
Tökéletesség rózsái (Barnabás üzenetek a Szent Vér hónapjában 2000-2002)     1 
 

2000. július 1. 

Gyermekeim, oly értékesek vagytok nekem 

Látomásban láttam az Urat a kereszten függve. Tizenkét útvonalat láttam, amelyen emberek közeledtek, 
képviselve Izrael tizenkét törzsét. Miközben a képet néztem, egy felhő ereszkedett le és befedte az egész 
helyet. A felhőben megjelent a Haláltusát vívó Jézus Krisztus vértől ázott Arca. Fájdalmában így szólt: 

"Gyermekeim, oly értékesek vagytok nekem. Köszöntelek titeket ebben a nagy hónapban, júliusban, melyet 
Drága Véremnek szenteltem. Mindig veletek vagyok, örülök, hogy ismét látlak titeket. Gyermekeim, olyan 
drágák vagytok nekem. Szemeimet mindig rajtatok tartom. Védelmezlek titeket, különösen lelketeket, amely 
oly értékes Nekem. Vérem, melyet megváltásotokért hullajtottam, mindig a ti védelmezőtök és üdvözítőtök 
lesz. Megöntözlek vele titeket, hogy védelem alá helyezzelek benneteket. 

Szeretteim, oly kevesen ismeritek fel szerető gondoskodásomat. Gyermekeim, manapság teljességemben élek 
köztetek, mert a lelki háború elérte tetőfokát. S ahogyan Én közel vagyok hozzátok, úgy szent halálom 
ellensége is közel van hozzátok. Lelketekben sírok, hogy lássátok meg a világosságot, de oly ritkán hallotok 
Engem. Inkább a gonoszság szavára hallgattok és követitek a sötétséget. 

Gyermekeim, ez a szétválasztás félelemmel teli órája. Mellettetek vagyok, mert fontosak vagytok Nekem. 
Mint a jó pásztor, úgy vigyázok rátok, hogy a vadállatok ne tudjanak kárt tenni bennetek. Az erdő tele van 
farkasokkal. Aki kiszökik védelmem alól, nem éli túl, mert a farkasok elkapják és megölik. 

Minden gyermekemet arra kérek, hogy jöjjön közelebb Hozzám. Ajánlja fel minden ember életét az Én Drága 
Véremnek. Tanuljátok meg felismerni a Jó Pásztor hangját, s fussatok hozzá, ha hív titeket. 
Engedelmeskedjetek szavának, s kövessétek bármerre is megy. 

Gyermekeim, oly értékesek vagytok nekem. Az irántatok érzett szeretetem késztetett arra Engem, hogy 
elmondjam ezeket nektek. Mindig közeletekben vagyok, hogy védelmezzelek titeket. Érezzétek jelenlétemet, 
és szeressetek. Imádkozzatok azért, hogy minden ember megtegye akaratomat. Én vagyok a Haláltusát vívó 
Jézus Krisztus. Mindig veletek vagyok. Megáldalak benneteket.” 

 

 2000. július 2. 

Gyermekeim, oly kevéssé szerettek engem 

Ma a második napja van a július havi kilencednek. Miként a szentély felé haladtam a Dicsőséges Arcot láttam 
kirajzolódni az Oltáriszentségből. Isteni sugarak ragyogtak be Engem. Nyomban leereszkedett egy felhő és 
befedte az egész helyet. A felhőben megjelent a haláltusát vívó Jézus Krisztus Szent Arca, aki békésen így 
szólt: 

„Gyermekeim, oly kevéssé szerettek Engem. Ti vagytok az Én legnagyobb gyötrelmeim, amitől ezekben az 
időkben szenvedek. Szenvedek a ti hűtlenségetek, erkölcstelenségetek, hidegségetek és hanyagságotok miatt. 
Emlékezzetek, Én kicsi szerelmeim, hogy ismerlek titeket. Bizony mondom nektek, hogy nevetek Szívembe 
van írva. Feljegyzem azokat valahányszor rám támadnak a fájdalmak és a világ bűneinek súlya. Emlékszem a 
nevetekre. Kimondom a neveteket! Titeket kereslek és várok rátok, hogy vigasztaljatok meg Engem. Olyan 
sokszor talállak titeket méltatlannak, hogy megvigasztaljatok Engem. Sokan közületek megduplázzák 
szenvedésem, valahányszor csak rájuk nézek. Én vagyok Jézus, aki szeret téged, szerelmeimnek hívlak titeket, 
de ti oly kevéssé szerettek Engem. 

