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A Szűzanya 1962. május 4-én mondta Erzsébet asszonynak: „Fogjatok össze minden 
erőtökkel, és készítsétek elő a lelkeket a szent Láng befogadására. […] Én, a kegyelmek 
Anyja, szüntelenül könyörgök Szent Fiamhoz, hogy még a legkisebb ragaszkodást, jó 
szándékot is egyesítse az Ő érdemeivel. Ne féljetek a lángtól, mely észrevétlenül, szelíden fog 
kigyúlni, mint szelíd fény. Senki nem fog gyanút erre a szívekben végbement csodára, melyet 
Gyertyaszentelő napomon körmenet formájában adjanak át az Én kedves fiaim, hogy az Én 
szeretetemnek lángja élő tüzet fogjon a szívekben, lelkekben. Úgy készítsenek elő mindent, 
hogy futótűzként terjedjen. És azok a lelkek, akiket kiszemeltem, mindent tegyenek meg a 
nagy felkészülésre.” (Szeretetláng Napló) 
 
A következő két üzenetet egy fiatal családanya, Veronika Márta kapta 
 

A Szeretetláng megmentő ereje 2011.02.25. 
Egy nagy szakadék szélére állított a Szűzanya (a továbbiakban Édesanyám), amely keskeny 
volt, és amibe bármikor belezuhanhattam volna. Megszámlálhatatlan sok szakadék volt 
körülöttem, és mindegyik szélén egy engesztelő testvér volt. Lenéztem a tátongó mélységbe, 
ahol sötétség volt. Hol üresség, hol hideg levegő jött, hol az ellenség vigyorgott felém. 
Körülöttünk legyeskedett, néha meg akart lökni minket, és a mélységbe akart taszítani, hol 
kedves szavaival próbált minket magához édesgetni. Egyszóval rafinált és aljas dolgokat 
művelt körülöttünk. Nagy nehezen le tudtam térdelni, és elkezdtem hangosan imádkozni. 
Kértem Édesanyámat, segítsen, el ne vesszek. Akkor Édesanyám jött felém és a Szívét 
nyújtotta nekem, amiből fénysugarak áradtak. Én csak néztem, és nem tudtam, mit tegyek. 
Édesanyám így szólt: ‒ Gyermekem, mentsd meg testvéreidet, és ne félj! Én azt kérdeztem 
tőle: ‒ Hogyan, hiszen oly messze vagyunk egymástól? Nem láttam kiutat, csak a szakadék 
tátongott körülöttünk, és az ellenség alig várta, hogy magával vigyen minket. Még a kezeinket 
se tudtuk megérinteni, mert messze voltunk egymástól. Csak néztem Édesanyámra és vártam 
a segítséget, de lehajtotta fejét, és mielőtt elment, ennyit mondott: ‒ Gyermekem, bízz 
bennem,  és  mentsd  meg testvéreidet!  Én  ott  várlak  benneteket  azon  a  tisztáson.  Ne  félj.  Ne  
félj! Ekkor én felálltam, és csak néztem magam elé, de tehetetlen voltam. Csak testvéreim 
hangját hallottam körülöttem: ‒ Ments meg minket, mert elveszünk! Segíts, kérlek, siess! - és 
ehhez hasonlókat… Én akkor Édesanyám szívére néztem, amit a kezembe adott, és amelyből 
fények áradtak. Kértem a Szentlelket, segítsen. Elkezdtem imádkozni, és kérni a 
Szentháromságot, segítsenek megmenteni a testvéreket, és néztem Édesanyám Szívét. Úgy 
éreztem, sürgősen cselekedni kell, mert el fogom veszíteni Édesanyámat. Ekkor hirtelen 
felemelkedtem, és röpülni kezdett a testem. Édesanyám szerető szívéből fénysugarak áradtak, 
amelyek összekötöttek minket, és egy nagy láncot alkotva indultunk el szeretett Édesanyánk 
felé. Az ellenség úgy összezavarodott, hogy azt se tudta, merre meneküljön. Mi csak 
hangosan imádkoztunk, és dicsőítettük a Szentháromságot. Alig vártuk már, hogy szerető 
Édesanyánknál legyünk. Hosszúnak és fárasztónak éreztem ezt az utat. Már kezdtünk 
elgyengülni, amikor megpillantottam Őt. Összeszedve minden erőmet, még hangosabban arra 
buzdítottam testvéreimet, hogy kitartás, imádkozzunk, mert Édesanyánk közel van már és 
nagyon vár minket. Végre megérkeztünk a szeretet mezejére, és Édesanyánkat körülöleltük. 
Lehajoltam, megköszöntem végtelen szeretetét, és visszaadtam neki a Szívét, amely még 
jobban fénylett és csillogott. Ő hozzám hajol, felemelt, és ezt mondta: ‒ Gyermekem 
köszönöm. Gyermekem, az én Szeretetlángom megmenti a Földet, és eleső gyermekeimet. 
Amit most láttál, jól vésd a szívedbe, mert ez az én Szeretetlángom volt. Megengedtem neked 
látni. Légy erős és szeretettel átitatott, ez a láng a kötelék köztetek és én közöttem. 
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Szeretetlángom terjedésével egységet teremtek köztetek. Csak a szeretetegységem mentheti 
meg a világot. Legyetek kitartóak, imádkozzatok, virrasszatok, böjtöljetek, és ne féljetek 
semmitől! Szeretetlángom körülölel titeket, és oltalmaz a gonosz ellenségtől. Kérlek, 
gyermekem, vezess minél több testvért Szeretetlángom körébe, hogy védelmezze és 
megerősítse őket a gonosz támadásaival szemben. Megáldalak Szeretetlángom erős 
kötelékével, és szívem ragyogó, tiszta tündöklésével, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. 
Amen. 

