Ezért sok ember nem is 
akarja  hallgatni.  De  mindezek  ellenére  mégis  ez  az 
utolsó  fölhívás,  utolsó  kegyelem  a  fenyegető  nagy 
büntetés előtt.

Megrázó  a  Gemma  látnoknő  által  kapott  üzenet, 
amelyben a Mennyei Atya szól általa 1980. július 15-
én.

„Én  Atyai  tekintetemmel  mindenfelé  tekintek!  De 
megmondom neked, hogy az ember teremtése óta ennyi 
gonoszságot  még  a  föld  nem  látott.  Én  szóltam 
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hozzátok, a Fiam által is, de ti most ott tartotok, mint 
amikor Mózes lejött a Sinai hegyről.

Ti kétkedők vagytok, hitetlen pogányok, félelem és 
szeretet  nélkül  irántam.  A  Szűzanya  elhalasztotta  a 
büntető ítéletet,  ami erre a földre jön, de Ő  már nem 
sokáig tudja távol tartani azt,  ami fiaira jön, mert  túl 
sok bálványt állítottatok föl az én nevemben.”

Hitetlenségünk  és  minden  kételkedésünk  ellenére 
nem csalódhatunk:  a fenyegető büntetés bekövetkezik 
az  emberiségre,  nem azért,  mert  a  Mindenható  Atya 
akarta ezt így rendelni el, hanem azért, mert az emberek 
bűneikkel és engedetlenségükkel a Kozmosz kegyelmi 
rendjét  megdöntötték,  szétrombolták  azért,  mert  az 
égnek  minden  fölkínált  kegyelmi,  javulási  eszközét 
elutasították, és nem használták föl.

Isten  létezik,  függetlenül  attól,  hogy mi  hiszünk-e 
benne  vagy  nem!  Ő  teremtményeinek  szuverén  ura 
anélkül, hogy mi Őt elismerjük-e vagy sem. Egyedül Ő 
tudja  a  jelzett  büntetéseket  rövidíteni  vagy 
megszüntetni,  ha  mi  a  tévútjainkat  elhagyjuk,  és  ha 
megkérjük Őt, hogy legyen irgalmas hozzánk.

Ha az emberiség hitetlenségben marad, az Isten elég 
hatalmas  ahhoz,  hogy ezt  a  világot  az  emberiséggel 
együtt elpusztítsa.

ANDRÉ PESTIAUX, A BOITSFORTI LÁTNOK

Isten  az  Ő  eszközét  1982-ben  készítette  föl  a 
kiválasztott  föladatokra.  André  akkor  már  fiatal 
családapa, egy nagy bank alkalmazottja. Semmi jel nem 
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mutatott  arra,  hogy  ez  az  ember,  aki  többé-kevésbé 
hívő,  az  Istennek  ilyen  különleges  eszköze  legyen, 
amelyben Isten a szeretetét közvetíti az emberekhez.

Minden  akkor  kezdődött  nála,  amikor  a  Szűzanya 
tiszteletére  egy  zarándoklathoz  csatlakozott,  és  ott 
megtért.  Itt  ismerte  meg a rózsafüzért  és  annak nagy 
áldását, jótékony hatását... fölismerte, hogy a Szűzanya 
élő  édesanya,  az  Úr Jézus  pedig  maga a  Szeretet,  és 
éppen  azért,  mert  Ő  a  Szeretet,  Ő  a  Szív.  Isten 
csodálatos fényében fölismerte azt, hogy kicsoda a mi 
Urunk, Jézus Krisztus.

1984.  április  5-én  az  Oltáriszentségről  nevezett 
nővérek kolostorában elmerült az imádságban, föltárta 
szívét az Úr Jézus előtt, és az Úr Jézus is megragadta 
őt.  Bizonyos,  hogy  imádságos  magatartásunknak 
ilyennek kell lennie. Szívünket nyitottá kell tennünk az 
Isten előtt... Ebben a pillanatban André úgy látta, hogy 
megnyílik  az  ég  előtte...  Ő  mondta  el,  hogy  lelke 
leborult  az  Isten  előtt, és  hallotta,  hogy  Jézus  szól 
hozzá,  és  megköszönte  neki  mélységes  alázatát. 
Ahányszor  csak  megjelent  neki  az  Úr  Jézus,  mindig 
fölismerte saját nyomorúságát, semmiségét: „Jaj nekem 
– mondja  mint  Izajás  –,  végem van,  mert  tisztátalan 
ajkú ember vagyok, és tisztátalan ajkú nép között élek, 
mégis szememmel láttam a Királyt, a Seregek Urát.” (Iz 
6,5) 

André  is  azt  mondta:  Miért  én,  amikor  én bűnös 
ember vagyok? Isten mégis jónak látta,  hogy eszköze 
legyen. Neki készségesnek, alázatosnak, odaadónak kell 
lennie az Isten kezében, aki az Ő ajka által akar szólni a 
világhoz.  André  még  bensőségesebben  imádkozott, 
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rábízta magát egy papra, lelki vezetőjére. Neki azonban 
föladatai  vannak  itt  a  földön,  felesége,  gyermekei, 
akikről  gondoskodnia  kell.  Mindennap  megy  a 
munkájába.  Az  Úr  Jézus  mindig  jobban  és  jobban 
formálta a lelkét. Benső beszélgetései elmélyültek, így 
az  ég  szavait  a  legteljesebb  bizalommal  elfogadta. 
Kontaktusa az Isten világával mind mélyebb lett. Végül 
is 1984. június 25-én kapta az első üzenetet.  Ekkor a 
családjával Paray le Moniálban volt szabadságon, és itt 
hallotta  Jézus  szavait:  „Itt  adom  oda  Szívemet, 
szeretetét  és  irgalmát.  Imádkozzatok  sokat! 
Igyekezzetek! Az idő sürget!”

Ezeket  a  szavakat  a  Boldogságos  Szűzanya  is 
elmondta.

Amikor  visszatért  Brüsszelbe,  Jézus  megismételte 
szavait 1984. június 19-én: „Végül, fiam, újból itt vagy! 
[Azért,  mert  André  elhanyagolta  három  napon  át  a 
szentmisét.]  Én  akarom,  hogy a  szentmisén  többször 
jelen  legyél,  és  a  szentáldozáshoz  járulj!  Végezzél 
szentgyónást, és készülj föl nagy szeretetadományomra. 
Ezek  irgalmamnak  kegyelmi  adományai  azokra  az 
eseményekre, amelyeket az Anyám előre közölt veletek. 
Igyekezzetek, mert az idő nagyon rövid!

1984.  július  21-én,  a  hónap  harmadik  szombatján 
megjelent  Jézus  Szentséges Szíve,  és közölte  vele az 
első üzenetet.  1985. június 15-ig egy éven át  minden 
este megjelent neki Jézus.

A második félévben az Úr Jézust mennyei vendégek 
kísérték.  Mindez  a  lakásában  történt.  Ahogy  az  Úr 
Jézus ígérte, a későbbi időben is sokszor megjelent neki 
a  Szűzanyával  együtt,  különösen  egyházi  ünnepeken. 
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Amikor Andrénak el kellett hagyni a lakását 1987-ben, 
Jézus ritkábban jelent meg neki az új lakásán Leuze an 
Hainaut-ban.

HOGYAN TÖRTÉNTEK A LÁTOMÁSOK?

André 20 óra előtt kinyitotta lakásának ajtaját. Kint 
az  emberek  a  legnagyobb  csöndben  vártak.  Ők 
beléptek.

André  letérdel.  Előtte  van  egy  kisasztal,  amelyre 
ráhelyezik a megáldandó tárgyakat,  ezekre kéri  az Úr 
Jézus  áldását.  Minden  szavát  és  a  történteket 
megjegyzik,  hogy  tovább  adhassák.  Elkezdik 
imádkozni az Úr Angyalát, utána a kilencediket Jézus 
Szentséges  Szívéhez,  ahogy  Pio  atya  imádkozta  a 
kolostorban.  Végül  elimádkozzák  a  rózsafüzért,  és  a 
napi  titkok  fölött  elmélkednek.  A  harmadik  tizednél 
már érzi a belső hivatást, tudja, hogy az ég megnyílik, 
és  szíve  ritmusa  fölgyorsul.  Nincs  teljes  extázisban, 
nem  veszíti  el  a  kapcsolatait  a  jelenlévőkkel.  Lelki 
szemeivel  látja  a  Názáreti  Jézust,  a  Boldogságos 
Szűzanya egyszülött Fiát, Jézus itt van... André az Úr 
Jézus szavait erőteljes hangon mondja:

„Békesség legyen veletek!”
Ez gyakran történik a jelenések kezdetén.
Néha  személyes  üzenetet  is  kap,  amelyek  a 

jelenlévőkhöz  szólnak.  Mindenki  megrendül,  amikor 
hallja, hogy Jézus feléje fordul.
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1984.  szeptember  16-án  Jézus  arra  kérte  Andrét, 
hogy írja  le  az  üzeneteket,  amelyet  csöndben  mond. 
Jézus szavait nem szabad emberi módon magyarázni.

1984. október 28-án engedélyt kapott André, hogy az 
Úr Jézus által  mondott  szavakat, üzeneteket hangosan 
ismételje.  Amikor  vége  van  az  üzeneteknek,  Jézus 
megáldja mindazokat a tárgyakat, melyeket az asztalra 
tettek. Jézus gyakran szól a tárgyak tulajdonosaihoz is. 
Ezután Jézus megáldja a jelenlévőket. Az áldás szavai, 
így  hangzanak:  „Fogadjátok  szent  védelmemet  és 
legszentebb  áldásomat.  Én  megáldalak  benneteket  az 
Atya, a Fiú és a Szentlélek által.”

A  jelenlévők  ajkáról  önkéntelenül  elhangzik: 
„Dicséret és dicsőség neked, Uram Jézus!”

Ez  mind  a  legnagyobb  csöndben  játszódik  le. 
Elérkezett az imádkozás ideje. Senki sem nyugtalan és 
türelmetlen.  A mi  Istenünk a béke Istene.  Senki  sem 
csodálkozik  azon,  hogy  testvéri  kapcsolat  jön  létre 
olyan emberek között, akik egymást sohasem ismerték.

André  gyakran  leírta  az  ég  vendégeit.  Jézust 
többször  különböző  életkorban  látta.  Egyszer  Jézus 
mint gyermek jelent meg. 1984. november 6-án André 
ezt  írta:  Jézus  úgy  12–13  éves  gyermekként  jelenik 
meg, szőke haja van, enyhén hullámos, a füléig ér, fehér 
ruhát  visel,  mely  a  lábáig  ér,  egy  övvel  van  lazán 
összekötve,  ezen  a  ruhán  viseli  fehér  palástját. 
Balkezével  egy báránykára  mutat,  jobb  kezében  egy 
fényes  botot  tart,  melynek  keresztformája  van. 
Csodálatos  fény  vette  körül.  Mögötte  állt  szeretett 
Édesanyja. A Szűzanya fehér ruhát viselt, kék palásttal. 
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Feje fátyollal  volt  takarva. Úgy láttam, mintha a ruha 
varrás nélkül egyet alkotna.

A  gyermek  Jézus  mosolyog.  Hosszúkás  orra  van, 
arca szabályos, nem nagyon telt, szeme kékeszöld, úgy 
láttam, szürke pontokkal. Tekintete átható, szinte nem 
lehet leírni. Szemébe tekinteni olyan, mintha az ember 
tükörbe nézne. Jézus lábain fából készült szandál volt 
bőrszíjjal, amely a nagy lába ujját fogja.

1984.  december  8-án  a  Szűzanya  külön  megjelent 
Andrénak.

„Még  sohasem  láttam  ilyen  szépnek  a  Szűzanyát, 
mint ezen az ünnepen.

Igaza  volt  Bernadettnek,  Ő  csodálatos  fényben 
tündöklő Asszony. Isteni fényesség vette körül, hosszú 
fehér  ruhát  viselt,  mely  a  lábfejéig  ért.  Fején  kendő 
fátyollal,  amelyet kerubok hordoztak. Kék övet viselt, 
rajta  rózsafüzér.  Rámutatott,  és  ezt  mondta:  Gyakran 
imádkozzátok!”

