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1  Magyarázat a cönákulum (cenaculum) szóhoz 

Ha nyelvileg értelmezzük, vizsgáljuk, akkor nagyon egyszerûen azt lehet mondani, hogy „vacsorázó”, vacsorázó 
szoba. Pontosan úgy, mint természetesnek vesszük az „ebédlõt”, az ebédlõ szobát. 

Ha a latin „cena” szót vesszük figyelembe, akkor annak az értelme a „fõ étkezés” - mi ezt étteremnek nevezhetnénk. 
Ha belegondolunk az ókori idõkbe, étkezési szokásokba, életstílusba, következtethetnénk olyasmire, hogy akkor is 

természetes dolog lehetett, hogy a nap folyamán, munka és egyéb tevékenységek mellett oltották szomjukat, kielégítették 
éhségüket könnyebb ételekkel ott, ahol éppen tartózkodtak. Leginkább gyalog jártak (nem lévén motor) és 
elképzelhetetlen volt, hogy nagy távolságokat gyalogoljanak az miatt, hogy például délidõben az otthoni konyha mellett 
egyenek.

A legpraktikusabb és legegészségesebb étkezési szokás az volt, hogy a vacsorára tették a hangsúlyt. Erre a célra 
megfelelõ szobákat, termeket építettek a lakóházaik emeleti részében. Ott minden meg volt adva ahhoz, hogy kulturált 
módon ehessenek, találkozhassanak nagyobb létszámban is, mint amilyet a család tagjai számláltak. Tehát egyben 
lehettek barátaikkal, ismerõseikkel. Sõt olyasmi is kivehetõ a régi szövegekbõl, hogy amin ültek, azon le is dõlhettek 
szundítani. Föltételezem, hogy mi vastagabb szõnyegnek, pokrócnak, párnának hívnánk.

Csak most, utólagosan veszem tudomásul, hogy a barátokról, ismerõsökrõl való beszélgetés azt a benyomást keltheti 
az olvasóban, hogy olyasféle luxus céljából létesítettek vacsorázó szobákat. Figyelembe kell vennünk, hogy nem léteztek 
gépek. Ha például a gazda nagyobb földekkel rendelkezett, napszámosokat kellett neki fogadni. Velük munkáltatta meg a 
földet, hogy jó termés legyen. Aztán a termést idõben be kellett takarítani, nehogy kárba vesszen. Természetes dolog volt, 
hogy majd egész évre adott munkát tíz-húsz embernek. Ezek az emberek nem távoztak a munkahelyükrõl reggeltõl estig, 
vagyis délután öt óráig. Végülis illõ volt, hogy a gazda a nap alkonyán meghívta munkásait asztalához kiadós ételre az 
éttermébe, a vacsorázóba, ahová mindnyájan befértek, ehettek. Ha jó ellátásban voltak, ha a munka terhe nem vette el a 
kedvüket, akkor még viccelgettek is, kicsit beszélgettek és mindenki ment haza pihenni, hogy másnap egészségben, új 
erõvel kezdhessék a napot.

Két kép illusztrálja, hogy is néztek ki a munkások a munkahelyen.
A mai ember (megfigyeléseim szerint) általában éjféltájt vacsorázik. A régi, egészségrõl szóló irodalom a délután öt 

órakor elfogyasztott ételt tartja a legutolsónak és egyben konstatálja, hogy ez a szokás az egészség megõrzésének és a 
hosszú élet titka. Még hozzáteszi, hogy az evést akkor kell abba hagyni, amikor a legjobban ízlik – ezzel a nem túlzabálás 
gondolatát ülteti az olvasóba. Továbbá ajánlja, hogy legalább két óra hosszat nem szabad evés után lefeküdni az 
emésztés miatt. Természetes, hisz mire megették a vacsorát, be is esteledett, és akkor már nyugodtan szentelhettek idõt 
egymásra. Közben a gyomor emésztett. Hisz nem volt villany, a petróleummal, viasszal mindig is spóroltak. Dolgozni már 
elképzelhetetlen volt. Egyedüli fontosnak tartott munka a nap végén az állatok etetése, itatása, becsukása az istállókba 
volt.

Ha kibeszélgették magukat, nyugovóra tértek. Ez már elhúzódhatott a késõ esti órákba. Ekkor a gyermekek már gyakran 



elaludtak a szüleik ölében.
Így képzelhetjük el Jézus vacsoráját is az apostolokkal. Itt még egy különlegességre is lehet gondolni. Ugyanis az a 

terem nem valamelyik apostolé, vagy Jézusé volt. Tehát mintha kibérelt, kikölcsönzött hely lett volna. Lehet, hogy a terem 
nagyon tágas és precízen berendezett lehetett, mivel a tulajdonos olyasféle vendéglátással is növelhette jövedelmét.

Tehát ahol Jézus elfogyasztotta az utolsó vacsoráját az apostolaival, vagy ahol az apostolok várták a megígért 
eljövetelét a szentléleknek, az kibérelt étterem, (cönaculum) lehetett.

Mindenesetre mi részbõl, az evangélium szerint értelmezzük és az utolsó vacsora termére gondolunk, melyrõl Márk 
apostol is írt. (Mk 14, 13-16).

Más részbõl ugyanarra helyre úgy is gondolunk, hogy ott várta Szûzanya az apostolokkal a Szentlelket, hogy elteljenek 
vele. Tehát lelki eledelnek, lelki megerõsítésnek a helye. És talán az utolsó kifejezés lesz a legfontosabb – gyülekezõ hely. 

Talán innét kell nekünk is elfogadnunk az utolsó kifejezést, mellyel a Kék Könyvben találkozunk - „Szeplõtelen Szívem 
Cenákulumában” - gyülekezõ helyében gyülekezzetek, gyermekeim.

A cenákulumokban Mária körül gyülekezünk, Máriával imádkozunk, Mária is velünk van. Mária segít felkészíteni 
bennünket, hogy képesek legyünk elfogadni a Szentlélek ajándékát, hogy hajlandó legyen ránk is leereszkedni a 
Szentlélek. 

Ezt ki is fejezi az az üzenet, melyet 2012. augusztus 22-én adott Maria Divine Mercy-nek, az utolsó idõk prófétájának.
Készülõdtek. Hogyan? Imádkoztak. Az ima fontos de nem volt elég. Arról beszélgettek, hogyan lehet Istennek tetszõ 

lenni, a Szentléleknek és hogyan lehet azt elérni.
Nem olyan egyszerû föladni a szabad akaratot, ne színlelt alázatot hordozni magunkban. Egymást értékelték 

büszkeségükkel – ki tanult meg többet a Mestertõl, az Úrtól. A Szûzanya nemcsak fájó szívvel nézte, hisz õ maga volt a 
lélek tisztaságának kérdéseiben a legnagyobb szakértõ. 

Most neki kellett segíteni kiirtani az apostolok lelkébõl a piszkot, hogy tiszta lélekkel várhassák a pünkösd csodáját. 
Közben böjtölhettek, magukhoz vehettek szerény eledelt. De fontosabb az volt, hogy Isten Anyjával voltak együtt és ha 
nem mindjárt, akkor a végén már Szûz Mária engedékeny, szófogadó gyermekivé, igazi gyermekivé kellett válniuk. Senki 
más nem tudott volna lelkükben ilyen mély változásokat teremteni. A Szûzanya formálja, tisztítja, átalakítja, az emberek 
lelkét, képessé teszi arra, hogy megkaphassák a megszentelõdést. 

Máriával töltött tíz nap után lettek elfogadhatóak. Ezelõtt csak gondolták, hogy azok. Az volt a sátán csapdája. 
Erre a „gyorstalpalóra”, „gyorstanfolyamra” volt szükségük a papoknak is leginkább akkor, amikor a kék könyv 

kialakulóban volt, hogy az Egyház valamelyest helytálljon a nagy megpróbáltatás idején, amelyek még csak várnak rá. 
Talán ezek a papok lesznek az Egyház „új tavaszának” az alapjai. A „kék könyv” is ilyen „gyorstalpaló”, segítséget nyújtó 
tankönyv. 

Ma is azt kívánja a Szûzanya, hogy növekedjen a cönákulumok száma, mivel azok is a megváltás történelmének utolsó 
szakaszához szükségesek. A Szûzanyával végzett cönákulumok minden ilyen imacsoport részére gyorsítják az 
életszentséghez való jutást. Ezt kevesen értik. Azért van kevés cönákulumi imacsoport minden országban. Közben azok, 
akik voltak ilyen helyeken, nagyon szép gyümölcsökrõl beszélnek. 

(Megjegyzés: Ahol MDM betûk vannak a dátum elõtt, ott a Maria Divine Mercy prófétanõ által adott üzenet van idézve.)

Idézzük: 
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MDM - 2012. augusztus 22.

MDM - 2010. november 24.

Gyermekem, a pusztaságnak, melyben Gyermekeim találják magukat a mai világban, az az oka, hogy õk nem tudják, 
hogyan kapják meg a Szentlélek Ajándékát.

Amint azt én tanítottam nektek, hosszú idõt  vesz igénybe, míg az ajándékot megkapjátok. Egy nagyon nehéz utat kell 
megtenni, mielõtt Isten bármely gyermeke is méltóvá válhatna, hogy megkapja ezt a különleges Ajándékot.

Amikor az apostolokkal a Cenaculum-ban várakoztam a Szentlélek leereszkedésére, tíz napig tartott a felkészülés. 
Annak ellenére, hogy az én szeretett Fiam ezen szent, odaadó és hûséges szolgái  ígéretet kaptak az Ajándékra, mégsem 
voltak teljesen felkészülve lelkileg arra, hogy megkapják az ajándékot. Nekem, az õ Szeretett Édesanyjuknak kellett 
segítenem nekik felkészíteni a lelküket. Ez azt jelentette, hogy megtanítottam nekik a szabad akaratuk teljes átadásának 
fontosságát. Ahhoz, hogy méltóvá váljanak, meg kellett érteniük a mélységét annak az alázatnak, melynek meg kellett 
adniuk magukat, mielõtt készen álltak volna.

Némelyikük azt gondolta, hogy mindent megtanultak már Fiamtól.
Ámde ez a gõg egyik jele volt, és ha a gõg jelen van bennetek, akkor nem kaphatjátok meg a Szentlélek Szent Ajándékát.
Ahhoz, hogy a Szentlélek Ajándékát megkapjátok, olyan kicsinyekké kell válnotok Fiam elõtt, mint egy kisgyermek. Nem 

lehet helye a gõgnek, vagy az arroganciának. Mégis, manapság azok az emberek, akik azt állítják, hogy szakértelemmel 
beszélnek arról, ahogyan Fiam beszél, csapdába esnek.

Õk, amikor azt állítják, hogy szakértõi a lelki dolgoknak, olyan arroganciával beszélnek, ami nem tükrözi azon 
kegyelmeket, melyeket azok kaptak meg, akik valóban rendelkeznek ezzel a nagy Mennybéli Ajándékkal.

Azok, akik megkapták a Szentlélek Ajándékát, õk engedelmeskednek Fiam kéréseinek.
Õk nem hencegnek.
Õk nem agresszívek.
Õk nem kritizálnak másokat, felhasználván Fiam nevét erre.
Õk nem gúnyolnak ki másokat, amikor azok Fiam Szent Szavának saját maguk általi értelmezését hirdetik.
Õk nem hirdetik a gyûlöletet.
Mikor Fiam tanítványait készítettem fel, sok érv került elõ. Eltartott egy ideig, míg végül elfogadták, hogy mi az elvárás 

velük szemben. Csak akkor váltak õk végleg felkészültté, amikor megértették, hogy kizárólag a lélek alázatossága teszi 
lehetõvé a Szentlélek betérését.

Buzdítom Isten minden gyermekét, kiváltképp azokat, akik hisznek Fiamban, hogy kérjenek engem, az õ Édesanyjukat, 
hogy hadd készítsem fel õket erre a nagy Ajándékra.

Gyermekem, egy teljes évig tartott, míg felkészítettelek, és ez nem volt egy könnyû teljesítmény. Emlékszel, milyen 
nehéz volt számodra az én szent rózsafüzérem elmondása? Hogy milyen nehéznek találtad akaratod átadását, és 
alázatosságod bizonyítását?

Most, hogy megkaptad az Ajándékot, ez nem jelenti azt, hogy ezt magától értetõdõnek veheted.
Továbbra is folytatnod kell az imádkozást, alázatos szívûnek kell maradnod, és minden egyes nap törekedned kell az 

üdvösségre. Mert ahogyan megkaptad, úgy el is vehetik tõled.
Mindazokat, akik követik ezeket az üzenteket, kérem, hogy imádkozzanak a Szentlélek Ajándékáért.
Nem elég csak egyszer imádkozni, és azt mondani, hogy megkaptátok az általatok kért tisztánlátást és 

megkülönböztetést, majd ezt követõen befeketítitek ezeket az isteni üzeneteket. Ha ezt teszitek, akkor nem kaptátok meg 
az Ajándékot.