A szeretetláng látomás értelmezése 2011.03.01. 

Szűzanya: Gyermekem, amit most mutattam neked, jól vésd a szívedbe! Szeretetlángom 
imátoknak, virrasztásotoknak, böjtötöknek köszönhetően egyre jobban terjed a Földön. Ha 
kitartóak és hűségesek lesztek, az én Szeretetlángom egyre erősebb lánccá alakul át, amit az 
ellenség nem tud áttörni. Gyermekem, szeretetlángommal át akarom ölelni a Földet és meg 
akarom tisztítani a bűntől. Engedtem neked látni, hogy szeretetlángom hogy fog terjedni a 
Földön, hogy fog benneteket összekötni. Egyre jobban össze fog benneteket kapcsolni, és így 
egy hosszú erős láncot fogtok alkotni. Ezt a láncot az én anyai, tiszta, szeplőtelen Szívem 
lángja fogja átitatni, amely oly erős kötelék lesz köztetek és én köztem, hogy az ellenség 
egyből elfutamodik, és a pokol kapuja is bezáródik. Szeretetlángom oly tiszta és egyszerű, 
hogy a Föld minden zugát meg fogja tisztítani. Csak hinnetek és bíznotok kell anyai 
szeretetemben, és a Szentháromság szeretetében. Szeretetlángommal egységet és békét 
szeretnék kötni köztetek. Gyermekem, csak a Szeretetláng terjedése mentheti meg a Földet a 
bűntől és a szennytől. Szeretetlángom oly erős, hogy a pokol kapuját is örökre bezárhatom, és 
onnan többé egy lélek nem juthat ki. De ehhez össze kell fognotok: imádkoznotok, 
virrasztanotok, böjtölnötök kell. Szeretetlángomat terjeszteni kell az emberek között! A 
pislákoló tüzet lángra kell lobbantanotok, és a lángra úgy kell vigyáznotok, mint az életetekre. 
Fiam ezt mondja nektek. "Virrasszatok, mert nem tudjátok, mikor jön el az idő! Bízzatok, és 
fogjátok erősen a kezünket, és imádkozzatok velem együtt." Gyermekem, nem szabad 
megijednetek semmilyen akadálytól, mert mi, égiek, veletek vagyunk, csak bízzatok bennünk. 
Ha elfáradtok, vagy meginogtok, erősen kapaszkodjatok Szeretetlángomba, és még 
kitartóbban imádkozzatok! Kérjétek a Szentháromság oltalmát, és bízzatok bennünk! Én 
pedig, Édesanyátok, szeretetlángom erejével körülölellek, és megoltalmazlak titeket a gonosz 
hatalmától. Kérlek titeket, gyermekeim, terjesszétek az én Szeretetlángom erejét és oltalmát, 
és vezessetek minél több lelket az én Szeretetlángomhoz! Bízzatok anyai szeretetemben és 
oltalmamban! Megáldalak bennetek Szeretetlángom erejével és tisztaságával, az Atya, a Fiú 
és a Szentlélek nevében. Amen.  
    
 

Kedveseim, lelketekben égjen a Szentháromság szeretete iránti tűz, hiszen ő gyújtotta lángra 
szíveteket! Ez a tűz akkor ég bennetek, ha égtek a vágytól, hogy mindent elfogadjatok és 
megtegyetek, amit csak kérnek tőletek. Minél nagyobb tűzzel ég szívetekben a vágy, hogy 
Istent szüntelenül szeretetben szolgáljátok, annál erőteljesebb tetteket visztek végbe a 
Szentháromság dicsőségére. Így váltok érte egészen elégő áldozattá. Ha vágyaitokat és 
tetteiteket egyesítitek Jézus Krisztus legszentebb áldozatával, akkor a legnagyobb értékű 
szeretet-cselekedetet viszitek végbe ezen a földön, és odaát az örök üdvösséget nyeritek el. 
Rajta, lángoljon a szívetek, és kérjétek Jézust, hogy soha ki ne aludjon szívetek szeretettüze! 

2011. 08. 19.                                            Anna Terézia 
 