„Én  a  szeretet  vagyok.  Én  szeretetteljes  vagyok, 
akinek  szeretetre  van  szüksége.  A  szeretet  az  én 
gyöngeségem,  a  szeretet  által  mindent  elérhettek,  a 
tiszta szeretet, mely odaadja magát, mielőtt még kapott 
volna valamit!

Gyermekeim!  Én  közöttetek  vagyok.  Én  szeretlek 
benneteket,  szeressetek  engem  minden  számítgatás 
nélkül...  számolgatni  szokták  a  pénzt,  de  a  szeretet 
cselekedeteit  nem.  Hát  én  számoltam  őket? 
Imádkozzatok,  és  nagyon  szeressetek!  Ne  várjatok 
holnap  reggelig,  hogy  szeressetek  engem,  most 
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szeressetek! Én már fogantatásotok pillanatától kezdve 
szerettelek benneteket!

Szeressetek,  mert  ez az üdvösség útja.  Szeressétek 
az Istent, mert Ő maga a Szeretet. Én vagyok a szeretet. 
Én a teljesség. A kezdet és a vég!

Isten mindent szeretetből ad nektek. Ti ravaszoknak 
és  intelligensnek  tartjátok  magatokat.  Mindent,  amit 
tudtok,  az  Atyától  tanultátok,  mindent,  amit 
fölfedeztek, az Atya engedi meg nektek. De ti mindent 
az  Isten  ellen  használtok  föl,  és  elkövetitek  a 
legközönségesebb bűnöket a gyűlölet és a kicsapongás 
terén.  Ti  önmagatokat  elpusztítjátok,  tönkreteszitek 
magatokat.

A szentmisét nagy hittel és szeretettel ünnepeljétek! 
Elsősorban  azért,  mert  nagyon  sokan  közületek  nem 
hisznek abban, hogy az Oltáriszentségben jelen vagyok 
köztetek. Miért távolították el az áldozó rácsokat, ahol 
engem térdelve fogadtatok szívetekbe?

Az  Én  tabernákulumom  a  templom  küszöbéről 
látható  legyen.  Gyakran  menjetek  szentáldozáshoz, 
ebben  a  kegyelemben  még  az  angyalok  sem 
részesülnek. Az Oltáriszentség nagy kegyelem, amelyet 
nagy tisztelettel és szeretettel kell fogadnotok.

Én sok kegyelmet  árasztok  azokra,  akik engem az 
Oltáriszentségben imádnak és tisztelnek.

Gyakran keressetek föl engem a templomokban. Ha 
azok zárva vannak, akkor imádkozzatok a küszöb előtt, 
mert  Én  egyedül  vagyok  bent.  Minden  pillanatban 
várlak benneteket a tabernákulumban. A tabernákulum 
számomra olyan, mint egy aranyház, egy aranykehely, 
amelyben  kipihenhetem  magam  mindaddig,  amíg 
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fölkerestek engem. Ha beléptek a templomba, akkor az 
első  pillantásotok reám essem.  Én jövök és  fogadlak 
benneteket,  amikor  elbúcsúztok,  a  küszöbig  kísérlek 
benneteket.  De utána  is  minden  pillanatban  vigyázok 
rátok.

Nagyon  tiszteljétek  az  Oltáriszentséget,  ahol  Én 
testemmel,  lelkemmel,  egész  valóságommal  jelen 
vagyok.  Gyertek,  és  imádjátok  a  ti  Isteneteket.  A 
szeretet, mely odaadja önmagát számolgatás nélkül, az 
a legszebb szeretetadomány. Én szeretetből adtam oda 
önmagamat,  és  azt  teszem  továbbra  is  minden 
Oltáriszentségben.  Az  Oltáriszentség  isteni  áldozat,  a 
szeretet megosztása, szeretetadomány egyházamnak, az 
Én híveimnek,  az  Én kiválasztottaimnak.  Aki  eszi  az 
Én testemet  és  issza  az  én  véremet,  annak örökélete 
van.  Ámen.  Én  mondom  nektek  az  Én  legszentebb 
Anyámon keresztül,  általa  tudtok legjobban közeledni 
az Oltáriszentségben hozzám.

Imádkozzatok  legszentebb  Anyámhoz,  nagyon 
szeressétek!  Ő  egyházam  oszlopa.  A  rózsafüzér 
üdvösségünk fegyvere. Hosszú idő óta kér benneteket 
Anyám,  hogy  térjetek  meg,  tartsatok  bűnbánatot, 
hozzatok áldozatot, de ti nem hallotok. Gyermekeim, ti 
nem akartok  rám  hallgatni.  Minden,  amit  az  Anyám 
közölt  veletek,  az mind be fog következni  rövidesen. 
Akkor fogtok hinni.

A szombat a legszentebb Anyámnak van szentelve. 
Imádkozzatok  sokat  hozzá.  Ő  minden  kegyelem 
közvetítője,  közbenjárótok,  bizalmasotok,  segítőtök. 
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Általa  jöttök ti  hozzám.  Jézus  Szívének győzelmét  Ő 
fogja kivívni.

Imádkozzatok  legszentebb  Anyámhoz!  Aki  látja 
Anyámat,  az el  van rejtve szeretetemben. Én annak a 
mennyországot adom. Aki anyámat segítségül hívja és 
gyakran imádkozik hozzá, annak el kell felejtenie ezt a 
világot, és csak átmenetinek érezni.

Anyámnak  már  nincs  nyugta.  Szünet  nélkül 
állandóan  javatokat  keresve  fordul  hozzám.  Szünet 
nélkül  keres  olyan  szíveket,  amelyekben  Én 
kipihenhetem  magam.  De  a  ti  szíveitek  olyan 
kemények, mint a kövek, elzárkóznak előlem!

Gyakran hívjátok  segítségül  legszentebb  Anyámat! 
Ő  biztos  hajó,  mely  a  biztos  kikötőbe  elvezet 
benneteket.  Minden,  amiért  Ő  könyörög,  az  a 
szentírással és egyházam tanításával megegyezik.

A  tengeren  erre  a  világítótoronyra  nézzetek.  Ő  a 
hajnalcsillag!  Nappal  és  éjjel,  és  minden  pillanatban 
éberen  őrködik  fölöttetek.  Ő állandóan  könyörög Fia 
által  a  Mennyei  Atyához,  hogy  ezt  a  világot 
kegyelmével  elárassza,  és  hogy  legyen  türelemmel 
annak  ellenére,  hogy látja  a  világban  a  sok  bűnt  és 
gonoszságot.

Legyetek  éberek!  Virrasszatok  és  imádkozzatok, 
nehogy kísértésbe essetek! Az ellenség körül jár! Ahol 
Én vagyok, ott  megjelenik ő is.  Ott,  ahol Édesanyám 
van,  ott  van  ő  is.  Ezeken  a  helyeken  még  jobban 
tombol, mert nagyon jól tudja, hogy Én és Anyám az ő 
vereségét  készítjük  elő.  Érzi  az  imádság hatalmát,  és 
ettől fél. Ezért azon fáradozik, hogy ne imádkozzatok. 
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Az  ima  nem  jó  neki.  Mindenki,  aki  nem  hajlandó 
megtérni,  az  ellenséget  segíti.  Virrasszatok  és 
imádkozzatok!
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A Máriáról nevezett monforti Grignion Szent Lajos 
(1673–1716) előre hirdette  és látta  a  Szűzanya végső 
uralmát.  A Szűzanyáról  írt  könyve,  mely tiszteletéről 
szól,  tele van azokkal a gondolatokkal,  amelyekért az 
utolsó  időkben  különös  módon  fogják  tisztelni. 
Grignion  próféta  volt  a  szó  igazi  értelmében.  Ha ezt 
tudjuk, akkor értjük meg, hogy Krisztus  uralma Szűz 
Mária uralmával jön el erre a földre: „Mária által akar 
uralkodni ezen a földön.” 

Mária által kezdődött az üdvösségünk, Máriával kell 
annak  beteljesülnie.  Jézus  első  eljövetelekor  Mária 
háttérbe  vonult...,  de  Jézus  második  eljövetelekor 
Máriát kell megismerni, mert a Szentlélek Őt ki akarja 
nyilatkoztatni,  hogy  Őt  is  megismerjék,  úgy,  mint 
Jézust, hogy Őt is még jobban tiszteljék és szeressék.

Grignion látja Krisztus országának végső eljövetelét 
is,  mely  szoros  összefüggésben  van  Szűz  Mária 
uralmával.  Teljesen  át  kell  adnunk  magunkat  a 
Szűzanyának,  ami  nem  öncélú,  hanem  Krisztus 
eljövetelét szolgálja. Ez előkészület Krisztus országára.

Grignion, aki könyvét háromszáz évvel ezelőtt írta, 
jól  tudta,  hogy  írását  nem  csak  érteni  nem  fogják, 
hanem  harcolni  fognak  ellene.  Ezért  írta  könyvében: 
„Előre  látom,  hogy  haragos,  gyűlölködő  állatok 
dühöngenek,  és  ördögi  fogaikkal  az  Ő  kis  írását 
szétszaggatják...  Ezért  fogják  könyvét  egy  sötét 
koporsóban  elásni,  hogy  elhallgattassák,  hogy 
napvilágra ne kerüljön. Így maradt az Ő könyve egészen 
a mi évszázadunkig egy sötét koporsóban.”

Mi  újra  fölismertük  Grignion  jövendöléseinek 
fontosságát,  és  a  Szűzanya,  az  Úr  Jézus  tanításaival 
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megerősítette.  Grignion nem csak általánosságban írja 
le  Mária  végső  uralmát,  állításai  egészen  konkrétak. 
Kimondja,  hogy  Isten  a  világ  eseményeibe  való 
beavatkozásnál nagy szenteket támaszt, melyek minden 
eddigi szentet fölülmúlnak, úgy mint Libanon cédrusa. 
Ezek  a  szavaik  és  példájuk  által  az  egész  világot 
elindítják  a  Szűzanya  tisztelete  felé,  és  általuk  sok 
ellenség megtér.

„Az  utolsó  időkben  Mária  hatalmával,  irgalmával, 
kegyelmével  még  jobban  előtérbe  kerül...  Végül 
félelmetes  lesz  Mária  a  gonosz  lelkek  számára  úgy, 
mint egy rendezett hadsereg ezekben az utolsó időkben, 
mert  a Sátán jól  tudja,  hogy kevés ideje van, hogy a 
lelkeket  a  kárhozatba  taszítsa.  Ezért  duplázza  meg 
támadásait.

Nemsokára  borzalmas  üldözéseket  fog  támasztani, 
félelmetes  csapdákat  fog  állítani,  hogy  Mária 
gyermekeit  megfélemlítse.  Jézus  azt  akarja,  hogy 
Anyját  most  jobban  ismerjék  meg,  jobban  tiszteljék, 
mint  eddig.  Ez  akkor  történik  meg,  ha  az  emberek 
jobban  közreműködnek  az  Isten  kegyelmével.  Az 
emberek fölismerik a Szűzanya hatalmát és teljesen az 
Ő szolgálatában fognak állni,  és  életüket  neki  fogják 
szentelni. Az emberek előtt világos lesz, hogy Jézushoz 
a legrövidebb és a legkönnyebb út Mária által vezet.

Grignion  jövendöléseinek  legnagyobb  része  már 
beteljesült.  1942-ben  írásait  elővették  a  feledés 
homályából, és ismertté tették az egész világon.

Új Mária-ünnepeket  vezettek  be,  számtalan  Mária-
egyesületet,  új  rendeket  szenteltek  a  Szűzanyának.  A 
teológusok  többet  foglalkoztak  a  Szűzanya 
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megismerésével.  Az  évszázad  fordulója  előtt  egyre 
jobban  megismerik  és  bensőségesebben  szeretik.  Az 
utóbbi  évszázad  pápái  fölemelték  szavukat,  hogy 
növeljék  a  Szűz  Mária  iránti  tiszteletet.  A  jelenlegi 
pápa,  II.  János  Pál  a  Szűzanyának  a  pápája.  Ő 
mondotta, hogy egészen a Szűzanyáé. Ő az emberiséget 
a Szűzanya oltalmába helyezte.