Kérlek, hívjatok engem, Áldott Édesanyátokat, hogy az Imahadjárat ezen imája által segítsek felkészíteni benneteket.

Ima a tisztánlátás és megkülönböztetés ajándékáért

Imahadjárat (74. imája)
„Ó, Isten Anyja, segíts nekem felkészíteni a lelkemet a Szentlélek ajándékára. Fogd kezemet, mint egy gyermeknek, és 

vezess engem az úton a tisztánlátás és a megkülönböztetés felé a Szentlélek ereje által. 
Nyisd meg szívemet, és taníts engem a test, az értelem és a lélek átadásában.
Szabadíts meg engem a gõg bûnétõl, és imádkozz, hogy megbocsátást nyerjek minden eddigi bûnömért, hogy lelkem 

megtisztuljon, és imádkozz, hogy teljes egésszé váljak, hogy megkaphassam a Szentlélek ajándékát. 
Köszönöm neked, Üdvösség Anyja, a közbenjárásodat, és szívemben szeretettel várom ezt az ajándékot, melyre 

örömmel áhítozom. Ámen.
Ne feledjétek, gyermekek, jöjjetek hozzám, Édesanyátokhoz, hogy segítsek nektek megnyitni a szíveteket, hogy 

megkapjátok ezt a csodálatos Ajándékot.
Amikor megkapjátok ezt az Ajándékot, elviszlek benneteket Fiam elé.
Mert csak akkor álltok majd valóban készen a következõ lépésre a lelki tökéletességhez vezetõ lépcsõn.
Az Üdvösség Anyja

3  A lelki tökéletességhez vezetõ lépcsõ 

Szeretett leányom, írd a következõt. A hit néha elhagyja, még a leghûségesebb követõimet is, akkor, amikor a 
legkevésbé számítanak erre.
Ez lényeges, mert ez próbára teszi hitüket, hogy aztán ezen tapasztalat után megerõsödve térjenek majd vissza 



Szívembe. Ne féljetek, ez egy próbatétel, amelyet Én engedek meg, hogy Gyermekeim átéljék, hogy ezáltal õk erõsebbé 
váljanak.
Nem könnyû, hogy megõrizzétek a Belém vetett hiteteket gyermekeim, mert olyan sok akadály áll hûségetek útjában. 
Idõrõl idõre teljes ürességet fogtok érezni a lelketekben. Ez nyugtalanná tehet benneteket, mert azt érzitek, hogy támasz 
nélkül maradtatok.

Hûséges követõim, meg kell értenetek a következõt. Annak ellenére, hogy talán magányosnak érzitek magatokat, Én 
sohasem vagyok távol tõletek. Mindezeknek az  idõszakoknak csak egyetlen céljuk van, hogy úgy megerõsítsék hiteteket, 
hogy biztosan minden egyes alkalommal egy újabb lépést tegyetek Felém. Ez az úgynevezett lépcsõ, a lelki 
tökéletességhez vezet, amely maga a Mennyország. Ez egy hosszú lépcsõ, és jó ideig eltarthat, míg eléritek a felsõ 
lépcsõfokokat. Minden egyes lépcsõfok egy új felismerést jelenthet a megtapasztalandó leckék révén, mielõtt 
elnyerhetnétek a szükséges kegyelmeket a lelketek felemeléséhez a lelki tökéletességhez, amely szükséges az Atyám 
Paradicsomába való belépéshez.

Minden egyes megmászott lépcsõfokkal egy, az elvárásom szerinti új tudásra tesztek szert. Néha nehéz. Néha pedig 
igazságtalannak tûnhet. De minden megmászott lépcsõfok után egyre ügyesebben  fogjátok érteni Tanításaim igazságát.

Némelyek hamar megmásszák ezeket a lépcsõfokokat, miközben másoknak idõbe telik. Ájtatos Követõim közül 
néhányan elveszítik a bátorságukat, és egy-két lépést visszalépnek, olykor pedig egyszerre hármat is. Ez természetes. 
Mások, akik túl gyorsan haladnak elõre, olyan magabiztosságra tesznek szert, amely meggyõzi õket arról, hogy már 
minden lelki dolgot értenek. De ez a csaló módszere, mellyel elhiteti és elfogadtatja veletek ezt a hamis magabiztosságot. 
Minden nektek adott ajándék csakis Tõlem származhat. Ezeket határtalan szeretetembõl kapjátok, hûséges követõim. 
Soha nem szabad azt feltételeznetek, hogy mert hitetek erõs, ezt egyedül csak magatoknak köszönhetitek. Igen, hitetek 
lehet erõs, gyengéd szíveteknek köszönhetõen. De ez is egy ajándék Tõlem. Ahhoz, hogy elérhessétek a legfelsõ 
lépcsõfokot, alázatosnak kell lennetek az Irántam való szeretetetekben. Legyetek erényesek minden idõben.

Feltétlenül mutassatok magabiztosságot hitetekben, mert ez kedves Nekem. De soha ne essetek abba a tévedésbe, 
mintha ismernétek az Isteni Birodalom teljes misztériumát. Eredendõ bûnben megszületett emberekként, csak az idõ 
nyilatkoztatja ki nektek ezeket a misztériumokat, Gyermekeim.

Mindig igyekezzetek elfogadni mindent, még a megpróbáltatásokat is, amelyeket esetleg nektek küldök, ajándékként 
tõlem. Minden nektek adományozott ajándékomnak az a célja, hogy megerõsítse az irántam érzett szereteteteket.

Nagyon büszke vagyok minden gyermekemre, akik hisznek bennem, akik megbecsülnek és tisztelnek engem. Ahhoz, 
hogy felemelhesselek benneteket Atyám Paradicsomának teljes dicsõségébe, törekednetek kell a Bennem való tökéletes 
egyesülés dicsõségére.

Ez, Gyermekeim, egy kis idõt és türelmet igényel, mielõtt még teljesen átadnátok Nekem lelketeket. Amint ez 
megtörténik, az Én misztikus testem részévé váltok az örökkévalóságig.

Gyermekeim, adjátok át magatokat tökéletesen tiszta Szeretetemnek, és soha nem kell majd visszanéznetek, vagy 
félnetek, mert karjaimban biztonságban lesztek. Legyetek erõsek, hûséges Gyermekeim, még az akadályok láttán is, mert 
Én soha nem fogom elhagyni szeretett hûséges követõimet. Soha.

Szeretõ Megváltótok, Jézus Krisztus
Ennyi volt az idézet.

4  Elsõ elmélkedés

Most már kifejezhetem azt a gondolatomat is, hogy nagyon fontosnak tartom az ég üzeneteinek egybeolvadását 
Fatimától kezdve Garabandálon, Gobbi atyának adottakon és Medjugorjén keresztül egészen Maria Divine Mercy-ig, az 
utolsó prófétáig. 

Lehet mindegyiket külön kezelni, de én személyesen képtelen vagyok ezeket egymástól elválasztani, határokat állítani 
közéjük. Ez mind-mind egy folyamat része. Az emberiség fölkészítésének folyamata a Krisztus második eljövetelének 
idejére. Idõben mérve is nagyon reálisnak mutatkozik az állításom. 

Ha ez nem így volna bármelyikükkel is, szerintem azt kellene arról gondolni, hogy hamis forrásból származhat.
Ami a M.D.Mercy által adott próféciákat illeti, abban különböznek az elõbbiektõl, hogy idõigényesek, hogy sok minden 

alig van kimondva, máris, vagyis hamarosan, hónapok távlatában beteljesül. Tehát a kérések teljesítését is veszélyes 
halasztgatni, mintha egy majdani népnek lennének adva.

Ezzel nem az van kimondva, mintha az elõzõk, például a Fatimai üzenetek nem lettek volna sürgetõek. Hisz például 
azóta is isszuk a levét annak, hogy Oroszország nem lett fölajánlva Szûz Mária Szeplõtelen Szívének. (Mivel az eltörölte 
volna a második világháború keletkezését és a kommunizmus förtelmeit.) 

Aztán a világ agyába az akkori lehetõségek mellett nem lehetett a mai gyorsasággal beültetni a kellõ tudást, üzeneteket. 
Ma dicsekedhetünk azzal, hogy a technika erre alkalmas, azonban a sátán Fatimától máig annyira szorgoskodott, hogy 
nagyon erõsen beültette a világba a hitehagyást. Tehát hiába jut el a hír, az evangélium, a figyelmeztetések sorozata az 
emberekhez, azok közömbösségétõl hatástalanná válik. Ez az egyik oka, miért fokozza az Isten a közbelépéseit a 
történelembe (különbözõ természeti katasztrófák, rendellenességek, betegségek, stb.).

Azzal, hogy a sátán anyagiassá tette a világ népességét, lebénította érzékenységét, orientálódási képességét a lélek 
hogyléte iránt. 

Sátán bármit is tesz, mindent oda vezet, hogy a lelkeket likvidálja. Miért? Mivel az ember igazi mivolta a lelke. Ugyanúgy 
világos, hogy Isten legfõbb igyekezete a lelkek megmentése. Lelki szinten, meg nem szûnõ nagy harc folyik fölöttünk az 
istennek szolgáló lelkek és a sátán gonosz lelkei között. 

Hogy mi ösztönzi a sátánt erre és mi miért, hogyan van, sok mindenre adnak választ az említett próféciák, üzenetek. 



Itt csak egy témával, a Gobbi szívébe adott üzeneteknek azzal a részével foglalkozunk, melyek valamelyest 
összefüggenek a máshol is megjövendölt megpróbáltatásokkal az idõk végén.

5  Második elmélkedés

Medjugorje olyan mint egy hatalmas fegyvergyár, ahol rengeteg robbanóanyag készül. Szûzanya az angyalaival 
mindezt küldi Isten nagy raktáraiba, ahonnét osztják a világ minden tájára, ahol szükség van rá, mint a leghatásosabb 
fegyverek egyikére (a szenvedés, kiengesztelõdés, böjt, fájdalmak áldozata, stb. mellett).

Vagy hívjuk Medjugorjét inkább fertõtlenítõszer gyárnak? Ugyanis azt gondolom, hogy ha a Medjugorje hatására adott 
imák ereje most felrobbanna a világ fölött, fél világot totálisan lefertõtlenítené a bûn betegségétõl, károkozóitól. 

Medjugorje az ima hadiszállása, melyet Isten engedelmével a nagy vezér, a Szûzanya alapított és irányít. 
A Máriás Papi Mozgalom könyvében olvashatjuk, hogy menhelyt épít a hozzá közelálló hadvezéreinek, és erõsíti, 

tömöríti õket a legcsodálatosabb és leghatásosabb menhelyekre – menhelyre, saját Szeplõtelen Szívébe, ahova a 
sátánnak és csatlósainak tilos a belépés, miközben befér oda Isten minden gyermeke. 

Ha nem volna ez az idõben használatra kész menhely, a sátán megtöbbszörözné áldozatait a papok közt, az Isten 
Egyházában, miáltal korunknak is szomorúbb képe lenne. 

Fatimában a Szûzanya megmutatta az elkövetkezõ száz év és az utolsó idõk tennivalóját, rámutatott az okokra, a 
veszélyekre, és mint nagy ajándékot, bemutatta önmagát is mint rendíthetetlen hadvezért isten ügyeiben a Napbaöltözött 
Asszony képében.

Isten jól tudja, mit kell csinálni. Most nyújtott kézzel ajánlja nagyon hatásos és különleges fegyverét – Az Élõ Isten 
Pecsétjét. Ehhez az imához soha nem látott erejû védelmet ad, melyben isteni erõket szolgáltat az ember megmentéséhez 
leginkább majd a nagy szorongattatás legnehezebb idején. 

Soha nem tapasztalt sûrûséggel és erõvel közbelép, megbontva a világ rendjét, hogy elérje célját, a lelkek megmentését. 
Nem más okból kapunk prófétát, aki Isten irányítása alatt írja napról napra az Igazság Könyvét, hogy Isten gyermekei ne 
essenek azokba a csapdákba, melyeket a gonosz szüntelenül rak eléjük. 

Így néz ki az utolsó száz évünk, a jelenünk. Meg kell tanulnunk kilépni az anyagiasságból, odafigyelni a lelki világra, lelki 
világunkra is, mely bennünk zajlik és helyes értékrendet építeni ott. Hisz nem az anyagi értékek hatnak a lelki jólétre, 
hanem a lelki tisztaság hat az anyagi követelményeinkre.