Gyermekeim, nézzétek a világot, látni fogjátok a testet öltött gonoszságot és a sötétség gyermekeit. 
Mezítelenségbe öltözködnek és a pokol divatjával sminkelik magukat, miközben a ti városaitok és falvaitok 
utcáin járnak szeméremérzet nélkül. Ők felismerték és megértették az idők jeleit, így éjjel-nappal a ti lelketek 
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ellen dolgoznak. Valóban sok lelket nyernek meg. Gyermekeim, látjátok, hogy ők jobban szeretik az ő 
mesterüket? Ők teljes szeretettel vannak az ő gonosz mesterük iránt, aki ezt mondja nekik: „Dolgozzatok 
keményen, nyerjétek meg a lelküket Nekem, már csak kevés időnk maradt. Cserébe megajándékozlak titeket 
a világ dicsőségével.” Gyermekeim, a sötétség gyermekei a sátánnak adták lelküket és el fognak veszni. Miért 
nem ajánljátok fel életeteket Nekem? Csak arra vállalkoztok, hogy részleges szeretetet adjatok 
Nekem. Gyermekeim, miért nem értitek meg az idők jeleit, amelyben éltek? Miért nem ismertétek már 
föl és harcoltok az üdvösségetekért? Nyerjetek meg sok lelket Nekem! Vigyétek magatokkal ezeket a lelkeket, 
és fussatok az életetekért. Én a Mennyek országát ígérem nektek. Az Én ígéretem igaz. Soha nem változik 
meg!” „Gyermekeim, az Én haláltusámnak a ti ügyeteknek kellene lennie. Elküldtem hozzátok az Én 
angyalomat, aki megtanította nektek az Én haláltusám imáját. Könyörögtetek szívünk egységéért, hogy 
érezzétek, amit Én érzek, de még most sem érintette meg a szíveteket az Én haláltusám. Nagyon fáj az Én 
szívemnek, a ti hűtlenségetek, hidegségetek, hanyagságotok, de ez tetszik a ti szíveteknek. Nagyon fáj az Én 
szívemnek, a világ bűnös divatja, de ez tetszik a ti szíveteknek. Amikor meglátjátok őket, nevettek rajtuk, 
miközben a ti Mesteretek haláltusáját vívja. Ti pedig követitek és utánozzátok őket. Gyermekeim, tanuljátok 
meg, hogy akár csak egy bocsánatos bűn is évmilliókig tarthatja a lelkeket a tisztítótűzben, míg a halálos 
bűn az örökké tartó kárhozatba vezeti a lelkeket. Hogyan gondolhatjátok akkor tehát, hogy meg fogtok 
menekülni? Tanuljátok meg most és fussatok az életetekért. Nagy fájdalom az Én Szívemnek, hogy 
szégyenkeztek amiatt, hogy Engem követtek. Úgy akartok élni, mint a sötétség gyermekei, hogy elkerüljétek, 
hogy kritizáljanak benneteket a Gonoszság munkásai. Szégyelltek Engem és az Én Tanításaimat ezekben az 
istentelen és gonosz napokban. Visszautasítjátok a Mennyek országát most, hamarosan azonban keresni 
fogjátok azt. Gyermekeim, mindazoknak, akik a Mennyország várományosai, hűen kell tükrözniük, hogy oda 
is tartoznak, azért, hogy láthatóan is elkülönüljenek a sötétség gyermekeitől, akik a Pokol démonait utánozzák, 
akik mezítelenségbe öltözködnek és a romlottságban élnek. Létezik mennyei szépség és földi szépség. 
Gyermekeim, minden igyekezetemmel azon vagyok, hogy ti a mennyei szépséget válasszátok. Értsétek meg 
az idők jeleit és fussatok az életetekért. Gyermekeim, ne reklámozzátok a Gonoszság munkáját. A világ piacán 
rengeteg szimbólum van, amely a sátáné. Azok nem értetek vannak. Legyetek bölcsek és ismerjétek fel a sátán 
alattomos útját, hiszen ő bölcs ahhoz, hogy felismerje a ti útjaitokat. Gyermekeim, tegyétek ezt meg, hogy 
kiteljesedhessen szeretetek irántam. Én teljes szeretettel vagyok felétek, de ti oly kevéssé szerettek Engem. 
Ajánljátok fel holnapi imáitokat Papjaim tisztaságáért. Az ellenség hatalmas előnyt nyert az ő szentségük 
fölött. Nagyon sokan, bizony mondom, nagyon sokan elveszítik a kegyelmet. Kérjétek a megszentelő 
kegyelmet a maradék számára. Nagyon elégedetlen vagyok azzal, ahogyan a bűnbánat szentségét 
kiszolgáltatják. Gyermekeim, a Mennyekben a legnagyobb angyalnak sincs hatalma, hogy megbocsássa akár 
csak a legkisebb bocsánatos bűnt is. De ezt a hatalmat megadtam az egyszerű, halandó férfiaknak, az Én 
Papjaimnak, hogy kiszolgáltassák ezt a szentséget az enyéimnek. Papjaim, tudjátok meg, hogy ez a hatalom, 
amivel megbocsátjátok a halálos bűnt, nagyobb annál az erőnél, melyet a teremtéskor használtam. Szükségem 
van az önátadásotokra. Szükségem van a szentségetekre. Erősen ajánlom nektek, hogy vegyétek fel a 
stólátokat, mikor kiszolgáltatjátok ezt a nagy szentséget. Én vagyok a haláltusát vívó Jézus Krisztus, aki 
kiválasztott titeket, hogy papjaim legyetek. Azt kérem tőletek, hogy legyetek, aki ÉN VAGYOK. Ti vagytok 
az Én legnagyobb szenvedésem. Nagyon szeretlek titeket! Megáldalak titeket!” 