JÉZUS ELŐREJELZÉSEI ÉS FIGYELMEZTETÉSEI 
A BOITSFORTI ÜZENETEKBEN

Gyorsan  térjetek  meg!  Az  idő  nagyon  közel  van, 
közelebb,  mint  ahogy gondoljátok.  Jaj,  jaj,  jaj,  ilyen 
büntetést még nem látott a föld, és nem is fog látni!

Én eljöttem, hogy a büntetés előtt, a tisztogatás előtt 
az  utolsó  kegyelmeimet  adjam,  és  az  utolsó  csatát 
előkészítsem,  és  a  győzelmet  Anyámnak  biztosítsam. 
Az Én legszentebb Anyám az Én szívemmel egyesítve 
és  imádságaitokkal  támogatva  le  fogja  győzni  az 
ellenséget.  De  mielőtt  a  nap  bekövetkezik,  Atyám 
haragja  ki  fog  törni,  ez  olyan  biztos,  mint  amilyen 
biztos, hogy van nappal és éjszaka. Ezt a haragot már 
nem  tudjátok  elkerülni,  de  enyhíthetitek  és 
késleltethetitek! Nagyon igyekezzetek, mert már nincs 
sok idő hátra! Cselekednetek kell! Cselekednetek kell, 
és  Vikáriusomnak  engedelmeskedni!  Hallgassatok 
Őreá!  Én  általa  beszélek.  Ha  ti  nem  hallgattok  reá, 
akkor velem szemben vagytok engedetlenek!

Siessetek  megtérni,  mert  a  kegyelem  ideje  lejár! 
Rövidesen,  nagyon  rövidesen  minden  nagyon  közel 

140



van! Egészen biztosan be fog következni! Bízzatok, és 
sokat imádkozzatok!

Imádkozzatok sokat! Térjetek meg! Anyámnak már 
terhére  van  a  figyelmeztetés!  Igyekezzetek,  mert  az 
idők nagyon közel vannak!

Választottaimmal közlöm, hogy az idő közel van, a 
cselekvésre  nagyon  közel  van,  mert  nagyon  hamar 
fogom  a  földet  megtisztítani!  Imádkozzatok  sokat! 
Imádkozzatok gyakran!

Vegyétek  figyelembe,  rövidesen  megtörténik  a 
figyelmeztetés! Mindannyian látni fogjátok! De ti meg 
is fogjátok érteni! De ez nem lesz elég számotokra!

Térjetek  meg,  bánjátok  meg  bűneiteket,  és 
imádkozzatok  sokat!  Cselekedjetek!  Ébredjetek  föl, 
mielőtt  még  késő  lesz!  Ti  nem  tudjátok,  mit  hoz  a 
holnap.

Nemsokára át fogjátok élni az előjeleket! Nemsokára 
minden  be  fog  teljesülni,  amit  itt  közöltem  veletek, 
mert  nemsokára  már  nem  fogok  itt  megjelenni. 
Rövidesen, a Szentatya látogatása után, már nem leszek 
itt. De Én itt hagyom nektek az én eszközeimet!

Az  egész  földre  szomorú  napok  várnak!  Ha  nem 
tértek meg, akkor nagyon nagy büntetés vár rátok,  és 
senki sem fogja tagadni, hogy ez nem az égiektől jön.

A  földön  ilyen  események  még  nem  zajlottak  le. 
Készüljetek föl, mert az idő nagyon közel van.

Gyermekeim,  egészen  kicsiny  gyermekeim,  Én 
nagyon  szeretlek  benneteket!  Én  eljövök,  hogy 
figyelmeztesselek  benneteket,  nagy  veszélyben 
vagytok!  Nagyon  nagy  veszély  fenyeget  benneteket! 
Egyesítsétek  szíveteket  a  Szívemmel,  és  az  Én 
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legszentebb Anyám szívével, akkor nem fogtok elesni, 
mert  az  Én  szívemben  megtaláljátok  a  fényt  és  a 
szeretetet!

1985.  április  8-án  Dél-Itáliában  Helena  Aiello  
nővér, aki már negyven éve stigmatizált, ezt az üzenetet  
kapta:

„Ezt az üzenetet adjátok tudtára az egész világnak, 
hogy a büntetések közel  vannak! Az egész emberiség 
bűnnel van megfertőzve, ezért a büntetést nem kerüli el, 
saját  vérében  fog  megtisztulni,  betegségek,  éhségek, 
földrengések, felhőszakadások és háborúk által. 

Ha  az  emberek  meg  nem  térnek,  egy  félelmetes 
tűzözön által, mely az égből jön, meg lesznek büntetve, 
ahogy  megérdemlik,  mert  Isten  igazságossága  ellen 
föllázadtak.  Ezek  a  pillanatok  a  világ  összes  embere 
számára borzalmasak lesznek, mert itt  az ég a földdel 
eggyé  válik.  Az  istentelenek  teljesen  elpusztulnak! 
Egyes nemzetek meg lesznek tisztítva, és más nemzetek 
pedig meg lesznek semmisítve, el fognak tűnni.

Ezt  az  üzenetet  közöld,  hogy  az  új  nemzedék 
tudomást  szerezzen  arról,  hogy  az  emberek  kellő 
időben  megkapták  a  figyelmeztetést,  hogy  térjenek 
vissza  Istenhez,  tartsanak  bűnbánatot,  hogy  ezt  a 
félelmetes büntetést elkerüljék. De mivel ezt nem tették 
meg, ezért következett be.”

Rómában  Elena  Leonardi  özvegy  ezeket  az  
üzeneteket kapta: 

1975. december 28-án:
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„Nagyon komolyak az idők!  Öt nemzet  teljesen el 
fog pusztulni. Halált hozó fegyverek fogják a népeket 
és  a  nemzeteket  elpusztítani,  és  a  legkedvesebb 
dolgokat  is.  Ebben  a  szentségtörő  háborúban 
támadásban és ellentámadásban sok minden elpusztul, 
amit  az  ember  alkotott.  Végül  az  égen  tüzet  okádó 
felhők  jelennek  meg,  és  óriási  tűztengeráradatot 
szórnak a földre.

Ilyen  borzalmas  csapás  még  az  emberiség 
történetében nem volt, és hetven óráig fog tartani. Az 
istentelenek  porrá  zúzódnak,  és  sokan  elvesznek 
megátalkodottságukban.

1977. október 14-én:
A  büntetések  utolsó  óráiban  megremeg  a  föld,  a 

világot  sötétség  borítja,  nagy  mennydörgések  és 
villámlások közepette. Árvizek, áradások lesznek, majd 
hegyek omlanak össze,  hidak és partok szakadnak le, 
vulkánkitörések robaja közepette mérhetetlen pusztulás 
támad.

1979. július 12-én:
Leányom, az emberiség erőszakos büntetőítéletet fog 

átélni. Nagy háború tör ki, tűz és füst jön az égből, az 
óceánok  vize  gőzzé  változik,  és  füst  lepi  el  a 
földkerekséget.  Ahová  csak  nézünk,  nyomorúság, 
pusztulás és borzalom látható.

1980. március 13-án:
Az  égből  tűz  hull  a  földre,  és  az  istenteleneket 

megöli.  Földrengések  következtében  hegyek  omlanak 
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össze, mely sok ember pusztulását okozza. Főleg azok 
halnak  meg,  akik  nem  bánják  meg  bűneiket,  mert 
megnyílik alattuk a föld, és nem lesz irgalom számukra.

Ha az  emberek nem imádkozzák a rózsafüzért,  az 
ördögi  gonoszság  elpusztítja  őket,  de  szükséges  a 
bűnbánat,  a  szentgyónás,  szentáldozás  és  engesztelés. 
Azon kell fáradoznia mindenkinek, hogy visszataláljon 
az Istenhez.”

Rosa Quatrini San Damianóban ezeket az üzeneteket  
kapta:

1984. augusztus 17-én:
„Atyám villámmal  sújt  le erre a világra, mert  nem 

javul meg. Ti süketek vagytok és nem hallgattok sem 
Szívemre, sem Anyám szavaira. Halálosan szomorú az 
én  lelkem!  Már  oly  régóta  kapjátok  a 
figyelmeztetéseket.  A  szentek  az  égben  mindent 
megtesznek,  hogy  megmentsenek  benneteket. 
Legszentebb  Anyám  szünet  nélkül  a  ti 
megmentéseteken  fáradozik.  Gyermekeit  meg  akarja 
menteni  Atyám  igazságos  büntetésétől.  Igyekezzetek, 
gyermekeim!  Én  szeretetemmel  akarlak  elárasztani 
benneteket. Igyekezzetek, amíg van időtök! Én nagyon 
szeretlek benneteket.  Azért  jövök, hogy megmondjam 
nektek,  hogy  szeretlek  benneteket  és  szeretném,  ha 
velem lennétek.

Minden, amit Anyám közölt veletek, az rövidesen be 
fog következni, akkor hinni fogtok.

1984. szeptember 19-én:
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Térjetek meg! Mert amikor legkevésbé gondoljátok, 
akkor fog Atyám haragja lesújtani erre a világra. Atyám 
haragja  lesújt,  akkor  rejtőzzetek  el  a  Szívembe, 
keressetek  menedéket  a  legszentebb  Atyámnál.  Ha  a 
templom közelében  vagytok,  akkor  azonnal  menjetek 
be oda. A kehely túlcsordult. Atyám türelme véget ér, ti 
Isten  irgalmával  súlyosan  visszaéltetek.  Siessetek,  és 
merítsetek Szívem utolsó kegyelmeiből, mert rövidesen 
Isten igazságszolgáltatását fogjátok átélni. Ez hamarabb 
fog bekövetkezni, mint ti azt gondoljátok.

1984. október 10-én:
Bízzatok! Rövidesen  győzedelmeskedni  fog  a 

keresztem. Üzeneteimet sürgősen közöljétek, a világnak 
meg  kell  térnie.  A  büntetőítélet  közel  van!  Nagyon 
közel! Meg fogom tisztítani a földet. Ezután jövök el 
dicsőségben!  Anyám  fényességben  fog  jönni  Szent 
Józseffel, az  összes szenttel, akkor már nem lesz sírás 
és fogcsikorgatás.

1984. október 19-én:
Imádkozzatok  sokat,  mert  az  égiek  nagyon 

szomorúak! Nemsokára a természet is ellenetek fordul, 
ha ti nem változtok meg. A kígyó fogja a növényeket 
rágni. A föld és a növények ki fognak száradni. Minden 
el fog rohadni, és azok, akik nem hisznek, elvesznek. 
Imádkozzatok,  hogy  ez  be  ne  következzék  anélkül, 
hogy fölkészültetek volna. Tartsatok bűnbánatot!

1984. október 24-én:
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Gonosz  események  fogják  a  földet  megrázni!  A 
háború  minden  országot  fenyeget,  és  ezek  ellenére 
mégsem hisztek.  Hiúság.  Ennyire  vakok  vagytok?  A 
figyelmeztetések,  amelyeket  Anyám  közölt  veletek, 
megkezdődtek! De nektek el kell ezeket viselnetek, de 
ti ezt nem hiszitek el. Mi nem tudjuk, azt mondjátok. 
De ti azért nem tudjátok, mert nem akarjátok tudni! Ti 
nem  akartok  erről  informálódni,  mert  jóléteteket  és 
erkölcstelen életeteket veszélyeztetve látjátok.

1984. október 25-én:
Legyetek  erősek  a  megpróbáltatásokban,  mert  az 

üldözések rövidesen megkezdődnek!
Ha az Én kéréseimet  és Anyám kéréseit  meg nem 

hallgatjátok, akkor a föld fölszínét szomorú események 
fogják meglátogatni.