Ez az idõ a lelki világ végsõ harcának az ideje, a végsõ gyõzelemért vívott lelki harc ideje. Minden ásítozó, kételkedõ, 
kívülálló olyan, mint egy pizsamában járkáló katona a csatatéren. Könnyen sérthetõ, az ellenség könnyû áldozatává 
válhat. Kell hogy magára vegye a védekezésre szükséges lelki dolgokat. Forradalmak kedvenc énekeiben szokott 
szerepelni, hogy ez a harc lesz a végsõ. Egy sem volt igaz. 

De hinni kell a Szûzanya ígéretében, az Isten ígéretében, hogy ez a végsõ idõ, a mi idõnk harca lesz a végsõ harc, 
melyben csak Isten gyõzhet az övéivel.

6  Harmadik elmélkedés

Mi kényszeríti ki belõlem, hogy újra belegondoljak pillanatnyi helyzetünkbe, miközben nem tudom nem látni, hogy a ma 
szele milyen jövõt vonszolhat maga után. Az életsorsok peregnek. Ki-ki a maga kedve szerint mérheti õket években, 
évtizedekben, évszázadokban.

Ha most a személyes tapasztalataimat mérlegelem, évtizedekben gondolkodom. 
Az ötvenes években élt közelemben egy ember, aki nagy lendülettel szerette volna élni, alakítani jelenjét és jövõjét. Mint 

fiatal embert, meghurcolta õt a második világháború és téves belátása szerint segíteni akart az új rendszer kialakításában. 
Nemes gondolatokat hordozott magában, és úgy hitte, hogy a rendszer engedékeny lesz iránta. Sõt, hitte, hogy rendszer 
ideológiája is embertisztelõ, és igyekszik majd mindenki javát szolgálni. Tette is évekig a dolgát. Sok embert meg kellett 
gyõznie érveivel, hogy õk is bizakodjanak. 

Igenám, de másoknak is voltak érvei, méghozzá értelmesek és alátámasztva tapasztalatokkal. Ezeket nehezen lehetett, 
vagy egyáltalán nem lehetett bevonni a rendszer igájába. Többször figyelmeztette kollégáit a pártgyûléseken, hogy 
tanácstalan az ilyen emberekkel szemben, ugyanis az érveik komolyak. Közben a rendszer hatalmilag erõsödött és úgy 
vélte, hogy az ellenérvek legyengítenék hatalmi pozícióját. 

(Idõzzünk egy kicsit a gondolatnál, hogyan erõsít egy ilyen rendszer hatalmi pozíciót? Kitalál mindenféle öncélú 
funkciókat, kitüntetéseket, szakokat a szervezés terén, tudományos ágakat, érdemrendeket. Besúgókat, felfegyverzett 
õröket, minden rosszra hajlamos, de a rendszerhez hû egyéneket toboroznak. Elõnyöket biztosítanak a sajátjaiknak az élet 
minden terén, vagyis úgy az egyetemeken, mint az élelemhez jutáskor. Olyan embereket szeretnek, akik vakul rohannak 
az elismerés, a karrier után, mert ezek mind könnyen rajtaakadnak ezen a csalin.)

Mivel gyengék voltak a rezsim saját érvei, hozzányúlt a hatalmi fegyveréhez, az erõszakhoz. Ebben érezte magát 
erõsnek és kezdte használni az értelmes ellenérvelõk ellen. 

Ez pedig már nem nagyon tetszett sok párttagnak sem, hisz õk agitációs beszédeikben mindenki javát ígérték. Azonban 
a magasabb rangú vezetõknél süket fülekre találtak. 

Egyszer ez az ember megelégelte a dolgot és elment egy nagyon magas pozíciót betöltõ fõnökhöz meghallgatásra. 
Elmondta fájdalmát az erõszak használata miatt is. A fõnök meghallgatta, és azt mondta neki. Elvtársom, megértelek de te 
is értsd meg, hogy amikor az asztalos elkezdi gyalulni a deszkát, elõbb ki szedi belõle a csomókat. A csomók elronthatnák a 



gépezetet és nem lehetne gyalulni. Ekkor az ismerõsöm megértette, hogy már õ is kezd csomó lenni a gépezet szemében. 
Megijedt, nehogy õt és családját is tönkre tegye a gépezet, ezért meghúzta magát és csendben tette a mindennapi 
munkáját. A gépezet a társadalom részévé faragta. 

Múltak az évek és lehetett látni, hogy túl sok csomót szedtek ki a deszkából, túl hézagos lett. Más országok is gyalulták a 
deszkáikat, és még az ottani diákok is látták, hogy náluk szebbek a deszkák. Egyszer meglátogatta egyetemüket egy 
állami elnök, mivel beszélgetni akart a fiatalokkal. Azok kerek-perec megkérdezték tõle, nem-e kell óvakodniuk attól, hogy 
a jövõjük minõségét majd befolyásolják a mások lukas deszkái. Az elnök, aki tapasztalt volt az ideológiák terén, azt felelte, 
hogy nem kell félni, mivel õk maguk fogják kidobni hézagos deszkájukat, hogy csinálhassanak jobbat, de már nehéz lesz 
nekik. Vagyis nem kell tõlük félni. 

Mások is nézték a történelmet, és állították, hogy ez azért volt, mivel téves eszmét tûztek ki célul, amelyben nem adtak 
teret Istennek. Sõt, Istent félretolták, likvidálták mindazok által, akiket lemészároltak, földönfutókká tettek. 

Belenéztünk egy ember téves sorsába és szemlélhetjük a jelent. 
A szél fújdogál és érezni benne olyan szagot, mely emlékeztet a sötét múltra. Nem jó, ha kihagyják aludni az 

emlékezetet. Nem szabad ringatni magunkat, hogy biztonságban élünk. Hisz a kitaszított Isten vissza akar és vissza fog 
jönni. Ettõl sokan megijednek, és azt válaszolják, hogy „NERIASZTGASS!”. Nem, Istentõl nem kell félni. Az Isten 
ellenségeitõl kell félni. Magunktól is, akik kényelmetlennek érezzük Isten közelségét, Isten uralmát. Nem szabad 
szundikálni, hisz annyi minden történik a világban és suttogja a veszélyt. A rossz nem fog saját magától félreállni, eltûnni, 
megszûnni. Minden harci fegyverét beveti, hogy maradhasson, sõt önuralmat gyakorolhasson. A végsõ harc a jó és rossz 
között nem a televízió képernyõjén fog végbemenni. Megáztatja mindenki bõrét. Kinek-hogyan! Hisz, ha látni akarjuk a 
rosszat, nem kell elmenni hetedhét tengeren túl. Elég magunkba nézni.

7  A Máriás Papi Mozgalom – keletkezése, terjedése, lelkisége

Keletkezése
1972. május 8-án Stefano Gobbi atya részt vesz egy fatimai zarándoklaton, és a Jelenések kápolnájában tartózkodik 

egyes papokért imádkozva, akik azon túl, hogy személyesen megtagadták hivatásukat, igyekeznek olyan társulatokban 
egyesülni, amelyek az Egyház tekintélye ellen lázadnak. 

Belsõ erõ irányítja õt, hogy bízzék Mária szeretetében. A Szûzanya felhasználja õt, mint alázatos és szegényes eszközt, 
hogy összegyûjtse mindazokat a papokat, akik elfogadják felhívását, és felajánlják magukat Szeplõtelen Szívének, szilárd 
egységben maradnak a pápával és az Egyházzal, hogy a híveket anyai Szíve biztos menedékébe vezessék.....

A Máriás Papi Mozgalom kezdete, ebbõl az egyszerû és bensõ sugallatból ered, amelyet Fatimában kapott Don Stefano 
az imában.

Elterjedése
A Máriás Papi Mozgalomnak sikerült csendben és rendkívüli módon elterjednie. 
Európa, Amerika, Ázsia, Afrika és Óceánia majdnem minden országában van már nemzeti felelõs, akinek az a 

megbízatása, hogy összegyûjtse a jelentkezéseket és hogy figyelje a cenákulumok alakulását. 

Lelkisége
A MPM szeretet-mû, melyet ma Mária Szeplõtelen Szíve táplál az Egyházban, hogy segítse minden gyermekét 

bizalommal és gyermeki reménnyel átélni a tisztulás fájdalmas pillanatát.

Aztán létezik a Máriás Papi Mozgalomhoz tartozó MÁRIÁS MOZGALOM.

MÁRIÁS MOZGALOM
Ez a mozgalom olyan szerzetesekbõl áll, akiket nem szenteltek pappá és azokból a hívõkbõl, akik kötelezik magukat, 

hogy a Mária Szeplõtelen Szívének tett önfelajánlás szerint élnek. 

8  Két könyv összehasonlítása

A Máriás Papi Mozgalom könyvének és az Igazság Könyvének az összehasonlítására kell gondolni. Természetesen, 
csak az tudja e két mûvet összehasonlítani, aki végig elolvasta õket. 

Érthetõ, hogy az Igazság Könyvénél ez lehetetlen, mivel naponta gyarapodnak ma i benne az üzenetek. A végsõ szó 
igénye nélkül mondható, hogy emlékeztet a bibliában elmondottakra és azokat csodálatosan aktualizálja, mindennek 
élesebb körvonalakat ad. Annak, aki hirdetni akarja Isten igazságát, tudomásul kell  vennie, hogy más akadályok voltak e 
téren az elsõ keresztények idejében és a történelem utáni szakaszaiban, és mások vannak az idõk végén. Nem volna 
szabad ezt figyelmen kívül hagyni. 

Többször próbáltam megfogalmazni az Igazság Könyvének jellegét, de nem írásban. Ez alkalomból sûrûbben forgattam 
kezemben a Kék Könyvet és fölfigyeltem a huszonegyedik olasz kiadáshoz írt jegyzetre, melyet Gobbi atya lelki vezetõje 
írt.

Szeretnék idézni belõle néhány gondolatot. 



„Már az elõbbi kiadásoknál is érzékeltettem a jegyzetben, hogy ez a könyv, a lelkek mélyérõl fakadó kívánságnak és a 
mai egyházi élet valódi szükségleteinek tesz eleget. 

De itt többrõl van szó. 
Az utolsó üzenetek olvasásakor megértjük, hogy ezekben, az egész könyvvel összhangban lévõ részekben korunk jelei 

és ezeknek a Szentlélek fényében megvilágosított magyarázata van leírva. 
- Mindenekelõtt világosan felvázolódik a hit mély válsága, amelyet már a Szûzanya is bejelentett Fatimában és amely 

ma mind szélesebbé és súlyosabbá válik. A tévedések állandó terjedése a katolikus Egyház minden területén ahhoz a 
meggyõzõdéshez vezet, hogy a nagy hittagadás idejét éljük, amelyrõl szent Pál a tesszaloniaknak küldött második levél 
második fejezetének tizedik sorában ír. Ebbõl ered az üzenetek állandó, aggódó, sõt bánkódó felhívása, hogy járjunk az 
igaz hit útján, Máriát, a hûséges Szüzet követve, és különleges módon bízzuk rá magunkat Szeplõtelen Szívének tett 
önfelajánlásunk által.....

...Végül megtalálható benne az állandó és világos utalás az idõk apokaliptikus voltára. Ebben élünk, és leginkább az 
üzenetek ezen jellege hoz zavarba és botránkoztat meg sok embert. De miért kell megdöbbennünk? Nem mutatja-e talán 
sok jel, hogy pont ezeket az idõket éljük? ...”

Csak ennyit akartam kiragadni a Kék Könyvhöz írt bevezetõ jegyzetbõl. 
Nos mit mondjunk az Igazság Könyvéhez. Elõször is konstatálom, hogy ezek a szavak érvényesek az Igazság Könyvére 

is. Aztán lehet sok mindent hozzátenni. Az Igazság könyve világos folytatása ezeknek a gondolatoknak. Erõsödnek, 
hangsúlyosabbá válnak benne a követelések most már magától az Istentõl, aki bennük szól hozzánk. Annyira erõsek, 
hogy sokan azokat tévesen fenyegetéseknek tartják. Ez azért is van, mivel az idõ sürget, az idõk vége közeledik, az 
emberiség válasza pedig elenyészõ. 

Egy helyen úgy minõsíti Isten a világ népének állapotát, hogy nagy része a pokolba jutna, ha most kellene eljönni az 
Úrnak, hogy átvegye a hatalmat, hogy teljesen kiûzze a rosszat a világból. 

Szüntelen ismétli Isten, mennyire nem vagyunk neki közömbösek, mennyire szeret bennünket, de abban, hogy 
segíthessen rajtunk, kell hogy közremûködjünk vele. Erre, mintha képtelen volna a világ emberiségének nagy része. 

Mi az orvosság? Csapások, természet fölötti jelenségek, fájdalmas események, hogy kiragadhassák sokakat a bûnös 
életük medrébõl, hogy ráeszméljenek arra, ami most nagyon szükséges – a lelkük állapotára, a pokoli veszedelemre.