Az  ég  vérvörös  lesz,  a  pokolhoz  hasonló.  Az 
emberek meg fognak halni. A tengerek és az óceánok 
elszabadulnak. A föld remegni fog földrengésben, a tűz 
az égből  a fejetekre fog hullani.  A csapások a földre 
zúdulnak, mint a figyelmeztetés jelei.  A szobrok meg 
fognak  indulni.  Az  ég  elsápad  és  színét  elveszti. 
Járványok törnek ki, és a szárazság napról napra nő. Ez 
már meg is kezdődött. A láz torkon ragad benneteket. 
Az emberek elpusztítják önmagukat, népek népek ellen, 
keresztények  keresztények  ellen.  Számtalan  vértanú 
lesz, különösen a papok között. Némely országokban a 
katakombák élete kezdődik, akkor meg fogják érteni, de 
sokak  számára  már  késő  lesz.  A  liliom 
győzedelmeskedni  fog,  virágozni,  és  Anyám 
legszentebb  Szíve  győzedelmeskedni  fog.  Ő  fogja 
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megnyitni az ajtót a Megváltó újbóli eljövetelére, az én 
Szívem győzelmére!

1984. október 26-án:
Rövidesen,  nagyon  rövidesen  fogják  ezt  a 

szégyenteljes  világot  a  csapások  meglátogatni!  A 
szobrok  sírni,  nevetni  és  beszélni  fognak,  azt  fogják 
mondani,  ez  a  Sátán.  Ezek  az  utolsó  idők 
figyelmeztetései  lesznek.  Ezután  a  föld  meleg  lesz, 
hideg, puha vagy túl kemény. A mag a földben el fog 
rohadni.  A gabona nem fog beérni,  és a tartalékaitok 
nem lesznek elegendők, nagyon sok minden fog elégni 
és elrohadni.

1984. október 28-án:
Tartsatok  bűnbánatot,  mert  vérzik  a  Szívem. 

Engesztelésre  van  szükség.  Nemsokára  meg  fogjátok 
ezt érteni. Ne maradjatok ülve otthon. Térdeljetek le és 
imádkozzatok,  mert  az  idők  nagyon  rosszak,  igen 
nagyon  rosszak.  Ilyen  büntetés  még  nem  jött  erre  a 
földre, és nem is jön már sohasem.

1984. november 1-jén:
A szentek szünet nélkül imádkoznak értetek, ők a ti 

közbenjáróitok. Ők adnak nektek kinyilatkoztatásokat, 
víziókat,  személyes  üzeneteket,  de  ti  nem  akarjátok 
azokat meghallgatni! De ti nagyra tartjátok magatokat. 
Beszéljetek és igyekezzetek! Mert az utolsó kegyelmi 
idők  közel  vannak.  A  büntetések  már  az  ajtó  előtt 
vannak!  Köszönjétek  meg  legszentebb  Anyámnak  és 
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védőszentjeiteknek, hogy közbenjárnak, mert nélkülük 
már régen bekövetkezett volna minden.

Ti,  keresztények!  Menjetek  ki  és  bizonyítsátok 
hiteteket,  mert  rövidesen,  nagyon  rövidesen  el  kell 
bújnotok.  Titeket  üldözni  fognak,  megölnek 
Egyházamban,  mert  hatalomra,  trónra  jön  az,  aki 
mindenkit  fölül  akar  múlni,  és  ő  egyházamat  akarja 
elpusztítani.  A Sátántól  kapta hatalmát,  tekintélyét  és 
nagyságát. De Szívem mégis győzedelmeskedni fog, ő 
pedig az örök tűzben fog elpusztulni.

Igyekezzetek, mert az idő közel van! Ha nyilvánosan 
imádkoztok és megvalljátok hiteteket,  sok büntetéstől 
megmenekülhettek.  Ha  önteltek  vagytok,  a  károtokra 
lehet.  A  lázas  hajszátok  a  gazdagság  után,  és  az 
emberfélelmetek torkon ragad benneteket. Amit Anyám 
Fatimában mondott nektek, az kezd beteljesülni.”
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FATIMA RÖVID TÖRTÉNETE

Az angyal megjelenései:
A fatimai  angyal  az Úr küldötte,  a Szűzanya útját 

készíti  elő.  A  Szentírásban  is  olvasunk  az  angyalok 
szerepéről.  Fatimában  a  Béke  Angyala  jelent  meg  a 
gyerekeknek,  hogy  előkészítse  a  Rózsafüzér 
Királynőjének az utat.

1916  tavaszán  Cabeco  köves  hegyvidékén  történt, 
nem messze  a  Fatimához  tartozó  kis  tanyától,  ahol  a 
három gyerek született.  A gyerekek éppen rózsafüzért 
imádkoztak,  amikor  keleti  irányban  nagy fényességet 
láttak, amely – mint Lucia írja – fehérebb volt a hónál, s 
a benne megjelenő ifjú alakja áttetszőbb és ragyogóbb, 
mint a kristály, amelyen a nap sugarai áthatolnak.

Amikor az ifjú hozzájuk ért, így szólt:
–  Ne  féljetek!  A  Béke  Angyala  vagyok. 

Imádkozzatok velem!
Letérdelt, és homlokát a földhöz érintve háromszor 

ismételte el a gyerekek előtt a következőt:
„Istenem,  hiszek  benned,  imádlak  téged,  remélek 

benned,  és  szeretlek  téged.  Bocsánatot  kérek 
mindazokért,  akik nem hisznek benned, nem imádnak 
téged, nem remélnek, és nem szeretnek téged.”

Ezután fölállt, és meghagyta nekik:
– Így imádkozzatok! Jézus és Mária Szíve figyelnek 

könyörgéseitekre.
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Lucia  emlékezéseiben  leírja,  hogy természetfölötti 
érzéstől mélyen áthatva tovább ismételgették az imát.

A második jelenés nyáron történt, amikor a gyerekek 
Luciáék kertjében, a kút mellett játszottak.

Az angyal így szólt hozzájuk:
„Mit csináltok? Imádkozzatok! Sokat imádkozzatok! 

Jézus  és  Mária  Szíve  rajtatok  keresztül  akarja 
megvalósítani  irgalmassága  terveit.  Imáitokat  és 
áldozataitokat  szünet  nélkül  ajánljátok  föl  a 
Magasságbelieknek!”

A gyerekek nem értették az áldozat  szó jelentését, 
megkérdezték:

– Hogyan hozzunk áldozatot?
–  Mindent,  amit  csak  tudtok,  alakítsatok  áldozattá 

engesztelésül  az  Úrnak  a  bűnökért,  amelyekkel 
megbántják. Imádkozzatok a bűnösök megtéréséért. Így 
elnyeritek  a  békét  hazátoknak.  Őrangyal  vagyok, 
Portugália  angyala.  Főként  azokat  a  szenvedéseket 
fogadjátok és hordozzátok megadással, amelyeket az Úr 
küld rátok!

Ettől  kezdve  mindazt,  ami  nehézséget  jelentett 
számukra, fölajánlották Istennek.

A harmadszor az angyal ősszel jelent meg, ismét a 
Cabeco hegyén.  A bárányok nyugodtan legelésztek,  a 
gyerekek  az  angyal  imáit  ismételgették.  A  földre 
borulva  imádkoztak,  amikor  hirtelen  különös  fény 
villant  föl.  Föltekintve  meglátták  az  angyalt,  aki  a 
kezében kelyhet tartott,  a kehely fölött  ostya lebegett, 
amelyből  néhány  csepp  vér  hullott  a  kehelybe.  Az 
angyal letérdelt  melléjük, és háromszor ismételtette el 
velük a következő imádságot:
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„Legszentebb  Szentháromság,  Atya,  Fiú  és 
Szentlélek!  Mélységes alázattal  imádlak,  s  fölajánlom 
neked  a  mi  Urunk  Jézus  Krisztus  legdrágább  Testét, 
Vérét,  Lelkét  és  Istenségét,  aki  a  Föld  valámennyi 
tabernákulumában  jelen  van,  engesztelésül  a 
szidalmazásokért,  szentségtörésekért  és  a 
közömbösségért,  melyek  által  Őt  bántják  meg.  Jézus 
Szentséges  Szíve  és  Mária  Szeplőtelen  Szíve  által 
könyörgök hozzád a szegény bűnösök megtéréséért.”

Az  angyal  ezután  fölállt,  megfogta  az  addig  a 
levegőben lebegő kelyhet és ostyát. Az ostyát Luciának 
nyújtotta,  a  kehelyből  pedig  inni  adott  Jacintának  és 
Ferencnek, miközben ezt mondta:

– Egyétek Jézus Krisztus Testét és igyátok Vérét. A 
hálátlan  emberek  oly  rettenetesen  megbántják  Őt. 
Engeszteljétek  bűneikért,  és  vigasztaljátok  meg 
Isteneteket.

A  rendkívüli  misztikus  kegyelmek,  melyeket  az 
angyal közvetített,  egészen átitatták a gyerekek lelkét. 
Mélyen  átérezték  Isten  nagyságát,  eltöltötte  őket  az 
engesztelés  lelkülete,  és  heves  vággyal  kívántak 
áldozatokat hozni a bűnösökért. Így ír erről Lucia:

„Valami  természetfölötti  erő  egészen  magával 
ragadott  bennünket.  Mindenben utánoztuk az angyalt. 
Hozzá  hasonlóan  a  földre  borulva  ismételgettük  az 
imádságokat, amelyre tanított.”

SZŰZ MÁRIA MEGJELENÉSEI 
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Az égi küldött előkészítette Szűz Mária jövetelét. Az 
angyal  és  Szűz  Mária  jelenései  azonban  nagyon 
különböző hatást váltottak ki a gyerekekben.

Lucia ezt írja: „Nem tudom, miért,  de Szűzanyánk 
megjelenései egészen más hatást váltottak ki belőlünk: 
ugyanazt a belső örömöt, békét és boldogságot éreztük, 
de  a  szinte  fizikai  bénultság  helyébe  bizonyos  fürge 
mozgékonyság  lépett.  Az  isteni  jelenlét  miatti 
megsemmisültség érzését fölváltotta az ujjongó öröm. 
Az  angyal  jelenései  után  nehezünkre  esett  a  beszéd, 
most azonban lelkes közlékenység fogott el...”

Mária  első  jelenése:  1917.  május  13-án,  déli  12  
órakor.

A három gyermek  közül  Lucia  volt  a  legidősebb, 
elmúlt  tíz  éves.  Két  unokatestvére  fiatalabb:  Ferenc 
júniusban lesz tíz éves, Jacinta pedig márciusban volt 
hét éves.

Május  13-a  abban  az  évben  vasárnapra  esett.  A 
gyerekek  reggel  elmentek  misére,  majd  kivezették  a 
nyájat  a  kis  falutól  mintegy két  kilométerre.  Miután 
elfogyasztották  a  magukkal  hozott  ebédet,  és 
elimádkozták  a  rózsafüzért,  játszani  kezdtek.  Ekkor, 
noha  a  kék  ég  felhőtlenül  ragyogott,  hirtelen  mintha 
villámlást  láttak  volna.  Félve  a  vihartól,  gyorsan 
összeterelték  a  nyájat,  és  úgy  döntöttek,  hogy 
hazámennek.  Ismét  villámlás...  és  íme  pár  lépésnyire 
egy törpetölgy ágai fölött „egy fehérbe öltözött Asszony 
állt, aki ragyogóbb volt, mint a nap.  Tündöklőbb fényt 
árasztott,  mint a tiszta vízzel telt kristályváza, melyen 
átvilágítanak a nap sugarai”.
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A  gyerekek  mozdulatlanul  vártak.  A  Szent  Szűz 
törte meg a csöndet.

– Ne féljetek, nem bántalak benneteket!
– Honnan jön?
– Az égből.
– Miért jött ide a földre?
–  Azért  jöttem,  hogy  megkérjelek  benneteket, 

gyertek ide a következő hat hónapon keresztül minden 
13-án, és majd meg fogom mondani, ki vagyok, és mit 
akarok.

–  Meg  tudná  mondani,  hogy sokáig  tart-e  még  a 
háború, vagy hamarosan befejeződik?

–  Nem  mondhatom  meg,  hiszen  még  azt  sem 
mondtam meg, hogy mit akarok.

– Meg tudná mondani, hogy én is az égbe jutok-e?
– Igen, te odajutsz.
– És a kishúgom?
– Ő is.
– És az unokaöcsém?
–  Ő  is.  De  neki  még  sokat  kell  imádkozni  a 

rózsafüzért.
Végül a Szűzanya megkérdezte:
–  Akarjátok-e  fölajánlani  magatokat  Istennek  úgy, 

hogy  elfogadjátok  a  rátok  küldött  szenvedéseket, 
imádkoztok a bűnösök megtéréséért, és engeszteltek a 
bűnökért, amelyekkel megbántják Őt?

– Igen, akarjuk!
–  Sokat  fogtok  szenvedni,  de  Isten  kegyelme 

megerősít benneteket.
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E  szavakat  mondva  édesanyai  mozdulattal  kitárta 
kezét,  és  szívét  nyújtotta,  amelyből  egy  titokzatos 
fénysugár behatolt a gyerekek lelkének legmélyére.

A látomás végén így szólt:
– Minden nap imádkozzátok a rózsafüzért,  hogy a 

világ elnyerje a békét, és véget érjen a háború.

Mária második jelenése: 1917. június 13-án.
A  gyerekek  mintegy  ötven  személy  kíséretében  a 

rózsafüzért  imádkozták,  amikor  megismétlődött  a 
titokzatos villámlás. A napnál ragyogóbb Asszony állt a 
tölgyfa  ágai  fölött.  A  beszélgetést,  amely  egész 
közvetlen volt, Lucia kezdeményezte.

– Mit kíván?
–  Azt  kívánom,  hogy  gyertek  ide  minden 

tizenharmadikán,  és  tanuljatok  meg  olvasni:  azután 
majd megmondom, hogy mit akarok.

– Szeretném megkérni, hogy vigyen minket az égbe.
– Igen, Jacintát  és  Ferencet  hamarosan magammal 

viszem. De te itt maradsz még egy ideig. Jézus arra akar 
fölhasználni téged, hogy az emberek megismerjenek és 
megszeressenek engem. Meg akarja alapítani a világban 
Szeplőtelen  Szívem  tiszteletét.  Megígérem  az 
üdvösséget azoknak, akik ezt elfogadják. Ezek a lelkek 
kedvesek lesznek Isten előtt, mint a virágok, amelyeket 
én helyezek trónjára, hogy díszítsék.

– Egészen egyedül maradok itt?
– Nem,  leányom.  Sokat  szenvedsz  emiatt,  de nem 

veszíted  el  a  bátorságodat,  mert  nem  hagylak  el 
sohasem. Szeplőtelen Szívem lesz a menedéked és az 
út, amelyen Istenhez vezetlek.
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A  Szent  Szűz  ismét  kitárta  kezét,  és  megmutatta 
töviskoszorúval  körülvett  Szívét.  Úgy látszott,  hogy  a 
tövisek  egészen  beléhatolnak.  Ugyanakkor  titokzatos 
fénynyalábok  ölelték  át  a  kicsinyeket  olyan  módon, 
hogy Jacinta és Ferenc abban a fénysugárban állt, amely 
az  ég  felé  áradt,  Lucia  pedig  ott,  ahol  ez  a  fény 
beragyogta  a  földet.  Ekkor  megértették,  hogy a  nagy 
fényesség  maga  Isten  volt,  s  hogy  az  emberiség 
bűneivel megsebzett Szeplőtelen Szív engesztelést kér.

Mária harmadik jelenése: 1917. június 13-án.
Ezen  a  napon  már  mintegy  háromezren  gyűltek 

össze. Lucia előimádkozta a rózsafüzért, a tömeg pedig 
válaszolt.  A  jelenést  ismét  villámlás  vezette  be. 
Megkezdődött a beszélgetés, de Lucia szavait csak azok 
hallották, akik egészen közel álltak hozzá.

– Mit kíván tőlem ma?
–  Azt  kívánom,  hogy  a  következő  hónapban  is 

gyertek  ide  13-án.  Imádkozzátok  továbbra  is  a 
rózsafüzért  a  Rózsafüzér  Királynője tiszteletére,  hogy 
így  elnyerjétek  a  békét  a  világnak,  és  véget  érjen  a 
háború,  mert  egyedül  csak  ő  tud  megmenteni 
benneteket.

Ezután  Lucia  továbbított  néhány  kérést,  melyet 
rábíztak.  Főként betegek gyógyulását kérte, és a Szűz 
Mária  megígérte,  hogy  meghallgatja  a  kéréseket.  A 
látnok  ekkor  egy  különleges  kívánsággal  hozakodott 
elő: azzal, ami őt leginkább foglalkoztatta, vagyis hogy 
az  emberek,  de  főként  saját  családja  nem  hisz  a 
jelenések valódiságában.

– Tegyen egy csodát, hogy mindenki higgyen!
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–  Három  hónap  múlva  olyan  csodát  teszek,  hogy 
mindenki  hinni  fog.  Hozzatok  áldozatokat  a 
bűnösökért,  és  gyakran  imádkozzatok;  különösen  ha 
valamilyen áldozatot hoztok: „Ó Jézus, az irántad való 
szeretetből,  a  bűnösök  megtéréséért  és  engesztelésül 
Mária Szeplőtelen Szíve ellen elkövetett bűnökért.”

Eközben  ismét  kitárta  kezét,  és  a  belőle  áradó 
titokzatos  fénysugár  megnyitotta  a  földet...  A 
megdöbbent gyerekek a poklot látták megnyílni a lábuk 
előtt. Erről Lucia később így írt:

„Egy lángtenger  tárult  a  szemünk  elé.  Láttuk  a 
tűzbe  merült,  áttetszően  parázsló  sötét  színű  és  az 
emberi  lényekhez  hasonló  elkárhozott  lelkeket. 
Súlytalanul  ide-oda  hánykolódtak  a  belőlük  előtörő 
lángnyelveken  és  füstfelhőben.  Kiáltoztak  és 
sóhajtoztak  a  fájdalomtól  és  a  reményvesztettségtől. 
Mindez nagy félelmet ébresztett bennünk.

Reszketve  és  segélykérőn  emeltük  tekintetünket  a 
Szűzanya felé, aki jóságosan és szomorúan mondta:

– A poklot láttátok, ahová a bűnösök lelkei jutnak. 
Az  ő  megmentésükre  akarja  az  Isten  megalapítani  a 
földön Szeplőtelen Szívem tiszteletét. Ha megteszitek, 
amit mondok, sok lélek megmenekül, és béke lesz. A 
háborúnak vége lesz. Ha azonban továbbra is megsértik 
Istent, egy még sokkal borzalmasabb háború kezdődik 
XI.  Piusz  uralkodása  idején.  Ha majd  egy ismeretlen 
fény világítja be az éjszakát, tudjátok meg, hogy az lesz 
a  nagy  jel,  amellyel  Isten  arra  figyelmeztet,  hogy 
háborúval,  éhséggel,  az  egyház  és  a  Szentatya 
üldözésével bünteti a világot bűneiért. Azért, hogy ezt 
megakadályozzam,  kérni  fogom  Oroszország 

156



fölajánlását Szeplőtelen Szívemnek, és az első szombati 
engesztelő  szentáldozásokat.  Ha  meghallgatják 
kérésemet, Oroszország meg fog térni, és béke lesz. Ha 
nem,  az  egész  világon  elterjeszti  tévtanításait, 
háborúkat és üldözéseket provokál: a jókat megölik, a 
Szentatya  sokat  fog  szenvedni,  több  nemzet 
megsemmisül.  A  végén  szeplőtelen  Szívem  fog 
diadalmaskodni.  A  Szentatya  fölajánlja  nekem 
Oroszországot, amely meg fog térni, s egy ideig béke 
lesz a földön. Portugália mindvégig meg fogja őrizni az 
igaz hitet. Senkinek ne mondjátok ezt, de a Ferencnek 
elmondhatjátok.”

Lucia leírta a Szűzanya által rábízott  titok első két 
részét.  Az első rész a pokol látványa volt,  a második 
Oroszország és Mária Szeplőtelen Szíve. És a harmadik 
rész?

Lucia  1943 vége  felé  ezt  is  leírta  püspökének 
egyetértésével,  és  a  borítékot  lezárta.  Akkoriban 
föltételezték,  hogy  a  borítékot  majd  1960-ban 
fölnyitják, és tartalmát közzéteszik, esetleg még előbb 
is,  ha Lucia meghalna.  Mivel  XII. Piusz  látta  a  titok 
iránti  túlzott  érdeklődést,  elrendelte,  hogy  küldjék  a 
levelet Rómába. XXIII. János pápa a titkot megismerve 
a Vatikán archívumában helyeztette el a levelet anélkül, 
hogy azt  közzétette  volna.  Miért?  Nem  ismerjük  az 
indokokat. Amit viszont tudunk, az elég nekünk. A már 
nyilvánosságra hozott két titok tartalmazza mindannak 
a megoldását, amiről a harmadik titok szól. Számunkra 
nem  az  a  fontos,  hogy  puszta  kíváncsiságunkat 
kielégítsük, hanem hogy teljesítsük, amit Isten kér, s így 
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Mária  Szeplőtelen  Szíve  a  lehető  leghamarább 
diadalmaskodjon.

Miután  a  Szűzanya  a  szavait  befejezte,  még 
hozzáfűzte:

– Amikor a rózsafüzért imádkozzátok, minden tized 
után mondjátok: „Ó, Jézusom, bocsásd meg bűneinket, 
ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennyekbe 
a  lelkeket,  különösen  azokat,  akik  legjobban 
rászorulnak irgalmadra.”

– Mást nem akar mondani?
– Nem, ma nem kérek mást tőled.

Mária negyedik jelenése: 1917. augusztus 19-én.
Július  13-án  azt  kérte  a  Szűzanya  a  gyerekektől, 

hogy  a  következő  hónap  13-án  is  jöjjenek  el.  De 
váratlan  események  történtek:  Amikor  a  gyerekek 
készülődni  kezdtek,  hogy elinduljanak,  megjelent  egy 
hivatalos  ember  Luciáék  házánál,  és  fölültette  a 
látnokokat  egy kocsira.  Irányt  változtatva  elvitte  őket 
saját  házába.  Itt  fenyegetéseiben  odáig  ment,  hogy 
kilátásba  helyezte,  forró  olajban  főzi  meg  őket.  Így 
remélte,  hogy a gyerekek megtagadják a  látomást,  és 
elárulják  a  titkokat.  Végül  azonban  kénytelen  volt 
hazaengedni őket.

Eközben nagy tömeg várta a gyerekeket,  de hiába. 
Amikor az emberek már éppen azon a ponton  voltak, 
hogy föllázadnak a hatóság ellen, Isten titokzatos jelet 
adott,  ami  nem  csak  megvigasztalta,  hanem  arra 
indította őket, hogy a következő hónapban is eljöjjenek.

1917. augusztus 19-én délután a gyerekek kimentek 
a  nyájjal  egy  másik  területre,  amit  Valinhosnak 
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neveztek. Jacinta nem volt velük. Abban a pillanatban, 
amikor  Lucia  látta,  hogy  villámlik,  igyekezett 
meggyőzni  Jácinta  testvérét,  Jánost,  hogy  gyorsan 
fusson  el  Jacintáért.  Amint  Jacinta  megérkezett,  a 
Szűzanya megjelent a tölgyfa ágai fölött.

– Mit kíván tőlünk?
– Azt akarom, hogy továbbra is menjetek Cova da 

Iriára és minden nap imádkozzátok a rózsafüzért.
Ezután szomorú arccal hozzáfűzte:
–  Imádkozzatok  sokat,  nagyon  sokat,  és  hozzatok 

áldozatot  a  bűnösökért,  mert  sok  lélek  a  kárhozatba 
kerül,  mivel  nincs,  aki  áldozatot  hozzon,  és 
imádkozzon értük.

Mária ötödik jelenése: 1917. szeptember 13-án.
Szeptember  13-án  több  mint  huszonötezer  ember 

tolongott  a  jelenések  helyén.  A  gyerekek  csak  nagy 
nehézségek  árán  jutottak  el  megszokott  helyükre.  A 
rózsafüzér  végén  ismét  fölragyogott  a  titokzatos 
villámlás, s megkezdődött a párbeszéd Lucia és a Szent 
Szűz között:

– Mit kíván?
– Azt kívánom, hogy gyertek ide október 13-án, és 

továbbra  is  imádkozzátok  a  rózsafüzért,  hogy  vége 
legyen a háborúnak. Az utolsó napon eljön Szent József 
a gyermek Jézussal, hogy békét adjon a világnak, és a 
mi Urunk megáldja a népet.