Ez nem föltétlenül tetszik mindenkinek, hisz sokan éppen a kisebb-nagyobb csalások, élvezetek síkján keresik 
boldogságukat. Félnek, hogyha azokat elvesztik, csonka életet fognak élni. Mindenki maga szerint akarja beállítani saját 
életének korlátait, és nem veszi észre, hogy olykor a gonosz irányítása alatt teszik. Ilyesmikre figyelmeztet az Isten és ezt a 
tájékozatlanságunkat akarja pótolni az igazság kitárásával a vakságba zuhanó világnak, melyet a hazugság okoz. Talán 
valaki majd jobban, pontosabban fogja jellemezni az Igazság Könyvét. Úgy érzem, nem elég csak ennyit mondani róla.

9  Üzenetek

A nagy szorongattatás ideje
(a nagy szenvedés ideje, a nagy megtisztulás ideje, a nagy próba ideje)

apokaliptikus üzenetek az idõk végérõl
hirdetik és elõkészítik Jézus dicsõségében való visszatérését

Legyetek vigyázó õrszemek, akik hirdetik az Úr immár küszöbön álló nagy napját!
Adjátok át mindenkinek ezt a hírt, hogy megnyissátok a szíveteket a reménynek, mert a ti idõtökben teljesedik be a 

második Advent, és mindenki készüljön az isteni Irgalmasság égi harmatát befogadni, amely már az egész világra 
kiárad!

Így az idõben átélt kimondhatatlan fájdalmakban a szívetek és a lelketek megnyílhat ennek a hírnek, amelyet most 
kimondhatatlan sóhajokkal hívok: térj vissza Úr Jézus!” 

Erre a pogányságba visszatért emberiségre - amelyet az istentagadás és a szeretet törvénye elleni lázadás jege 
borított be, amelyet a bûn és a gonoszság megrontott, és amelyen a Sátán biztos gyõztesként uralkodik - Én 

Szeplõtlen Szívem fényének szeretetsugarait fogom lebocsátani.
Ezek a sugarak megvilágítják az utat, amelyet meg kell tennetek, hogy visszatérjetek az Istenhez a megtérés, az 

ima és a vezeklés útján.
Így Szeplõtelen Szívem ma a megmenekülés biztos eszközévé válik az egész emberiség számára.

Erre az elhomályosított és megsebzett, megvert és elárult Egyházra Én Szeplõtelen Szívem szeretõ és fénylõ 
sugarait hullajtom.

Az enyém egy apokaliptikus üzenet, mivel bent vagytok a szívében annak, amit nektek az Isteni írás utolsó és 
annyira fontos könyvében kinyilvánítottak.

Szeplõtelen Szívem fényének az Angyalaira bízom a feladatot, hogy vezessenek rá ezeknek az eseményeknek a 
megértésére most, amikor Én felnyitottam nektek a lepecsételt könyvet."

(1994. augusztus 28.)

(1994. május 13.)



(1994. május 13.)

(1984. november 14.)

(1997. december 31.)

(1993. január 1)

(1992. október 7.)

(1994. május 22.)

(1994. szeptember 29.)

Most azért nyilvánulok meg elõttetek, hogy megmutassam a megmenekülés útját: az Istenhez való visszatérés útját. 
Hogyha az emberiség nem fogadja el anyai felszólításomat az Istenhez való visszatérésre, kérlelhetetlenül elvész.  

Immár mindent elmondtam nektek, amit el kellett mondanom, minden fel lett fedve elõttetek.
Így ezen az éjszakán befejezõdnek a nyilvános üzenetek, amelyeket huszonöt éven át adtam számotokra: most át kell 

elmélkednetek, szerintük kell élnetek és meg kell valósítanotok az üzeneteket! 
Életre keltettem Máriás Papi Mozgalmamat, hogy anyai segítséget és biztos menedéket nyújtsak a ti idõtök szenvedõ 
és keresztre feszített Egyházának és elterjesztettem a világ minden részében e könyvem által, amely megmutatja az 

utat, amit be kell járnotok, hogy fényemet terjesszétek.

Ne veszítsétek el a bátorságotokat!
Erõsen reméljetek és bízzatok!

Én elõre megmondtam nektek a rátok váró idõket, azért, hogy segítselek benneteket, hogy a fájdalmas és nehéz 
idõket reményben és nagy bizalomban éljétek át a ti mennyei Édesanyátokkal. 

A Rózsafüzér alázatos és törékeny lánca alkotja azt az erõs láncot, amellyel mozgásképtelenné teszem a világ sötét 
uralkodóját, Isten és az Õ szolgáinak ellenségét.

Így a Sátán kevélységét még egyszer a kicsinyek, az alázatosak és a szegények hatalma fogja legyõzni! 

Szeplõtelen Szívem diadala egybe fog esni a második Pünkösd tervével.
Új tûz fog lecsapni az égbõl és meg fogja tisztítani a pogányságba visszatért emberiséget.

Olyan lesz, mint egy ítélet kicsiben, mindenki látni fogja magát magának az Isten igazságának a fényében.
Így a bûnösök visszatérnek a Kegyelemhez és az életszentséghez, az elveszettek a jóság útjára, a távollévõk az Atya 

házába, a betegek a teljes meggyógyuláshoz, a kevélyeket, a tisztátalanokat, a Sátán gonosz munka társait 
mindörökre legyõzik és elítélik. 

Ez a második eljövetel hatalomban és fényben fog megérkezni Jézussal, aki az ég felhõin, az Õ istenségének a 
ragyogásában jelenik meg, hogy mindent Maga alá vessen. 

Megkezdtetek egy évet, amikor majd különösen felfigyel mindenki Isten hatalmas kezére. Õ a világ fölé hajol, hogy 
irgalmas szeretetének ellenállhatatlan erejével segítségére siessen.

Ezáltal olyan események várnak rátok fiaim, amilyeneket el sem tudtok képzelni. De a jók imája, az ártatlanok 
szenvedése, sok ember rejtett fájdalma, a világ minden táján szétszóródott, áldozatot vállaló ember könnye és 
könyörgése segít nektek. Miattuk elõbbre hoztam rendkívüli közbelépésem idejét.

A teljes rózsafüzér, amelyet a cenákulumban imádkoztok Édesanyátok sürgetõ kérésére, olyan mint egy hatalmas 
szeretet- és mentõlánc. Körülvehettek vele személyeket és helyzeteket, sõt befolyást gyakorolhattok vele napjaitok 
minden eseményére.

Állandóan imádkozzatok, szaporítsátok az ima cenákulumait, válaszoljatok így szeretett fiam, Jézus helytartójának 
hozzátok intézett igen nyomatékos felhívására.

Most fel tudom használni azt az erõt, amelyet imátokból kapok, és anyaként közbe kívánok lépni, hogy a 
megpróbáltatás idejét megrövidítsem, és megmentselek benneteket a reátok váró szenvedésektõl.
Még minden megváltoztatható, hogyha ti, kicsi gyermekeim hallgattok hangomra és imátokban egyesültök égi 
Édesanyátok szakadatlan közbenjárásával. Ezért ismétlem meg itt, ahol mint a Szeplõtelen jelentem meg, hogy 
nagylelkûen és kitartóan folytassátok a rózsafüzér imádkozását.

A rózsafüzér az az ima, amely miatt magam jöttem el az égbõl, hogy kérjem tõletek.
Vele sikerül leleplezni Ellenfelem cselvetéseit, megmenekültök sok megtévesztésétõl, és védelmet nyertek sok 

veszedelemtõl, amelyet nektek készít. Megõriz a rossztól, és egyre közelebb hoz hozzám, hogy valóban vezetõtök és 
oltalmazótok lehessek.

1979

1979. január 1.

1979. október 7.



1980

1980. október 13.

1981

1981. február 2.

1981 december 31.

1982

1982. január 1.

1982. augusztus 13.

Ne bántsátok meg többé Fiamat, Jézust, akit már úgyis nagyon megbántottak. Megtérésetek által forduljatok vissza az 
Istenhez az imádság és a bûnbánat útján.

Sajnos nem hallgatták meg ezt az üzenetemet. Így az emberiség tovább haladt az Isten elleni lázadás útján, makacsul 
visszautasította szeretete törvényét. Eljutott még a bûn letagadására is, a legsúlyosabb erkölcsi kicsapongás helyeslésére 
is egy rosszul értelmezett szabadság nevében. Így sikerült Ellenfelemnek, a Sátánnak benneteket bûnre csábítania.
Sokan elveszítették bûntudatukat, ezért egyre többször vétkeznek, és még helyeslik is tettüket. Szinte eltûnt a bûnbánat 
iránti érzék, amely pedig az elsõ lépés a megtérés útján. A legrégibb keresztény hagyományokon nyugvó népeknél is 
törvényesítették a magzatgyilkosság nagy bûnét. Ez a bûn az Istenhez kiált elégtételért.

Ez az igazságosság és az irgalmasság órája. Ez a büntetés és a megmentés órája. Az égi Édesanya közbenjár Istennél 
értetek, mert még sohasem fenyegetett benneteket ekkora veszély, mint ezekben a pillanatokban, és nem voltatok még ily 
közel a legnagyobb megpróbáltatáshoz.

Ezért kérlellek, tartsatok bûnbánatot és térjetek vissza Istenhez. Azt kívánom, nekem szentelt és szeretett fiaim, 
apostolaim a végsõ idõkre, hogy a ti segítségetekkel eljusson aggódó felszólításom a föld végsõ határáig.

Ugyanabban a pillanatban, amikor Istennek, a történelemben elõforduló legnagyobb visszautasítottságát ismeri meg 
az emberiség, ti valóban feláldozásra kerültök Szeplõtelen Szívem titkos oltárán, hogy az Atya dicsõségét, a Fiú 
irgalmasságát, és a Szentlélek szeretetét zengjétek. Izrael új népének dicsõségét, amely arra hivatott, hogy Jézus 
visszajövetelére készítse fel az emberiséget.

A megújult Egyház dicsõségét, amely átéli a tûz, a kegyelem és a fény új pünkösdjét. A nagy megpróbáltatásban 
megtisztult új emberiség dicsõségét, amely már kész átélni az Úrhoz való teljes visszatérésének kimondhatatlan pillanatát.

Az óra súlyos, szeretett fiaim. Éljetek ezért mindennap szeretetben és hûségben felajánlástok szerint.
Engedjétek, hogy karomban hordozzalak benneteket, mint kicsi Jézusomat, bízzatok mindent égi Édesanyátokra, hogy 

közületek mindenkin beteljesedjék az Atya terve.

Súlyos és fájdalmas események küszöbén álltok.
Az igazságosság és az irgalmasság nagy órája készül a világ számára.

Béke az emberek között: mert mindnyájan Isten gyermekei vagytok, Jézus igaz testvérei, és egymás testvérei.
A béke forrása az emberek számára testvériségtek átélése. A béke ajándékát csak a szeretet útján lehet megtalálni. Az 

jár rajta, aki megtartja Isten törvényét és parancsolatait. Ezek tanítanak meg bennünket az Isten és a felebarát iránti 
szeretetre és önmagunk szeretetére, ezekre épül az igazságosságon, az igazságon és a szereteten nyugvó összhang. 
Mindaddig, míg el nem fogadják a béke Istenét, sõt továbbra is makacsul tagadják és visszautasítják Õt, arra sem lesznek 
képesek, hogy megvédjék az emberi és polgári jogok elismerésének követelményeit. Hogyha nem tisztelik az Úr 
törvényét, sõt egyre nyíltabban megsértik, az emberiség a zûrzavar, az igazságtalanság, az önzés és az erõszak útján 
halad.

Ez az oka annak, hogy még soha nem fenyegette annyira az emberiséget a háború és a szenvedés, mint most.
Mennyi szenvedést látok a világ minden útján elszórva az új év kezdetén!
A kicsinyek szenvedését, akiknek hiányzik táplálékuk és a segítség, a magára maradt és a kiábrándult ifjúságét, 

azoknak az embereknek a szenvedését, akik méltóságát lábbal tiporták, akik a hatalom és az erõszak eszközeivé váltak, 
az asszonyokét, akik családi otthonuk széthullását siratják...

Az emberiség közel áll egy újabb világháború veszélyéhez. Mily nagy az én aggodalmam amiatt, ami reátok vár, 
szegény gyermekeim, akiket annyira fenyeget az éhség, a háború, a gyûlölet és az erõszak!

Meneküljetek ma Szeplõtelen Édesanyátok köpenye alá.
Még soha nem éreztem ennyire szükségesnek, hogy fájdalmatokban vigaszt nyújtsak nektek, hogy bizalmat öntsek 

belétek, ha elcsüggedtek, reménységet adjak csalódásaitokban és biztonságot megpróbáltatásotokban.