Mint  más  alkalomkor  is,  Lucia  előterjesztette  a 
kéréseket, melyeket rábíztak, és a Szűzanya jóságosan 
válaszolt. Lucia ismét előhozta:
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– Tegyen csodát, hogy mindenki higgye, Ön az, aki 
megjelenik nekünk.

–  Igen,  októberben  csodát  teszek,  hogy mindenki 
higgyen.

S hozzátette:
– Isten elégedett az áldozataitokkal, de nem akarja, 

hogy a kötéllel aludjatok, csak nappal viseljétek.

Mária hatodik jelenése: 1917. október 13-án.
A sajtó  által  kifejtett  propaganda,  és  a  bejelentett 

csoda  várása több,  mint  hetvenezer  embert  vonzott  a 
jelenés  helyére  annak  ellenére,  hogy  esett  az  eső, 
sárosak voltak az utak, és nehéz volt eljutni a jelenés 
helyére.  A  tömeg  imádkozva  és  énekelve  várta  a 
gyerekeket. Délben, amikor Lucia és a Szűzanya között 
elkezdődött a párbeszéd, kisütött a nap.

– Mit kíván tőlem?
–  Azt  akarom  tőled  kérni,  hogy  építsenek  itt 

kápolnát.
– Hogy hívják önt?
– A Rózsafüzér Királynője vagyok.
–  Továbbra  is  imádkozzátok  minden  nap  a 

rózsafüzért, hogy Isten megbocsássa az emberek bűneit, 
és  az  égbe  jussanak.  Ha  az  emberek  megjavulnak, 
nagyon  hamar  befejeződik  a  háború,  és  a  katonák 
nemsokára hazajönnek.

– Sok kérést kell továbbítanom. Teljesíti ezeket?
– Némelyeket igen, másokat nem.
Nagyon szomorúan hozzáfűzte:
–  Ne  bántsátok  többet  a  mi  Urunkat,  hiszen  már 

olyan nagyon megbántották.
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– Mást nem kíván tőlem?
– Nem, nem kívánok semmi mást.
Lucia így írja le, ami ezután következett:
„Kitárt  kezeivel mintegy szétszórva a nap sugarait, 

fölemelkedett, és fényét visszatükrözte a nap.”
Lucia belső indíttatástól vezetve a napra mutatott, és 

a nép felé kiáltotta:
– Nézzétek a napot!
A  megígért  csoda  bekövetkezett.  Az  addig 

fellegekkel takart  ég kiderült,  és láthatóvá vált  a nap, 
mely fölvette egy sötétszínű, ezüstözött korong alakját 
és  színét.  Fénye nem bántotta  a  szemet.  Ugyanakkor 
szédületes  gyorsasággal,  mint  egy  tűzkerék,  kezdett 
forogni,  s  háromszor  ereszkedett  le  a  horizont  fölé, 
mintha a földre akarna zuhanni. A szivárvány minden 
színében  játszott,  s  a  színek  visszatükröződtek  a 
levegőben,  a  földön,  a  fákon,  az  embereken...  Ez  a 
jelenség mintegy negyedórán át tartott. A tömeg ijedten 
reagált:  sírtak,  kiabáltak,  bocsánatot  kérve  bűneikért, 
Isten irgalmát és a Szűzanyát hívták segítségül.

A  pásztorgyerekek  eközben  másik  látomásban 
részesültek.  Lucia  egyszerűen  írja  le:  „Amikor  a 
Szűzanya  eltűnt  az  égi  magasságban,  a  nap  mellett 
megpillantottuk Szent Józsefet a gyermek Jézussal és a 
Szűzanyát  fehér  ruhában,  kék palásttal.  Láttuk,  amint 
Szent József a kis Jézussal kereszt alakban megáldja a 
világot.  Amikor  a  jelenés  eltűnt,  láttam  még  a 
Szűzanyát, mint Kármelhegyi Boldogasszonyt.”

Oroszország fölajánlása:
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1942. október 31-én Őszentsége XII. Piusz megtette 
a  fölajánlást.  Ezt  követően  megkérdezték  Luciától, 
hogy a fölajánlás a Szűzanya kívánsága szerint történt-
e? Azt válaszolta, hogy nem, mert hiányzott az, hogy a 
világ püspökeivel együtt ajánlják föl.

Őszentsége  VI.  Pál  megtette  a  fölajánlást  1967. 
május  13-án.  Ekkor  ismét  föltették  a  kérdést,  hogy 
megtudják,  a  fölajánlás  a  Szűzanya kívánsága szerint 
történt-e?  Azt  válaszolta,  hogy  nem,  ugyanabból  az 
okból,  vagyis  hiányzott  a  világ  püspökeivel  való 
egység.

1982. május 13-án Őszentsége II. János Pál megtette 
a  fölajánlást.  Újból  megkérdezték,  teljesült-e  a 
Szűzanya  kívánsága?  „Nem.  Hiányzott  a  világ 
püspökeivel való egység.”

Ugyanez  a  Szentatya  akkor  levelet  írt  a  világ 
püspökeihez,  kérve tőlük,  hogy csatlakozzanak hozzá. 
A fatimai kápolnából elhozatta a Szűzanya kegyszobrát, 
és a püspökökkel egységben, akik ezt maguk is akarták, 
megtette  a  fölajánlást  úgy,  ahogy  a  Szűzanya  kérte. 
Ezután ismét megkérdezték Lucia nővért:

– Ez úgy történt-e, ahogy a Szűzanya kívánta?
– Igen.
Megkérdezték  Mgr.  Albertót,  Leiria-Fatima 

püspökét, mi a véleménye a fölajánlásról?
A következő választ  adta:  „Azt  gondolom,  hogy a 

fölajánlás  úgy  történt,  ahogy  a  Szűzanyánk  kívánta. 
Szükséges, hogy az egész világ meghallja és élje Fatima 
evangéliumi üzenetét. Íme, ez, ami fontos.”

1982. május 13-án, pontosan egy évvel a II. János 
Pál  pápa ellen  elkövetett  merénylet  után,  a  Szentatya 
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Fatimában  ünnepélyesen  fölajánlotta  a  világot  Mária 
Szeplőtelen   Szívének.  Ezt  követően  azt  ajánlotta  az 
Egyháznak  és  egyenként  a  híveknek  is,  hogy tegyék 
meg ugyanezt a fölajánlást.
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Jeles emberek rózsafüzér imádságai

Minden  idők  egyik  legnagyobb  lángelméjének, 
Michelangelónak Az utolsó ítélet című képén két ember 
a  rózsafüzérbe  kapaszkodva  menekül  meg  az  örök 
kárhozattól. Szép gondolat, és a nagy művész mesterien 
fejezi ki nagyrabecsülését a rózsafüzér iránt.

Mozart  gyakran  ír  leveleiben  arról,  hogy szereti  a 
rózsafüzér  imádságot,  és  többször  fogadalmat  is  tett 
műveinek sikere esetén a rózsafüzér elimádkozására.

Haydn azt mondta egyszer: „Ha nem akart menni a 
munkám  (éppen  A  teremtés című  művemen 
dolgoztam), a szent rózsafüzért imádkozva jártam föl s 
alá, s újra jöttek a gondolatok.”

X. Lajos spanyol király így írt egyszer: „A te szent 
rózsafüzéred,  ó  Szent  Domonkos,  szilárdította  meg 
országodat  és  uralmamat,  amiért  is  mély,  őszinte 
hálával vagyok irántad!”

I. Kázmér lengyel király így írt a Szent Domonkos-
rend generálisához: „Kérem, hogy küldjön rózsafüzér-
hirdető  atyákat,  ezek  népem  legalkalmasabb 
reformátorai.”

Írják,  hogy  Hunyadi  János  halálakor  (1456) 
rózsafüzérrel a kezében mondott áldást hazánkra.

Esterházy  Miklós  herceg  1645-ben  László  fiát 
tizenhatodik  születésnapjára  olyan  rózsafüzérrel  lepte 
meg,  melyet  érte  tizenöt  éven  át  minden  nap 
elimádkozott.
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Esterházy  Pál  herceg  1692-ben  nemzeti 
zarándoklatot  vezetett  Mariazellbe,  s  e  zarándoklaton 
tizenöt  táblán  vitték  a  rózsafüzér  imádságok  titkait, 
képekben föltüntetve.

II. Rákóczi Ferenc koporsójában (1889-ben nyitották 
föl)  megtalálták  rózsafüzére  töredékét.  Ezt  az 
édesanyjától, Zrínyi Ilonától kapta.

Koháry István gróf leggyakoribb imája a rózsafüzér 
volt. Gyakran gondolt vissza fájdalommal arra a korra, 
midőn a magyar vitézek rózsafüzért  csavarva kardjuk 
markolatára vonultak csatába, és többször kifejezte azt 
a hitét, hogy ez áhítatnak újjászületése fogja hazájában 
az igazszabadság hajnalát egykor fölvirrasztani.

Mikes  Kelemenről  is,  Bercsényiről  is  följegyezték, 
hogy  szerették  a  rózsafüzér-imát.  Sokszor 
egymagukban lovagolva, a nyeregben ülve imádkozták 
azt.

Királyunk, IV. Károly is sokszor imádkozta életében 
a rózsafüzért,  és rózsafüzérrel a kezében alussza örök 
álmát Madeira szigetén.

A lepantói csata szerencsés kimenetele a rózsafüzér 
imádságnak  a  dicsősége.  1571-ben  a  török  tengeri 
haderővel (14 000 katona) kellett a sokkal csekélyebb 
számú keresztény seregnek (4000 katona) megütköznie 
Lepantónál,  görög  vizeken.  V.  Piusz  pápa  a 
Boldogságos Szűzbe helyezte minden bizodalmát, és a 
vezéreket  is  arra  kérte,  hogy  katonáikkal  együtt 
helyezzék őbelé minden reményüket. Tartózkodjanak a 
katonák  a  káromkodástól  és  egyéb  rosszaságoktól. 
Október  7-én  délben  kezdődött  a  rettenetes  ütközet, 
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mialatt  Rómában  a  rózsafüzér  társulatok  templomról 
templomra  járva,  a  szent  rózsafüzérrel  esedeztek  a 
keresztény  fegyverek  győzelméért.  És  nem  hiába. 
Hatalmas  vereséget  szenvedtek  a  törökök.  V.  Piusz 
pápa az olvasót imádkozva még abban az órában, mikor 
a csata sorsa eldőlt, megtudta a győzelmet, és közölte 
papjaival. Örök emlékül beszúratta a lorettói litániába a 
könyörgést:  Keresztények  segítsége,  könyörögj 
érettünk!

Ünnepet  rendelt  a  Boldogságos  Szűz  tiszteletére 
Rózsafüzér-társulati  ünnepként,  melyet  utóda,  VIII. 
Gergely pápa,  majd  XI.  Kelemen  1716-ban  az  egész 
egyházra kiterjesztett.

1686-ban  újból  bebizonyult  a  Rózsafüzér 
Királynőjének  hathatós  pártfogása,  mert  ekkor 
Zentánál,  Temesvárnál,  Péterváradnál  és 
Nándorfehérvárnál  szörnyű  vereséget  szenvedtek  a 
törökök. A keresztények győzelmében nagy része volt a 
hívők rózsafüzér imájának.
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AZ IMÁNAK AZ EREJÉRŐL TANÚSKODIK A 
KÖVETKEZŐ TÖRTÉNET:

San  Franciscót  1906.  április  20-án  földrengés 
pusztította. E gyönyörű város alatt megindult a föld, és 
kártyavárként  omlottak  össze  a  legszebb épületek. 
Harmincezer ház állott  egyszerre lángokban, négyezer 
ember veszett el.

Az egyik buffalói újság így írt az eseményről:
„A csodák ideje még nem járt le.” Ezt mondotta a 

minap  az  Egyesült  Államok  hadseregének  egyik 
századosa,  mikor  San  Franciscóban a  Szent  Szívről 
elnevezett  apácák  kolostorát  és  akadémiáját 
megpillantotta.  Ezek  ugyanis  a  legutóbbi  rettenetes 
földrengés  alkalmával  egészen  sértetlenek  és  épek 
maradtak, dacára, hogy a pusztító földrengés és a dúló 
tűzvész vonalába estek. Mint egy őrszem, rendületlenül 
áll az azelőtt a fellegeket karcoló paloták romhalmaza 
között,  és  irányító  gyanánt  szolgál  azoknak,  akik  a 
katonai  hatóságoktól  engedelmet  nyertek,  hogy  az 
elhamvadt  és  pusztult  város  helyét  megtekintsék.  A 
csodálandó ház a Franklin utca 925. szám alatt áll. A 
katasztrófa  idején  huszonkét,  Jézus  Szívéről  nevezett 
apáca lakta,  J.  M. Gorman főnöknő vezetésével,  akik 
eddig  egy  jeles  fölsőbb  leányiskolát,  melyet  ott 
akadémiának  neveztek,  láttak  el.  Mikor  az  első 
rázkódás  jelentkezett,  az  emberek  vad  futásban 
menekültek a magas épületek köréből. Az apácák pedig 
az alatt kápolnájukban gyülekeztek,  és magukat Jézus 
Szentséges Szíve oltalma alá helyezték. Míg kívülről az 
asszonyok,  gyermekek sírása,  jajgatása  hallatszott,  az 
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apácák  a  Jézus  Szentséges  Szíve  litániáját  zengték. 
Több órán át lángok nyaldosták az épület külsejét, de ez 
csak  addig  tartott,  míg  a  körülötte  lévő  házak 
elhamvadtak. A kolostornak egy ablaka sem sérült meg, 
és a füst alig hagyott parányi nyomot rajta.
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„Fiam, ne késlekedj, hogyha megbetegszel,
imádkozz az Úrhoz, és meggyógyít téged.”

(Sir 38,9)

„Hiszkija betegsége és gyógyulása
Abban az időben Hiszkija halálosan megbetegedett. 

Amosz  fia,  Izajás  próféta  elment  hozzá,  és  így szólt: 
‘Ezt  mondja neked az Úr: Rendezd el  ügyeidet,  mert 
nemsokára meghalsz, s nem maradsz életben.’

Erre  Hiszkija  arccal  a  fal  felé  fordulva  így 
könyörgött  az  Úrhoz:  ‘Emlékezz,  Uram,  hogy 
hűségesen és őszinte szívvel jártam színed előtt, és azt 
tettem,  ami  kedves  neked.’  Aztán  keserves  sírásra 
fakadt Hiszkija.

Ekkor az  Úr így szólt  Izajáshoz:  ‘Menj  és  mondd 
meg Hiszkijának: Ezt üzeni az Úr, atyádnak, Dávidnak 
Istene:  Meghallgattam  könyörgésedet,  és  figyelembe 
vettem  könnyeidet,  úgyhogy  meggyógyítalak:  három 
nap  múlva  fölmész  az  Úr  templomába  és  tizenöt 
esztendővel megtoldom életedet. Megmentelek Asszíria 
királyának kezétől, sőt ezt a várost is megoltalmazom.’”

(Iz 38,1–6)

Azarja imádsága
„Aztán  megparancsolta  serege  legerősebb 

vitézeinek,  hogy kötözzék  meg Sadrakot,  Mesakot  és 
Abadnegót  és  vessék  őket  a  tüzes  kemencébe.  Azon 
nyomban  meg  is  kötözték  a  férfiakat  nadrágostul, 
köpenyestül  és  süvegestül,  és  bevetették  a  tüzes 
kemencébe.  Mivel  a  király  szigorú  parancsára  a 
kemencét a szokásosnál is jobban befűtötték, úgyhogy a 
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lobogó tűz  megölte  azokat  a férfiakat,  akik Sadrakot, 
Masekot  és  Abednegót  bevetették.  A  három  férfiú, 
Sadrak,  Masek  és  Abednegó,  megkötözve  a  tüzes 
kemence közepére esett.

Ott  jártak-keltek  a  lángok  között,  dicsőítették  az 
Istent és áldották az Urat. Azarja megállt, szóra nyitotta 
ajkát és a lángok közepette így imádkozott: Áldott vagy 
Urunk,  atyáink  Istene,  és  minden  dicséretre  méltó, 
neved magasztos mindörökké...”

„A király szolgái, akik bedobták őket, egyre fűtötték 
a  kemencét  kőolajjal,  gyantával,  kóccal  és  rőzsével. 
Végül  a  láng  negyvenkilenc  könyöknyire  kicsapott  a 
kemencéből. Elérte és elégette a káldeusokat, akiket a 
kemence körül talált.

Az Úr angyala pedig leszállt a kemencébe Azarjához 
és társaihoz, és kiverte a tüzet a lángoló kemencéből. 
Olyanná  tette  a  kemence  belsejét,  mintha  harmatos 
szellő fujdogálna benne. Őket a tűz egyáltalán nem érte, 
nem sértette és nem háborgatta.

Ekkor  a  kemencében  mindhárman  egy  szájjal 
dicsőítették,  magasztalták  és  áldották  az  Istent,  a 
következőképpen:

Áldott vagy Urunk, atyáink Istene, dicséretre méltó 
és magasztos mindörökké.”

(Dán 3,20–26;46–52)
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AZ ISTENHEZ ÍRT LEVÉL 

Az egyik párizsi lap közölte a következő történetet:
Egy  munkáscsaládban  a  szülők  megbetegedtek, 

mindketten  olyan  súlyosan,  hogy  feküdniük  kellett. 
Gyermekeik éheztek. Leánygyermekük nem ment el az 
iskolába,  mert  szüleit  ápolta.  Nagyon  éhes  volt.  Az 
jutott az eszébe, hogy ha valaki szorult helyzetben van, 
Istenhez kell folyamodni.

„Hát  most  az  fogom  tenni.  Írok  neki  egy  szép 
levelet, mint keresztanyámnak szoktam, ha édesanyám 
parancsolja.”

Megírta  a  levelet,  melyben  arra  kérte  a  jó  Istent, 
hogy szüleit  gyógyítsa meg, és neki meg testvéreinek 
küldjön egy darab kenyeret. Elment a templomba, és a 
perselybe  akarta  a  levelet  bedobni.  Először  óvatosan 
körülnézett,  hogy látja-e  valaki.  Ebben  a  pillanatban 
egy hölgy lépett hozzá, aki a templomból éppen távozni 
készült.

– Mit csinálsz?
A kislány elmondta szomorú történetét. Sírva fakadt, 

megmutatta levelét, melyet a jó Istenhez akar küldeni. 
Az asszony megvigasztalta,  és elkérte a levelet,  hogy 
majd ő eljuttatja az égbe.

– A címedet beleírtad-e?
– Nem, mert hallottam, hogy az Isten mindent lát.
– Ez igaz, de akit az Isten majd megbíz, hogy neked 

válaszoljon, talán mégsem fogja úgy tudni, mint Ő.
Ekkor a gyerek ráírta  a címüket,  és visszasietett  a 

beteg szülőkhöz.
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Másnap  reggel  egy  nagy kosarat  talált  az  ajtajuk 
előtt. Tele volt mindenféle ruhaneművel, édességgel és 
pénz is volt  benne. A tetején egy papíron ez a fölirat 
állt: „A jó Isten válasza.”

Pár  órával  később  egy  orvos  jelent  meg  a  beteg 
szülők ellátására.

Ez a levél is egyfajta imádság volt tehát, mely ugyan 
nem jutott  föl  az  égbe,  Isten  mégis  meghallgatta,  és 
ember által küldte a segítséget.

Azok az emberek, akik hittel és sokat imádkoznak, 
életükben  is  megmutatkozik  az  Úr  jelenléte.  Küldi  a 
segítséget. Imáinkra választ kapunk, a legkülönbözőbb 
módon jut el hozzánk.

„Ahol  a  szükség,  ott  a  segítség.”  Így  tartja  a 
közmondás.
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AZ IMÁDSÁGNAK HATALMA VAN AZ IDŐJÁ- 
RÁS ÉS AZ EMBEREK FÖLÖTT EGYARÁNT 

Müller Györgynek volt ilyen élménye. Egyszer hajón 
Québecbe  utazott,  amikor  sűrű  köd  támadt.  Müller 
György azt mondta a kapitánynak:

– Kapitány úr, nekem szombaton délután Québecben 
kell lennem.

– Lehetetlen – felelte.
–  Nos,  ha az  ön hajója  nem tud  odavinni  időben, 

Isten valami más módon gondoskodik, hogy ott legyek.
Ekkor  letérdelt,  és  elmondott  egy  egyszerű 

imádságot. Azután így szólt a kapitányhoz:
–  Kapitány  úr,  nyissa  ki  a  kabinja  ajtaját,  és 

meglátja, hogy fölszállt a köd.
Mikor a kapitány kinézett, látta, hogy a köd valóban 

eltűnt.
Müller  György  pedig  szombaton  délután 

megérkezett Québecbe, és megtarthatta szolgálatát.

Hasonló ez Illés imádságához a Kármel hegyén.
Földig hajolt, és arcát a térdei közé helyezte. Hétszer 

küldte  el  szolgáját,  hogy  nézzen  a  tenger  felé.  Míg 
végre szolgája  azzal  jött  vissza,  hogy lát  egy kicsiny 
felhőt fölemelkedni,  akkorát, mint egy ember tenyere. 
Akkor azután elküldte szolgáját Akhábhoz az üzenettel: 
fogjon be és induljon, nehogy megakadályozza az eső.

Amikor bizonyos dolgok történnek körülöttünk, ezek 
fölött  is  úrrá  kell  lennünk,  Isten  hatalma  által, 
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imádsággal.  Imádsággal  még  a  gonosz  titkos 
munkálkodását is meghiúsíthatjuk.
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VIGYÁZZATOK ÉS IMÁDKOZZATOK 

Ha  ráébredünk  az  imádság  fontosságára,  a  Sátán 
azonnal  olyan  támadásba  kezd  ellenünk,  hogy 
egyszerűen nem találunk időt az imádkozásra.

Alig kezdünk el imádkozni, valaki kopog az ajtón. 
Esetleg  civakodni  kezdenek  körülöttünk,  vagy  a 
gyerekek  zavarnak.  Valami  váratlan  előre  nem  látott 
esemény történik.

Véletlen mindez?
Semmiképpen  sem.  A Sátán  haditervéhez  tartozik, 

hogy meggátoljon  az  imádságban.  Küzdjünk  az 
imádságra szolgáló időért, mert kell, hogy legyen időnk 
az  imádkozásra.  Ha arra  várunk,  hogy mikor  lesz  az 
imádságra szabadidőnk,  soha nem fogunk imádkozni. 
Legyen az imádkozásnak meghatározott ideje.

Nemcsak  arra  kell  ügyelnünk,  hogy  legyen 
megszabott időnk az imádságra, hanem arra is, hogy ez 
alatt  valóban  imádkozzunk.  Mert  a  Sátán 
mindenféleképp  meg  akarja  akadályozni  az 
imádságunkat akkor is, amikor már térdelünk.

Gondolataink  összeszedettek,  de  amint  letérdelünk 
imádkozni,  egyszerre  kezdenek  összekuszálódni. 
Eszünkbe jutnak olyan dolgok, amelyekre igazán nem 
kellene  gondolnunk.  Pontosan  az  ima  idején  jönnek 
ezek a gondolatok, hogy zavarjanak bennünket.

Olykor  különös,  korábban  nem  érzett  tünetek 
jelentkeznek  az  ima  közben.  Úgy érezzük,  hogy egy 
szót sem tudunk kiejteni, vagy nem jut eszünkbe, mit is 
akartunk kérni imádságban.
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Az eddig  fölsorolt  dolgok mind  az  imádság során 
történnek  velünk.  Mindezzel  a  Sátán  igyekszik 
meghiúsítani  tervünket.  Neki  az  a  célja,  hogy  ne 
imádkozzunk. Itt küzdelemről van szó. Ébereknek kell 
lennünk  a  Sátánnal  szemben,  nem  csak  azért,  hogy 
imádkozzunk, hanem hogy jól imádkozzunk.