1982. augusztus 13. A negyedik fatimai jelenés évfordulója
Irgalmasságom eszközei
„Szeretett fiaim, felétek fordítom irgalmas szememet. Anyja vagyok az irgalmasságnak, a szép szeretetnek és a szent 

reménységnek. Szeplõtelen Szívem remeg az aggodalomtól miattatok. Mennyi veszedelem fenyeget benneteket, hány 



kelepcét állít nektek Ellenfelem!
Uralma és diadala órájában, most sok gyermekem van abban a veszélyben, hogy örökre elvész.
Figyeljétek meg, mily súlyos helyzetben vagytok ma: az emberiség fellázadt a szeretet Istene ellen és a gyûlölet, a bûn 

útját járja, amit követendõ példaként állítanak elénk a tömegtájékoztatási eszközök.
Egészségtelen és romlott környezetben éltek, és igen nehezen sikerül nektek hûségesnek maradni Isten 

parancsolataihoz, amelyek a szeretet útján vezetnek benneteket, segítenek elkerülni a bûnt, segítenek kegyelemben és 
életszentségben élni.

Így egyre több olyan szegény fiam lesz, akik hagyják magukat elcsábítani a féktelen önzés, az irigység és a 
tisztátalanság által. Legkönnyebben a fiatalok esnek áldozatul, anélkül, hogy tehetnének róla. Nekik jutott a fájdalmas 
sors, hogy ezekben az években éljenek, amikor rosszabbá vált a világ, mint az özönvíz idején. 

Ezért érzem magam fõleg fiatal gyermekeim irgalmas Édesanyjának, és elültetem életükben a bizalom és az üdvösség 
szavait.

Megnyitom lelküket a jó iránti szomjúságra, kitárom szívüket az igaz szeretet és az ajándékozás boldogító 
megtapasztalására, meggyógyítom számos sebüket. Ezalatt meghívok minden jó embert, hogy segítsék õket imával, jó 
példával és vezekléssel.

Hogyha velem szenvedtek és velem imádkoztok, szeretett fiaim, mindennap sok lelket sikerül a mennyországba vezetõ 
útra vinnetek.

Legyetek ezért ti, Szeplõtelen Szívemnek szentelt papjaim, ma anyai irgalmasságom eszközei.
„Hány lélek jut a pokolra, mert nincs aki imádkozzék és áldozatot hozzon értük!” - mondtam Jácintának, Ferencnek és 

Luciának, amikor nekik Fatimában megjelentem.
Ma azt mondom: sok lelket tudtok megmenteni a pokol tüzétõl és a mennyországba vezetni, hogyha mindennap velem 

együtt imádkoztok és feláldozzátok magatokat értük!...
Ez az én megmentõ irgalmas mûvem, és a tiétek is. Fõleg ebben valósul meg Szívem diadala.”

Curacao (Antilla szigetek), 1983. szeptember 29. 
Szent Mihály, Szent Gábor és Szent Rafael fõangyalok ünnepe 
Az angyalok szerepe
„Ma ünnepli az Egyház szent Mihály, szent Gábor és szent Rafael fõangyalok ünnepét.
Ez a ti ünnepetek is szeretett fiaim, mert az Úr angyalai gyõzelmes tervemben lényeges részt kapnak.
Nézzétek, mi a szerepük: irányításommal rettenetes küzdelmet vívnak a Sátán és minden gonosz szellem ellen. Ez az 

ütközet mindenekelõtt szellemi síkon történik, értelemmel és tökéletes egyetértésben a két nagy egymás ellen harcoló fél 
„a Napba öltözött Asszonyt” és a „vörös Sárkány” egyikének terveivel.

Szent Gábor feladata az, hogy Isten erejével ruházzon fel titeket.
Õ a Sátán legveszedelmesebb cselvetése ellen küzd, amely gyengíteni akar azzal, hogy kedvtelenné és fáradttá tesz 

benneteket. Mily sokan torpantok meg nekem lett felajánlástok útján emiatt az emberi gyengeség miatt!
A gyengeség az, amely kétkedésbe, bizonytalanságba, félelembe és zavarba ejt. Ez Ellenfelem kísértése, hogy 

ellenállás nélkülivé, magatokba zárkózottá és - megrekedvén saját problémáitokban - képtelenné tegyen igazi apostoli 
lendületre.

Gábor fõangyal feladata, hogy segítsen titeket növekedni a bizalomban azáltal, hogy Isten erõsségébe öltöztet. És így 
vezet benneteket mindennap a bátorság és állhatatosság, a hõsies és tiszta hit útján.
Szent Rafael feladata, hogy balzsamot öntsön sebeitekbe!

Mily gyakran sikerül a Sátánnak, megsebesítenie benneteket a bûnnel, hogy ravasz kísértéseivel elcsábítson! Érezteti 
veletek nyomorúságotok, tehetetlenségetek és törékenységetek súlyát, és akadályoz a tökéletes odaadásban.

Szent Rafael feladata még, hogy az általam kijelölt úton kísérjen benneteket úgy, hogy olyan orvosságot ad, amely 
minden lelki betegségbõl kigyógyít. Lépteiteket mindennap biztosabbá, szándékaitokat kevésbé bizonytalanná, a szeretet 
és apostolság cselekedeteit bátrabbá, kívánságaimra adott válaszaitokat határozottabbá és lelketeket figyelmesebbé 
teszi anyai tervemre. Így vívjátok majd meg harcotokat az õ égi balzsamával megerõsítve.

Szent Mihály feladata, hogy védelmezzen benneteket a Sátán félelmetes támadásai ellen.
Ebben az idõben az én szeretteimet, akik elfogadták meghívásomat és magukat Szeplõtelen Szívemnek ajánlották, és 

minden gyermekemet, akik eljöttek, hogy gyõzelmes seregem részét alkossák, azokat Ellenfelem és a ti Ellenfeletek 
különös haraggal és vadsággal vette célba.

A Sátán lelki síkon támad mindenféle kísértéssel és sugalmazással, hogy gonoszságra, céltalanságra, kétkedésre és 
bizalmatlanságra csábítson. Gyakran használja legtöbbre tartott fegyverét - az ördögi sugalmat és a tisztátalan kísértést.

Félelmes cselvetéssel támad és gyakran megkísérli, hogy veszélybe sodorjon titeket; támadást indít fizikailag is életetek 
és épségetek ellen.

Mihály arkangyal az, aki az egész Egyház védõszentje. Nagy erejével közbelép és harcol, hogy megszabadítson a 
gonosztól és veszedelmes cselvetéseitõl. Ezért szólítalak fel benneteket, kérjétek védelmét úgy, hogy naponta 
elmondjátok XIII. Leo pápa rövid, de hatásos ördögûzõ imáját.

Látjátok, miért van az Úr angyalainak fontos szerepe a küzdelem tervében, amelyet most vívnak: éljetek mindig 
társaságukban!

Feladatuk lényeges és pótolhatatlan: mellettetek állnak saját küzdelmetekben, erõt és bátorságot adnak nektek, 
meggyógyítják számtalan sebeteket, megvédenek a gonosztól, és veletek együtt alkotják az égi Vezéretek 

1983

1983. szeptember 29.



rendelkezésére álló gyõzelmes sereg legerõsebb részét."

A reátok váró nagy megpróbáltatások elõestéjén, egy új félelmetes háború iszonyatos fenyegetése közepette tudnotok 
kell, hogy jelenlétem köztetek - amely ma oly sokféleképpen és sok csodával nyer megerõsítést -, az a jel, mely megmondja 
nektek, hogy a nagy szenvedés végén az én Szeplõtelen Szívem fog gyõzni. A szeretet és béke nagy gyõzelme lesz ez az 
egész világon!”

1984. március 25. Jézus fogantatásának ünnepe 
Mindenkitõl kérem a felajánlást
„Szemléljétek Gábor fõangyal küldetésének egyedülálló pillanatát. Isten követe volt, hogy „igenemet” kérje és 

megvalósulhasson az Õ örök megváltói terve, az Ige megtestesülésének misztériuma szûzi méhemben. Meg fogjátok 
érteni, miért kérem, ajánljátok Szeplõtelen Szívemnek magatokat.

Igen, én magam fejeztem ki kívánságomat, amikor 1917-ben Fatimában megjelentem. Több alkalommal kértem 
leányomat, Lucia nõvért, aki még a földön tartózkodik, hogy teljesítse küldetését, amit rábíztam. Ezekben az években 
kitartóan újra kértem Papi Mozgalmamra bízott üzeneteimben. Ma újból kérek mindenkit a Szeplõtelen Szívemnek tett 
felajánlásra!

Mindenekelõtt II. János Pál Pápától kérem ezt, elsõ szeretett fiamtól, aki a mai napon ünnepélyesen megteszi ezt a 
felajánlást, miután írt a világ püspökeinek, hogy õk is tegyék meg vele együtt.

Sajnos nem minden püspök fogadta el a felszólítást.
Miért kérem tõletek a felajánlást?
Amikor valamit megszentelnek, akkor kivonják minden másnak használatából, hogy csak arra az egy szent célra 

használják. Így történik ez egy tárggyal, ha kiválasztják az istentisztelet céljára.
De megtörténhet személlyel is, ha Isten meghívja, hogy nyújtson neki tökéletes tiszteletet. Értsétek meg, miként történt 
meg a keresztségi fogadalomban a ti tényleges felajánlástok.

Ez a szentség, amelyet Jézus alapított, azt a kegyelmet közvetíti számotokra, amely a tiéteknél magasabb életrendbe, a 
természetfeletti életrendbe sorol benneteket. Az isteni természetben kaptok részt, Isten szeretetének közösségébe 
kerültök. Cselekedeteitek ezáltal új értéket nyernek, amely felülmúlja a természeteteket, mert valóságos isteni értéke van.

A keresztségben most már a Szentháromság tökéletes tiszteletére vagytok rendelve, felajánlottak benneteket, hogy az 
Atya szeretetében, a Fiú követésében, és a Szentlélekkel való tökéletes egységben éljetek!

A vigasztalás Anyja vagyok.
Ezekben az oly zaklatott idõkben odaállok mindegyikõtök mellé, hogy részt vegyek életetek nehéz pillanataiban. 

Mellettetek vagyok, amikor imádkoztok vagy dolgoztok, amikor járkáltok vagy pihentek, amikor örültök vagy szenvedtek.
Azért választottam az itteni földet, hogy új módon, hosszabban és rendkívüli módon jelenjek meg, hogy anyai jelenlétem 
biztos jelét adjam, és hogy sok szenvedéstek közt örömmel és vigasztalással ajándékozzalak meg benneteket.

A tisztaszívûek képesek meglátni engem; a szegények, a kicsinyek, az egyszerûek meg tudnak hallani; az alázatosak, a 
betegek, a bûnösök meg tudnak találni engem.
A bizalom Anyja vagyok.

Hány szegény gyermekem távolodik el Istentõl ezekben az idõkben, mert a tévedés, az ateizmus áldozatává váltak, 
mely ma nagyon elterjedt, s amelyet a tömegtájékoztató eszközök támogatnak és propagálnak.

Megszámlálhatatlan sereg utasítja vissza Istent, nincs hite, erkölcstelenségben, igazságtalanságban és vallás nélkül, 
sötétségben botorkál. A gonoszság vastag jégtakaróként borul az egész földre, az isteni igazságosság kelyhe immár betelt 
és túlcsordul.

Most azért nyilvánulok meg elõttetek, hogy megmutassam a megmenekülés útját: az Istenhez való visszatérés útját. 
Hogyha az emberiség nem fogadja el anyai felszólításomat az Istenhez való visszatérésre, kérlelhetetlenül elvész. Emiatt 
újra megismétlem aggódó üzenetemet: járjatok az Úrhoz való visszatérés útján.

Térjetek meg, mert ez még - egy rövid ideig -, kedvezõ alkalom a megtérésre.
Térjetek meg és forduljatok vissza Istenetekhez.

Fatima, 1985. október 13. Az utolsó jelenés évfordulója
A két sereg

„Innen, ahol mint „napba öltözött Asszony” jelentem meg, hívok mindenkit, hogy gyûljetek égi Vezéretek köré. Ez a nagy 
harc ideje köztem és a vörös Sárkány, meg a fekete vadállat rendelkezésére álló hatalmas sereg között. A marxista 
ateizmus és a szabadkõmûvesség vezetik ezt az egyesült sereget, hogy az egész emberiséget istentagadásra és Isten 
elleni lázadásra vigyék. Maga Lucifer áll az élén, aki ma megismétli kihívását, szembehelyezkedik Istennel, hogy önmagát 
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imádtassa istenként. Vele együtt küzd minden démon, akik ezekben az idõkben visszaözönlöttek a földre a pokolból, hogy 
a lehetõ legtöbb lelket vigyék vesztébe. Velük egyesült minden kárhozott lélek, és azok, akik ebben az életben járják Isten 
visszautasításának útját, akik megbántják, káromolják Õt, és az önzés, a gyûlölet, a gonoszság és a tisztátalanság útját 
járják.

Egyetlen céljuk az élvezetek keresése, minden szenvedélyüket kielégítik, harcolnak a gyûlölet, a gonoszság és az 
istentelenség diadaláért.

A sereget, amelyet magam vezetek, az angyalok és a mennyország szentjei együttesen alkotják szent Mihály fõangyal 
vezetésével, aki az egész mennyei sereg vezére.
Ez igen nagy ütközet, amely fõleg lelki síkon folytatódik.

Ezen a földön seregemet azok alkotják, akik Istent szeretve és Õt dicsõítve élnek a keresztségben kapott kegyelem 
szerint, és akik az Úr parancsolatai teljes megtartásának biztos útján járnak.

Az alázatosak, az engedelmesek, a kicsinyek, a jótékonyak elkerülik az ördög cselvetéseit és az élvezetek könnyû 
kísértéseit, a szeretet, a tisztaság és a szentség útján járnak. E seregemet mindazok a kis gyermekeim alkotják, akik a 
világ minden részén igennel felelnek ma nekem, és követnek a számukra ezekben az években megjelölt úton. 
Seregemmel segítem elõ ezekben az idõkben gyõzelmemet. Seregemmel építem mindennap Szeplõtelen Szívem 
diadalát.

Seregemmel készítem elõ az utat, amelyen eljön hozzátok Jézus dicsõséges országa. Ez a szeretet és a kegyelem, a 
szentség, az igazságosság és a béke országa lesz.

Közeledik a tisztulás és a véres megpróbáltatás ideje. Ez szükséges gyermekeim megmentésére, és hogy az Egyház 
megtisztuljon a hitehagyás és hûtlenség sebébõl. Anyai szeretetem arra indít, hogy megrövidítsem ennek idejét. 
Hamarosan kezditek megérteni azt, amit veletek évek óta közlök.

Ezekben az idõkben szükséges, hogy mindannyian menedékbe igyekezzetek, Szeplõtelen Szívem oltalmába, mert a 
gonoszság nagy csapdái várnak reátok.

Ezek fõleg szellemi jellegû bajok amelyek árthatnak lelketek természetfeletti életének. A bûn úgy terjed, mint a 
legrosszabb és a legveszedelmesebb járvány, mindenhol betegséget és halált visz a lelkeknek.

Ha megszokásból éltek halálos bûnben, lelkileg halottak vagytok, és hogyha ebben az állapotban maradtok életetek 
végére, az örök halál vár rátok a pokolban.

A pokol létezik, örök, és ma sokan kerülnek abba a veszélybe, hogy odajutnak, mert megfertõzte õket a pokolnak 
halálos betegsége.

Fizikai jellegû bajok is vannak, mint a betegség, a szerencsétlenség, a viszálykodás, a szárazság, a földrengés és a 
terjedõ, gyógyíthatatlan megbetegedések. Lássatok abban is figyelmeztetõ jelet, ami veletek természetes síkon történik! 
Az isteni irgalmasság jelét lássátok benne, amely nem hagyhatja büntetlenül a naponta elkövetett számtalan vétket.

Szociális jellegû bajok is vannak, mint a megosztottság és a gyûlölet, az éhség és a szegénység, a kizsákmányolás és a 
rabszolgaság, az erõszak, a terrorizmus és a háború. 

Hogy e bajoktól megvédjelek benneteket, meghívlak helyezzétek magatokat oltalmam alá Szeplõtelen Szívem biztos 
menedékébe.

De ezekben az idõkben fõleg arra van szükségetek, hogy védelmet találjatok Ellenfelem rettenetes cselvetései ellen, 
akinek sikerült megalapítania uralmát a Földön. Ez az az uralom, amelyik szembehelyezkedik Krisztussal, az Antikrisztus 
uralma.

Századotok utolsó szakaszában uralkodása eléri ereje, megrontó hatalma, tetõfokát.
Közeledik az óra, amelyben a gonosz ember, aki Isten helyébe akar kerülni, teljes erejében készül megnyilatkozni, hogy 

Istenként imádtassa magát.
E rettenetes megpróbáltatás véres ostora alatt hogyan lesztek képesek elkerülni a pusztulást, a csüggedést, hogy 

lesztek képesek megmaradni erõsnek a hitben, és csak Jézusban és Evangéliumában hinni?
Szeplõtelen Szívem válik legerõsebb védelmezõtökké, védõpajzsotokká, amely megõriz Ellenfelem minden 

támadásától. 

Miért sírok ismét?
Azért sírok, mert az emberiség nem fogadja el a megtérésre és az Úrhoz való visszatérésre szólító felhívásaimat. 

Makacsul kitart az Isten elleni és a szeretet törvénye elleni lázadás útján.
Nyíltan megtagadják, meggyalázzák és káromolják az Urat.
Égi Édesanyátokat nyilvánosan becsmérlik és nevetség tárgyává teszik.
Nem fogadják el rendkívüli felszólításaimat, nem hisznek a jeleknek, amelyeket végtelen fájdalmamban ajándékozok 

nekik.
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Nem szeretik felebarátaikat: mindennap életükre és javaikra törnek. Az ember egyre romlottabbá, istentelenebbé, 
rosszabbá és kegyetlenebbé válik.

A vízözönnél rosszabb büntetés készül rázúdulni erre a szegény és romlott emberiségre.
Tûz csap majd le az égbõl, és ez lesz a jel, hogy Isten igazságosságának órája elérkezett.

Sírok, mert az Egyház egy része halad a megoszlás, az igaz hit elvesztése, a hitehagyás, a mindinkább ajánlott és 
követett tévedések útján.

Mindaz készül megvalósulni, amit Fatimában megjövendöltem, és amit itt, a harmadik üzenetben egyik kislányomra 
bíztam. Elérkezett tehát az Egyház számára is nagy megpróbáltatásának ideje, mert a gonosz ember megveti benne lábát 
és a pusztulás utálatossága behatol Isten szent templomába.

Sírok, mert sok gyermekem lelke elvész, a pokolra kerül.
Sírok, mert túl kevesen vannak azok, akik elfogadják felszólításomat az imára, az engesztelésre, a szenvedésre, a 

felajánlásra.
Sírok, mert szóltam hozzátok, és nem hallgattatok rám. Csodálatos jeleket adtam nektek, és nem hittetek nekem, 

hosszan és erõteljesen nyilvánultam meg elõttetek, de nem nyitottátok ki nekem szívetek kapuját.
Legalább ti hallgassátok meg felhívásomat, Szeplõtelen Szívemnek szentelt szeretett fiaim, ti kicsiny maradék, akiket 

Jézus féltve õriz isteni szeretete kertjében. Fogadjátok el itteni felhívásomat, melyet ismét a Föld minden népéhez intézek.
Készüljetek fel Jézus fogadására, aki dicsõséges ragyogásában jön el, mert már elérkezett az Úr nagy napja.”

Dongó (Como), 1987. december 31. Az év utolsó éjszakája 
A nagy megpróbáltatás
„Töltsétek velem, Szeplõtelen Szívemben szüntelen imádságban e most befejezõdõ év utolsó óráit. 
Fontos év ez, melyet Szeplõtelen Szívem különösen megáldott, mivel pápám ünnepélyesen és nyilvánosan felajánlotta 

nekem.
Most értetek e Mária-év közepére. Beléptetek az én idõmbe. Most már látjátok a megjövendölt nagy események jeleit.

Értsetek mindannak az olvasásához és szemléléséhez, amely számotokra világosan le van írva a Szentírásban, hogy 
segítsen nektek a most átélt idõket felfogni.

Anyai hangommal mindnyájatokat rávezetlek arra, hogy megértsétek a nagy megpróbáltatás jeleit.
Az evangéliumokban, az apostoli levelekben, a Jelenések könyvében világosan leírták azokat a biztos jeleket, 

amelyekrõl felismerhetitek, melyik a nagy megpróbáltatás idõszaka.
Mindezek a jelek a mostani idõkben készülnek megvalósulni:
Nagy hitehagyás hódít tért most az Egyház minden területén a hit hiánya miatt, ami saját pásztorai körében is terjed.
A Sátánnak sikerült mindenütt nagy hitehagyást elõidéznie bûnre csábító, alattomos munkájával. Sok embert késztetett 

az Evangélium igazságaitól való eltávolodásra, hogy az új teológiai elméletek meséjét kövessék; a gonoszságnak és a 
bûnnek örülnek, amit mint valamilyen jót keresnek.

- A ti idõtökben továbbá megszaporodnak a természetben elõforduló rendellenességek, mint a földrengés, a szárazság, 
az árvíz, milliók hirtelen halálát okozó szerencsétlenségek fordulnak elõ, s ezeket terjedõ járványok és gyógyíthatatlan 
betegségek követik mindenütt.

- Napjaitokat ezenfelül a sokasodó háborúk kísérik, mindennap számtalan áldozatot követelve.
Növekszik a nemzetek közti ellentét és viszály, forradalmak és harcok törnek ki a különbözõ népek között. Minden békére 
törekvõ erõfeszítés ellenére terjednek a véres háborúk.

- Végül, a ti idõtökben nagy jelek lesznek a Napban, a Holdban és a csillagokban.
A Fatimában történt napcsoda csak figyelmeztetésül adott jel volt arra, hogy most már elérkezett az égen végbemenõ 

rendkívüli jelenségek ideje.
Ti magatok is hányszor szemlélhettétek mostani jelenéseim alatt a napban történõ nagy csodát.
Miként a fákon kipattanó rügyek hírül adják nektek, hogy most már beköszöntött a tavasz, úgy a ti idõtökben végbemenõ 

nagy jelek figyelmeztetnek, hogy elérkezett hozzátok a nagy megpróbáltatás ideje. Ez készít fel benneteket arra az új 
korszakra, amelyet Szeplõtelen Szívemnek a világban aratott diadalával együtt ígértem meg nektek.

Íme, ez az oka annak, hogy a ti idõtöket rendkívüli Mária-év keretében szentelték tiszteletemre.
 Mert a Szentháromság bízta égi Édesanyátok Szeplõtelen Szívére azt a feladatot, hogy felkészítse az Egyházat és az 

egész emberiséget a nagy megpróbáltatás órájának bizalommal telt átélésére, ami Krisztus dicsõséges eljövetelére készít 
fel benneteket.”

Milánó, 1989. június 17. Szombat
A vadállat száma: 666
„Kedves fiaim, értsétek most meg égi Édesanyátok, a napba öltözött Asszony tervét, aki a nagy küzdelemben seregével 

a gonoszság minden ereje ellen harcol, hogy gyõzelmet arasson a Szentháromság tökéletes dicsõítésében. Harcoljatok 
velem, kicsi fiaim, a sárkány ellen, amely az egész emberiséget Isten ellen lázítja.
Harcoljatok velem, kicsi fiaim, a fekete vadállat, a szabadkõmûvesség ellen, amely a lelkeket vesztükbe akarja vinni.

Harcoljatok velem, kicsi fiaim, a bárányhoz hasonló vadállat, az egyházi élet belsejébe beszivárgott 
szabadkõmûvesség ellen, amely Krisztust és Egyházát akarja tönkretenni.
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Hogy ezt a célt elérje, új bálványt akar állítani, vagyis hamis Krisztust és hamis Egyházat.
- Az egyházi szabadkõmûvesség parancsokat és hatalmat kap a különbözõ szabadkõmûves páholyoktól és azon 

dolgozik, hogy titokban mindenkit rávegyen ezekkel a titkos szektákkal való együttmûködésre.
Ezért kecsegteti a nagyra törõkét a gyors karrier kilátásával; elhalmozza javakkal a pénzéheseket; segíti tagjait, hogy 

elsõként foglalják el a legfontosabb állásokat, miközben alattomosan, de határozottan kirekeszti mindazokat, akik nem 
hajlandók tervét támogatni.

A bárányhoz hasonló vadállat az elsõ vadállat színe elõtt annak minden hatalmát valóban gyakorolja, a Földet és lakóit 
az elsõ vadállat imádására kényszeríti.

Az egyházi szabadkõmûvesség egyenesen azt szorgalmazza, hogy a vadállat tiszteletére szobrot állítsanak és 
mindenkit kényszerít, hogy e szobrot imádja.