Vigyázzunk  arra  is,  hogy  amit  imádságban 
elmondunk, az valóban imádság legyen. Tudnunk kell, 
hogy a  Sátán  nem  csak  az  imának  az  idejétől  akar 
megfosztani, hanem annak erejétől is. Azt szeretné, ha 
az  imádságra  szánt  időnket  összefüggéstelen,  üres 
szavakkal és hiábavaló kérésekkel töltenénk el.  Minél 
kevesebb  időt  töltsünk  el  imával.  Ne  nyújtsuk  el  az 
időt, hanem egyszerűen öntsük ki a szívünk kívánságát 
Isten előtt.

Legyünk  éberek,  hogy  ne  beszéljünk  fölületesen. 
Valaki  tudta,  hogyan  kell  imádkozni,  és  egy 
költeményben  ezt  mondja:  „Ha  Isten  elé  járulsz 
imádkozni,  gondold  végig  először,  mit  akarsz  kérni 
tőle.”  Ha  nem tudjátok,  mit  akartok  Istentől,  amikor 
letérdeltek  imádkozni,  hogyan  vártok  meghallgatást? 
Minden imádságot szívünk kívánsága vezéreljen.

Jézus maga hívja föl a figyelmünket erre.
A  vak  koldus  kiáltott:  Dávid  fia  Jézus,  könyörülj 

rajtam!
Az Úr Jézus pedig így szólt hozzá: Mit kívánsz, mit 

tegyek veled?
Nos, az Úr tőled is ezt kérdi. Mit kívánsz, mit tegyek 

veled?
Tudsz felelni erre a kérdésre?
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Az imádságban a kívánságot kifejező szavak éppoly 
fontosak, mint maga a kívánság. Sokszor van ugyan a 
szívünknek  határozott  kívánsága,  de  annyi  mindent 
mondunk,  hogy  egyre  jobban  eltávolodunk  tőle. 
Vigyáznunk kell azért, s nem szabad engednünk, hogy 
szavaink  eltérjenek  a  tárgytól,  és  ha  mégis 
elkalandoznánk, vissza kell térnünk a lényeghez.

Akár  emberekért,  akár  dolgokért  vagy  problémák 
megoldásáért  könyörgünk,  végig  ki  kell  tartanunk  az 
imádságban. Figyeljük az imádságunkat követő összes 
változást.  Nem  csupán  egyszer  kell  imádkoznunk, 
amikor kérésünket az Isten elé visszük. Kitartóan kell 
imádkozni. Amikor választ kapsz az imádra, akkor ne 
felejtsd el megköszönni, amit kaptál. A köszönetedet is 
imában  fejezd  ki.  Az  Úr  azt  várja  el  tőled,  hogy 
továbbra is maradj meg hitedben, imádságban.

Sokan  vannak,  akik  kegyelmet  kapnak  Istentől, 
vagyis meggyógyulnak a betegségükből imádság által. 
Mert ez Istentől kapott kegyelem, és meg kell köszönni.

Előfordul,  hogy  valaki  nem  köszöni  meg.  (Nem 
imádkozik tovább.) Nagyon örül a gyógyulásának, és a 
nagy öröm  feledteti  vele,  hogy köszönetet  mondjon. 
Egy idő múlva  újra  megbetegszik.  Isten azt  szeretné, 
hogy hittel, szeretettel maradj mellette, és soha többé ne 
fordulj el Tőle, a te Istenedtől.

Minden  egyes  igazság  fölismeréséhez  sok-sok 
imádságra van szükség.

Legyünk olyanok, mint Dávid egyik hőse, Sammá, 
aki  megvetette  a  lábát  egy darab,  lencsével  bevetett 
földön,  és  védte  azt  a  filiszteusok ellen,  míg  le  nem 
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verte  valamennyit,  és  győzelmet  nem  aratott.  (2Sám 
23,11–12)  Ez  a  darabka  lencseföld  jelképezi  a  mi 
imádságos  küzdelmünk  színhelyét,  amelyet  meg  kell 
védenünk mindaddig, amíg a kereszt  teljes győzelmet 
nem arat az ellenség fölött.  Ez a küzdelem állhatatos 
imaélettel folyik. 

Aggódom, egyre többször nyugszanak bele, hogy a 
körülmények  lehetetlenné  teszik  az  imádkozást. 
Hiszem,  hogy  nem  fölösleges  újra  meg  újra  az 
imádságról  beszélni.  A  kereszt  hathatós  segítség  az 
időnyerésre  az  imádkozáshoz,  mint  ahogy másban  is 
segít.
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A rózsafüzér története

Eredetét  a  hagyomány  Szent  Domonkosra  vezeti 
vissza.

Küldött a Szent Isten egy embert, aki szent életével 
és imáival szolgálta az Urat. Ez a férfi Szent Domonkos 
volt.

1203-ban  kezdte  Szent  Domonkos  áldásos 
működését, azonban fáradságának nem lett meg a kellő 
gyümölcse. Ezt látva sokat tűnődött és imádkozott. Már 
akkor  prédikáló  rend  alapítására  gondolt.  Olyan 
eszközön gondolkozott,  amellyel a népet megnyerheti. 
Szűz Máriához folyamodott, és nem hiába.

Egyszer  Toulouse mellett  egy erdőben imádkozott, 
amikor a Boldogságos Szűz megjelent neki sok angyal 
kíséretében.  Fölszólította,  hogy  tanítsa  meg  a  népet 
imádkozni.  Mondjon el  ötven  üdvözlégyet,  s  minden 
tizediket kezdjen egy miatyánkkal. Ugyanígy tegyen a 
megváltás fájdalmas és dicsőséges titkainál.

„Hirdesd ezt  az imát,  ez lesz a népek üdve, és én  
magam erősítem meg szavaidat és csodákkal kísérem.”

Szent  Domonkos  sok  ezer  eretneket  megtérített 
imáival és prédikációival.

V. Piusz pápa így írt: „A Szentlélek sugalmazására 
Szent  Domonkos  –  föltekintvén  a  Boldogságos  Szűz 
Máriához  –  kigondolt  egy  könnyű,  mindenkinek 
alkalmas, igen jámbor imádkozási módot, a rózsafüzért. 
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Amit  a  Boldogságos  Szűz  zsoltáros  könyvének  is 
neveznek, és az egész római egyházban elterjesztette.”

A 16. század elején X. Leó pápa így szólt:
„Amint a történelemben olvassuk, Szent Domonkos 

mindkét  nembeli  hívőkből  a  Boldogságos  Szűz 
Máriáról  nevezett  rózsafüzér  társulatot  alakított  az 
angyali  üdvözlet  tiszteletére,  s  a  világ  különböző 
részeiben  prédikálásával,  csodák  kíséretében 
elterjesztette.”

A  Szent  Domonkos-rend  alaposan  hozzálátott  az 
atyai  örökség  terjesztéséhez.  Ma  a  rózsafüzér  a 
katolikus  keresztény  hívőknek  a  legnépszerűbb  és 
legkedvesebb imája a világban.

Örök dicsősége a szent olvasónak, hogy 1858-ban a 
lourdes-i  jelenések  alkalmával  a  Szűzanya  karjáról  a 
rózsafüzér  csüngött  alá,  és  ezt  az  imát  mondatta 
Bernadettel és erre buzdította a katolikus világot.

A barlang fölött, ahol a jelenések történtek, világhírű 
hármas templom emelkedik.  Benne tizenöt  oltár  áll  a 
rózsafüzér  titkok  tiszteletére.  Homlokzatán  pedig 
gyönyörű dombormű örökíti meg azt a jelenetet, amint 
a  Boldogságos  Szűz  Szent  Domonkosnak  nyújtja  a 
rózsafüzért.

A hívők  milliói  pedig,  akik  e  csodákkal  tündöklő 
kegyhelyre zarándokolnak, a rózsafüzérrel köszöntik őt 
éjjel-nappal.

A templom harangjai, amikor az órákat jelzik, „Áve 
Máriát” zengenek...

Lourdes, a szeplőtelenül fogantatott Szent Szűznek, 
mint a Rózsafüzér Királynőjének magasztos szentélye. 
Örök buzdítás a rózsafüzér szeretetére.
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Uram,  Istenem,  add,  hogy Szent  Domonkos  és  a 
Szűz Mária szavát meghallja minden ember!
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IMA A KEGYELEMÉRT

AZ ÚR ÜZENETE!

TÉRJETEK MEG! IMÁDKOZZATOK, HA ÉLNI 
AKARTOK!

IMÁDKOZZATOK A KEGYELEMÉRT!

Isten kéri a az embert, segíteni akar nekünk. Kérjetek 
és kaptok!

Amikor megáll az égen a nap, a hold és a csillagok, 
figyelmeztetésül,  térdre  borulva  imádkozhatunk  a 
kegyelemért. Uram kegyelmezz!

Akkor  fog  a  világ  térdet  hajtani,  könyörögni  az 
életért.

Isten így szól: IMÁDKOZZATOK,  HA  ÉLNI 
AKARTOK! 

Imádkozzunk  most  a  kegyelemért!  Hajtsuk  meg 
fejünket tisztelettel Isten mindenhatósága előtt. Kérjük 
bocsánatát, hogy életünk legyen!

Az  ózonrétegben  történt  elváltozás  (károsodás) 
veszélyezteti  az  emberiség  létét,  fölmelegedéssel 
fenyeget. 1998-ban a nyár folyamán a hőségtől nagyon 
sok ember meghalt szerte a világban. A nagy meleget 
sok beteg szervezete nem bírta ki. Az átlaghőmérséklet 
évente  emelkedik,  és  az  egészséges  emberi  szervezet 
sem bírja majd elviselni a nyári  hőmérsékletet.  Ez az 
idő  már  itt  van.  Ezért  kérjük  Isten  kegyelmét,  hogy 
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Magyarország fölött az ózonrétegben történt károsodás 
múljon  el.  Ez  a  föld  betegsége,  melyet  mi  emberek 
okoztunk. Kérjük Isten kegyelmét, hogy a nap sugarai, 
melyek  hozzánk,  magyarokhoz  elérnek,  éltető  erőt 
adjanak.

ÁLLJON HELYRE MAGYARORSZÁG FÖLÖTT 
AZ ÓZONRÉTEG KORÁBBI VASTAGSÁGA!

Imádkozzunk a kegyelemért!
Hiszem, hogy Isten meghallgatja kérésünket. Utána 

az egész világ fog csatlakozni kérésével. Sok-sok imára 
lesz szükség.

Kérek  mindenkit,  imádsággal  segítsen,  hogy 
megkapjuk Isten kegyelmét!

A katolikus egyháztól szóbeli ígéretet kaptam, hogy 
ezen  a  napon  Magyarországon  minden  templomban 
szentmisén e kegyelemért imádkoznak.

1999. május 28-án, amikor a harangok megszólalnak 
az egész országban, imára hívnak mindenkit. Aki teheti, 
templomban imádkozzon! Ha akadályozva van, kérem, 
ott segítsen az imájával, ahol van!

Kérem, segítsenek!
Én  éjjel-nappal  fogok  imádkozni.  Tudom,  nagyon 

sok  ember  imájára  lesz  szükség  ahhoz,  hogy  az  Úr 
megkegyelmezzen.

Az Úr üzenete: Térjetek meg! Imádkozzatok, ha élni 
akartok!

Az  üzenet,  melyet  általam  küld  a  világnak, 
mindenkinek szól!
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Kedves olvasó, kérem add át az üzenetet, hogy minél 
több emberhez jusson el!

Sok-sok  szerető  szív  imájára  lesz  szükség,  hogy 
megkapjuk  a  kegyelmet.  Akik  tehetik,  szervezzenek 
összejöveteleket közös imádságra e cél érdekében!

Hálás szívvel köszönöm a segítséget mindenkinek.
Áldjon meg az Úr benneteket!

Ámen.
 

A szerző elérhető minden héten
kedden 15 és 22 óra között,
ugyanitt könyvei utánvéttel 

megrendelhetők:

Tel.: (62) 321-812
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