- De az Úr szent törvényének elsõ parancsa szerint egyedül az Istent kell imádni, és egyedül Õneki kell megadni az 
istentisztelet jeleit. Tehát Istent fölcseréli egy hatalmas, erõs, uralkodó Bálvánnyal. Olyan hatalmas bálvánnyal, amely 
halálba juttatja mindazokat, akik nem imádják a vadállat szobrát. Olyan hatalmas és uralkodó bálvánnyal, amely elrendeli, 
hogy mindenkinek, kicsinek és nagynak, szabadnak és szolgának jelöljék meg jobb karját vagy homlokát, és senki se 
adhasson vagy vehessen, ha nem viseli a vadállat jelét, vagyis nevét, vagy nevének számát.

Ez a hatalmas bálvány, amelyet azért alkottak, hogy mindenki imádja és szolgálja, ahogy nektek elõbbi üzeneteimben 
már megmondtam, a hamis Krisztus és a hamis Egyház.

De mi a neve?
A Jelenések könyvének 13. fejezetében ez van leírva: „Ez a bölcsesség. Akinek van értelme, számítsa ki a vadállat 

számát, mert embernek neve. A száma: 666. (Hatszázhatvanhat)”.
Az isteni Bölcsesség fényében megvilágosított emberi értelemmel a 666-os számból sikerül megfejteni egy ember nevét. 
Ez az ember, akit a szám jelez, az Antikrisztus.

Lucifer az õskígyó, az ördög vagy Sátán, a vörös sárkány lesz ezekben az utolsó idõkben az Antikrisztus.
Már János apostol is állítja: mindenki, aki tagadja, hogy Krisztus Isten, az Antikrisztus.
A szobor, vagy a vadállat tiszteletére állított bálvány, amelyet minden embernek imádnia kell, az Antikrisztus. Számítsátok 
ki most számát, a 666-os számot, hogy megértsétek, miképpen jelenti az ember számát.

A 333-as szám az istenséget nevezi meg.
Lucifer büszkeségében fellázadt Isten ellen, mert Isten fölé akar emelkedni.
A 333 az a szám, amely Isten szent titkát jelöli. Aki Isten fölé akar kerülni, az a 666-os jelet viseli, ezért jelzi ez a szám 

Lucifernek, a Sátánnak nevét, vagyis annak nevét, aki Krisztussal száll szembe - az Antikrisztusét.
A 333 egyszer megadva, kimondva, Isten egységének titkát fejezi ki.

A 333 kétszer megadva, kimondva, a két természetet, az istenit és az emberit jelzi, amelyek Jézus Krisztus isteni 
Személyében egyesülnek.

A 333 háromszor megadva, kimondva, a három isteni Személy titkát jelzi, vagyis a Szentháromság titkát.
Tehát a 333-as szám egyszer, kétszer és háromszor kimondva kifejezi a katolikus hit fõbb igazságait. Ezek:
1. Isten egysége és Háromsága.
2.  Urunk Jézus Krisztus megtestesülése, szenvedése, halála és feltámadása.

Hogyha a 333 az a szám, amely az istenséget jelzi, akkor azt, aki Isten fölé akar kerülni, a 666-os szám jelzi.
A 666-os szám egyszer megadva, tehát eggyel szorozva a 666. évet jelenti.

Ebben a történelmi idõszakban az Antikrisztus az Iszlámjelenségén keresztül mutatkozik, amely egyenesen tagadja a 
Szentháromság titkát és Krisztus Urunk istenségét.

Az Iszlám katonai erejével mindenhová eljutott, elpusztítva minden õskeresztény közösséget. Betört Európába és csak 
rendkívüli anyai közbelépésemre történt, amit a Szentatya esdekelt ki, hogy nem sikerült teljesen tönkretennie a 
kereszténységet.

A 666-os szám kétszer megadva, kettõvel szorozva az 1332. évet jelenti.
Ebben a történelmi idõszakban az Antikrisztus gyökeres támadással jelentkezik az Isten igéjébe vetett hit ellen.
Filozófusok jelennek meg, akik a tudománynak kizárólagos értéket kezdenek tulajdonítani, és késõbb az értelemnek is, 

ami lassanként odavezet, hogy az igazság egyetlen ismertetõjele csak az emberi értelem lesz. Megszületnek a nagy 
filozófiai tévedések, amelyek századokon át mind a mai napig fennállnak.

Az értelemnek, mint az igazság kizárólagos ismertetõjelének tulajdonított túlzott jelentõség szükségképpen az Isten 
igéjében való hit lerombolásához vezet.

A protestáns reformáció nem fogadja el a hagyományt az isteni kinyilatkoztatás forrásaként, csak a Szentírást ismeri el 
annak.

De ezt is csak értelemmel magyarázza, és makacsul elveti a katolikus Egyház Tanítóhivatalának tanítását, bár Krisztus 
bízta arra a hitletétemény õrzését. A protestánsok szabadon olvashatják és értelmezhetik a Szentírást saját, egyéni 
elgondolásuk szerint. Így teszik tönkre az Isten igéjébe vetett hitet.

Az Antikrisztus munkája ebben a történelmi korszakban az Egyház megosztása, számos új keresztény felekezet 
sorozatos alapítása volt, amelyeket fokozatosan az Isten igéjébe vetett igaz hit széleskörû elvetésére vezetett.

A 666 háromszor véve, azaz hárommal szorozva az 1998-as évet fejezi ki.
Ebben a történelmi korszakban a szabadkõmûvesség az egyházi szabadkõmûvesség segítségével valóra akarja 

váltani feltett szándékát: bálványt akar alkotni és odaállítani Krisztus és az Egyház helyére.
Hamis Krisztust és hamis Egyházat. Ezért az elsõ vadállat tiszteletére készült, s a Fold minden lakója által imádandó 

szobor az Antikrisztus szobra - amely címével és nevével jelöli meg mindazokat, akik venni vagy eladni akarnak.
Így érkeztek majd el a megtisztulás, a nagy megpróbáltatás és a hitehagyás csúcsára.
A hitehagyás akkor már általános lesz, mert majdnem mindenki követi a hamis Krisztust és a hamis Egyházat.
Akkor tárul ki a kapu, hogy megjelenjék az ember, illetve maga az Antikrisztus!



Látjátok kedves fiaim, ezért kívántam megvilágosítani a Jelenések könyvének azokat a lapjait, amelyek a ti 
idõtökre vonatkoznak.

Hogy felkészüljetek velem a nagy harc legfájdalmasabb és legdöntõbb szakaszára, ami égi Édesanyátok és a 
gonoszság felszabadult erõi közt dúl.

Bátorság! Legyetek erõsek, kicsi gyermekeim! A ti dolgotok ezekben a nehéz esztendõkben az, hogy hûségesek 
maradjatok Krisztushoz és az Egyházhoz. Viseljétek el az ellenségeskedést, a küzdelmet és az üldöztetést! Legyetek 
értékes tagjai a kisded nyájnak, amelynek feladata, hogy harcoljon és végül gyõzzön az Antikrisztus hatalmas ereje fölött.

Nevellek, megvédelek és megáldalak mindnyájatokat.”

Rubbio (Vicenza), 1989. augusztus 15. A boldogságos Szûz Mária mennybe felvételének fõünnepe.
Itt kell megmutatkoznia a szentek állhatatosságának
„Tekintsetek ma reám, égi Édesanyátokra, a mennyország dicsõségébe fölvett testem és lelkem ragyogásában.
A napba öltözött Asszony vagyok.
Égi Vezéretek vagyok.
Minden szent Királynõje vagyok.
Tekintsetek rám a tisztulás, a hitehagyás és a nagy szorongattatás idején, mint a biztos remény és a vigasztalás jelére. 

Elérkezett az az idõ, amikor a sárkány, a földbõljövõ vadállat és a tengerbõl kiemelkedõ vadállat harcba száll velem és 
legnagyobb hódításait teszi.

Ez az az idõ, amikor Isten nélküli társadalmat alakítanak ki, és az egész emberiséget arra vezetik, hogy Isten nélkül 
éljen.

Ez az az idõ, amikor a Sátán és az ördögi erõk egyre több ember által imádtatják magukat, és így mind szélesebb körben 
terjed a szekták és a fekete misék sátáni kultusza.

Ez az az idõ, amikor olyan bálványt alkotnak, amely az igaz Isten és az igaz Egyház helyére tör. És ez a bálvány a hamis 
Krisztus és a hamis Egyház.

Ez az az idõ, amikor mindazokat, akik ezt a bálványt követik, megjelölik homlokukon és karjukon.
Ez az az idõ, amikor a Bárány hûséges követõit félreállítják, üldözik, bebörtönzik, megölik.
Ez tehát a ti állhatatosságotok ideje.

Itt kell megmutatkoznia a szentek állhatatosságának

- Itt kell megmutatkoznia azok állhatatosságának, akik az Úrhoz tartoznak, megtartják parancsait és hûségesek 
maradnak Krisztushoz.

- Itt kell megmutatkoznia azok állhatatosságának, akiket üldöznek, vértanúságra visznek. Mert boldogok, akik az Úrban 
hunynak el, megpihennek fáradalmaik után, és mindaz a jó, amit tettek, követi õket.

- Itt kell megmutatkoznia azok állhatatosságának, akik nem imádják a vadállatot és nem engedik, hogy megjelöljék õket 
ördögi nevével. Azok viszont, akik imádják a vadállatot és szobrát, megkapják jelét homlokukra és karjukra, kiisszák Isten 
haragjának borát, amelyet a rettenetes büntetés kelyhébe öntenek. A Báránynak és szent angyalainak jelenlétében 
kénköves tûzben gyötrõdnek.

- Itt kell megmutatkoznia azok állhatatosságának, akiknek homlokára van írva a Bárány neve és Atyja neve, mert nem 
árulták el Istenüket, beszédükben nem volt hazugság és követik a Bárányt, bárhová megy.

- Itt kell megmutatkoznia minden gyermekem állhatatosságának, akiket arra hívok, hogy Szeplõtelen Szívemnek 
szenteljék magukat, hogy velem legyenek a harcnak és Babilon bukásának döntõ pillanatában, amikor leszüretelik a Föld 
szõlõjét, amikor a fürtöket bedobják a szõlõprés kádjába, ami Isten nagy büntetését jelképezi.

Ezért szólítalak fel ma benneteket, tekintsetek rám, megdicsõült testem fényében tündöklõ égi Édesanyátokra, hogy 
fényem megvilágítson, Szeplõtelen Szívem magába zárjon, anyai szeretetem megtartson benneteket ezekben az 
idõkben, hogy az állhatatosság bátor tanúi legyetek az Egyház és az egész emberiség számára.”

Dongó (Como), 1989. szeptember 8. Szûz Mária születésnapja
A homlokra és karra nyomott jel
„Ma égi Édesanyátok születésének ünnepe van, Szeplõtelen Szívemnek szentelt kedves fiaim.
Éljétek át örömben és békében, csendben és imában, bizalomban és gyermeki rámhagyatkozásban.
Ti kisded Édesanyátok kicsi gyermekei vagytok. Enyéim, gyõzelmes tervem támpontja vagytok.
A tisztaságnak, a szeretetnek és az alázatnak értékes koszorúját alkotjátok a bölcsõ körül, amelybe engem helyeztek. 

Engedjétek, hogy tápláljalak, neveljelek, engedjétek engedelmesen, hogy vezesselek benneteket. Engedjétek, hogy 
anyai pecsétemmel megjelöljelek.

Ez az az idõ, amikor a Krisztussal szembenállók követõit karjukon és homlokukon megjelölik.
- A homlokon és a karon lévõ jel a teljes függést fejezi ki azoktól, akiktõl a jel származik.
A jel Krisztus ellenségére, vagyis az Antikrisztusra utal. Emberre nyomott jele kifejezi, hogy a megjelölt személy teljesen 

annak csapatához tartozik, aki ellensége Krisztusnak, és harcol az õ isteni, királyi uralma ellen.

A jelet a homlokra és a karra nyomják.
- A homlok az értelemre utal, mert az agy az emberi elme székhelye.
- A kar az emberi tevékenységet jelenti, mert az ember kezével munkálkodik és dolgozik. Ezért jelölik meg az ember 

értelmét és akaratát az Antikrisztus jelével.

1989. augusztus 15.

1989. szeptember 8.



Aki engedi, hogy homlokán megjelöljék azt ráveszik, hogy fogadja el a napjainkban egyre terjedõ és hirdetett 
istentagadás tanát, Isten törvényének elvetését - az istentelenséget. És így arra késztetik, hogy kövesse a ma divatos 
eszmeáramlatokat, és terjesszen mindenféle tévedést.

Aki engedi, hogy karján megjelöljék, arra kényszerül, hogy önállóan és Istentõl függetlenül tevékenykedjék, igyekezetét 
csak az anyagi és a földi jólétre állítsa be. Ezzel kivonja cselekedeteit az Atya tervébõl, aki pedig meg akarja világítani és 
fenn akarja tartani õt isteni Gondviselésével. Kivonja a Fiú szeretetébõl, aki az emberi fáradozást megváltásának értékes 
eszközévé teszi. Kivonja a Szentlélek hatalmából, aki mindenhol a teremtmények belsõ megújítására törekszik.

- Akit karján jelöltek meg, az csak önmagáért dolgozik, anyagi javakat gyûjt, a pénzt isteníti és áldozata lesz a 
materializmusnak.

- Akit karján jelöltek meg, az csak saját érzékei kielégítésére törekszik, keresi a jólétet és kedvtelést. Keresi minden 
szenvedélyének, elsõsorban tisztátalan kívánságainak kielégítését - így válik a gyönyörhajhászás áldozatává.

- Akit karján jelöltek meg, saját énjét teszi minden tevékenysége középpontjává. A többi embert használati tárgynak 
tekinti, saját hasznára zsákmányolja ki õket. Így lesznek azok a féktelen önzés és a szeretetlenség áldozatává.

Ha Ellenfelem minden követõjét megjelöli pecsétjével, akkor elérkezett az idõ, hogy én, égi Vezéretek is megjelöljem 
anyai pecsétemmel mindazokat, akik Szeplõtelen Szívemnek szentelték magukat, és seregemet képezik.

Homlokotokra nyomom pecsétemet Fiam, Jézus keresztjének legszentebb jelével.
Így nyitom meg az emberi értelmet Jézus isteni igéjének befogadására, hogy azt megszeresse, és aszerint éljen. Arra 

vezetlek, hogy tökéletesen rábízzátok magatokat Jézusra, aki kinyilatkoztatta nektek magát - és én ma a hit bátor 
tanúságtevõivé teszlek benneteket.

Homlokukon a káromlás pecsétjével megjelöltekkel szembeállítom Jézus Krisztus keresztjével megjelölt fiaimat.
Azután minden cselekedeteteket a Szentháromság tökéletes megdicsõítésére irányítom.
Ezért nyomom homlokotokra pecsétemet, amely az Atya, a Fiú és a Szentlélek jele.
Az Atya jelével megjelölve emberi tevékenységetek tökéletes összhangba kerül az isteni Gondviselés tervével, amely 

most is mindent javatokra rendez el.
A Fiú jelével megjelölve, minden tevékenységetek mélységesen belesimul az isteni megváltás szent titkába.
A Szentlélek jelével megjelöltén minden cselekedetetek a megszentelõdésre irányul, amely mindenhol hatalmas 

tûzként lángol fel, hogy alapjában újítsa meg az egész világot.
Kedves fiaim! Ezen a napon, amikor szeretettel veszitek körül bölcsõmet, és égi Édesanyátok földi születését 

ünneplitek, engedjétek mindannyian, hogy megjelöljelek benneteket anyai pecsétemmel homlokotokon és karotokon.”

Dongó (Como), 1989. október 13. Az utolsó fatimai jelenés évfordulója
Az elsõ csapás angyala
„Ma emlékeztek meg 1917. október 13-án történt utolsó fatimai jelenésemrõl, amelyet napcsoda erõsített meg.
Figyeljetek egyre jobban a napba öltözött Asszonyra, akinek feladata, hogy elõkészítse az Egyházat és az emberiséget 

az Úr eljövetelének nagy napjára.
Elérkezett a döntõ harc ideje.
Elérkezett a Földre a nagy szorongattatás órája, mert az Úr angyalai parancsot kaptak, hogy csapásokkal sújtsák a 

Földet.
Hányszor figyelmeztettelek benneteket, hogy tagadjátok meg érzékeiteket, gyõzzétek le szenvedélyeiteket, hogy 

járjatok a szegénység, a jó példa, a tisztaság és az életszentség útján.
De az emberek nem hallgattak szavamra és továbbra sem engedelmeskedtek Isten törvénye hatodik parancsolatának, 

amely a paráznaságot tiltja. Sõt magasztalni igyekeztek az effajta kihágást és úgy beállítani, mint a személyes szabadság 
új gyakorlatát. Így jutottak odáig, hogy ma minden tisztátalan bûnt jogosnak és jónak tartanak.

Elkezdték megrontani a gyermekek és a fiatalok lelkiismeretét, meggyõzve õket arról, hogy az egyedül elkövetett 
szemérmetlen cselekedet nem bûn, a jegyesek között a házasság elõtti viszony szabad és jó, a családok szabadon 
élhetnek és használhatják a fogamzásgátló szereket. Odáig jutottak, hogy helyesnek tartják és dicsérik a természetellenes 
cselekedeteket, sõt törvényjavaslatot tettek, amely családnak tekinti a homoszexuális együttélést.

Még soha nem terjesztették oly kitartóan a sajtóban és a tömegtájékoztatás valamennyi eszköze által az 
erkölcstelenséget és a tisztátalanságot, mint ma.

A televízió lett elsõsorban a szeméremsértõ képek mindennapos terjesztésének romlott eszköze, azzal a céllal, hogy 
mindenkiben tönkretegye az értelem és a szív tisztaságát.

A szórakozóhelyek, különösen a mozik és a diszkók váltak az emberi és a keresztény méltóság nyilvános 
meggyalázóivá.

Ez az az idõ, amikor Urunkat, Istenünket állandóan és nyilvánosan megbántják a test bûneivel.
Már a Szentírás is figyelmeztetett benneteket, hogy aki testében vetkezik, saját testében nyeri el igazságos büntetését 

is.
Így érkezett el az idõ, amikor az elsõ csapás angyala bejárja a világot, hogy Isten akarata szerint megbüntesse azt.

- Az elsõ csapás angyala rosszindulatú és fájdalmas fekélyt kelt azok testén, akik megjelöltették magukat homlokukon 
és karjukon a szörny pecsétjével és imádták képmását. Kétségbeesett jajkiáltást vált ki azokból, akiket ez sújt.

Ez a csapás fizikai fájdalmakat jelent, amelyeket a súlyos és a gyógyíthatatlan betegségek okoznak.
Ezek a fájdalmas és rosszindulatú sebek a ma oly romlott emberiség büntetései, mert istentagadó és anyagelvû 

társadalmat épített fel, és az élvezetek keresését tekinti az emberi élet legfõbb céljának.
Néhány szegény fiamat tisztátalan és erkölcstelen magatartása miatt érte a csapás és viseli magán az elkövetett 

rossznak terhét. Jókat és ártatlanokat is ér ez a csapás. Szenvedésük sok gonosznak szolgál üdvösségére az õket 

1989. október 13.



egyesítõ szolidaritás által.
- Az elsõ csapás a rosszindulatú fekélyeknek és a ráknak minden fajtája, ami ellen a tudomány tehetetlen - annak 

ellenére, hogy eredményt ért el sok más betegség gyógyításában. Egyre terjednek ezek a betegségek és igen fájdalmas 
és rosszindulatú sebekkel sújtják az emberi testet.

Kedves fiaim, gondolkozzatok el e gyógyíthatatlan betegségek világméretû terjedésén és azokon a milliókon, akik emiatt 
halnak meg.

- Az elsõ csapás az új AIDS-betegség, amely elsõsorban gyermekeimet, a kábítószerek és a természetellenes bûnök 
áldozatait sújtja. Égi Édesanyátok segíteni óhajt rajtatok. Támasza, erõsítõje és reménysége akar lenni mindenkinek 
ebben az idõben, mikor az elsõ csapás sújtja az emberiséget. Ezért szólítalak fel benneteket, járjatok a böjt, az 
önmegtagadás, a bûnbánat útján.

- A gyermekeket arra kérem, növekedjenek a tisztaság erényében. Ebben segítsék õket szüleik és nevelõik.

- A fiatalokat arra kérem, imádkozzanak és maradjanak velem, hogy uralkodni tudjanak szenvedélyeiken. Ne menjenek 
olyan moziba, diszkóba, ahol állandóan az a veszély fenyegeti õket, hogy megsértik a Szeplõtelen Szívemnek oly kedves 
erényt.

- A jegyeseket arra kérem, tartózkodjanak a házasság elõtt minden nemi kapcsolattól.
- A keresztény családokat arra kérem, gyakorolják a házassági tisztaságot Krisztus tanítása szerint, amelyet mindenkor 

bölcsességgel tanácsol az Egyház. Ne használjanak mesterséges eszközöket a fogamzás megakadályozására.
- A papoktól nagyon kérem a papi nõtlenség lelkiismeretes megtartását, a szerzetesektõl tisztasági fogadalmuk 

hûséges és kemény betartását.

Az elsõ csapás fájdalmas és rosszindulatú betegsége által sújtott szegény gyermekeimnek üzenem: irgalmas 
Édesanyjuk vagyok, aki enyhülést hoz és vigasztal, reménységet nyújt és békét ad nekik.

Kérem õket, ajánlják fel szenvedésüket az engesztelés, a megtisztulás és a megszentelõdés lelkületében.
Szeplõtelen Szívem lesz számukra a vendégszeretõ menedék, az üdvösség és az öröm Istenéhez vezetõ biztos út.
Ebben az égi kertemben mindenkit megvigasztalok és bátorítok.
Szeretettel gondoskodom arról, hogy enyhítsem szenvedésüket és ha Isten is úgy akarja, megajándékozom õket 

gyógyulásukkal.
Ezért ebben az idõben, amikor az emberiséget az elsõ csapás sújtja, újra felszólítok mindenkit: tekintsetek reám, égi 

Édesanyátokra, hogy megvigasztaljalak és segítselek benneteket.”

Dongo (Como), 1989. november 1. Mindenszentek fõünnepe
Az új Jeruzsálem
„Mindenszentek ünnepe van ma, holnap arra emlékeztek, hányan menekültek már meg, bár még a tisztítóhely 

engesztelõ szenvedésében várakoznak.
A nagy szorongattatás idején mélyebben kell átélnetek a szentek közösségét.
Minden szent Királynõje vagyok.
Az egyetlen sereg Vezére vagyok.
- Az Úr angyalai azt a feladatot kapták tõlem, hogy erõteljes hatalommal szálljanak szembe minden álnoksággal, 

amellyel a sárkány, a fekete vadállat, a bárányhoz hasonló vadállat és a gonosz szellemek mindennap rátok támadnak.
Mily nagy ma az angyalok égi hatalma! Szétküldöm õket, hogy küzdjenek Ellenfelem cselvetése ellen, mely sok szegény 

gyermekemet vonja el Isten imádásától a sátán-kultusz és a fekete misék egyre szélesebb körû terjesztésével.
Az ördögök romlott és káromló tettére az angyalok az Úr örök, bensõséges, szakadatlan imádásával és dicséretével 

válaszolnak.

- A mostani idõk veszélyében, amikor a gonoszok állandóan mesterkednek, ravasz akadályokat, ellentéteket és 
nehézségeket támasztva utatokon, amelyen járnotok kell. A mennyország szentjei, ugyanakkor hatalmas erejükkel és 
közbenjárásukkal segítenek nektek.

A szabadkõmûvesség rejtett és sötét szálait, amelyekkel hálójába akar keríteni benneteket, a szentek átható, égi fénye 
leleplezi és megsemmisíti. Fényük körülvesz benneteket egész életetek során a hit, a remény, a szeretet, a tisztaság és a 
szentség illatával.

A mennyország szentjeivel való életközösségetek az a menedék, amelyet én ajándékozok nektek a 
szabadkõmûvesség fekete vadállatának alattomos és csábító veszélyei ellen.

- A nehézségek, a gúny, a félreállítások közepette, amelyeket a bárányhoz hasonló vadállat veletek szemben használ, 
kedves fiaim, meneküljetek a tisztítóhely szent lelkeivel alkotott állandó imaközösségbe.

Ez a szenvedõ lelkekkel alkotott imaközösség nekik fényt és erõt ad tisztulásuk idejének megrövidüléséhez, nektek 
pedig biztonságot és bátorságot ad ahhoz, hogy életetekben megvalósítsátok tervemet. E terv: segítelek benneteket az Úr 
akaratát teljesíteni.

Ma örömmel tekintek rátok, akik Szeplõtelen Szívem égi kertjében együtt vagytok velem, hogy átéljétek a szentek 
közösségének azt a csodálatos valóságát, amely egyesít, segít és harcra késztet mindnyájatokat Krisztus teljes 
gyõzelméért a szeretet, a szentség, az igazság és a béke dicsõséges uralmában.

Így már most segítetek nekem felépíteni az új Jeruzsálemet, a szent várost, amelynek le kell szállnia az égbõl, mint 
võlegénye számára felékesített menyasszonynak. Már most elõkészítitek Isten hajlékát az emberek között, hogy 
mindnyájan az Õ népe legyünk. Ott minden könnyet letörölnek szemünkrõl, nem lesz többé sem gyász, sem jajgatás, sem 
fájdalom, mert ami eddig volt, az elmúlt.”

1989  november 1.
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