2000. július 6. 

A lelketek a legnagyobb ajándék, amit nekem adhattok 

Miközben imádkoztunk, egy kelyhet láttam töviskoronával, amelyet lángnyelvek vettek körül. Isteni sugarak 
törtek elő a kehelyből és beragyogták az egész helyet. Rövid időn belül felhő szállt le és betöltötte az egész 
helyet. A felhőben megjelent a Tövissel Koronázott Szent Fő és így szólt: 

„Gyermekeim, a legnagyobb előkészület, amelyet adok nektek, az az élő Tabernákulumom, amit a szívetekben 
készítek, ez a legnagyobb pecsét. De még most sem érti senki, hogy a lelketek egy kis mennyország. A 
lelketek, amit fel tudtok Nekem ajánlani, a legnagyobb ajándék. Örökké tartó lakhelyemmé akarom tenni a ti 
szíveteket. A földi tabernákulumok az utolsó napon végleg bezárulnak, de az élő tabernákulumok a 
szívetekben örökkön-örökké megmaradnak. Gyermekem, köszöntsd a te magányos Mesteredet, Megváltódat 
és Kedvesedet! Magányos vagyok, elhagyatott vagyok a töviskoronával. Romlottság tölti be a szentélyeimet 



Tökéletesség rózsái (Barnabás üzenetek a Szent Vér hónapjában 2000-2002)     3 
 
a ti lelketekben. Ez a templom nagyon szenved. Az ellenség le akarja rombolni. Vigyázatok, hogy a ti 
templomotokat le ne rombolja! Azon a napon, amikor az Én Szent Halálom ellensége felemelkedik és harcol 
a Szent templom ellen minden szentséget elpusztít. Izrael háza fogságba kerül. Gyermekeim, tudom, hogy 
még kevésbé értitek, hogy hogyan fog mindez végbe menni. Izrael házának fogságán a ti fogságotokat értem 
a gonosz lélek földjén, mely megtestesül majd a fizikai világban. Imádkozzatok, s fogadjátok a pecsét óráját, 
amelyet nektek adok! Gyónjátok meg bűneiteket egy papnak töredelmes szívvel és térjetek meg! Ez a pecsét 
igaz megújítása. Meglátogatom lelketeket a megszentelő kegyelemmel. Isteni fényt gyújtok lelketek 
sötétségében, megtisztítom azt. Teljességemben lakozom bennetek. Mikor az Én Szent halálom ellensége jön, 
megvédelek titeket. Nem fogja lerombolni templomomat, mert a ti Istenetek dicsőssége lakozik benne az Én 
teljességem által. Gyermekeim, holnap ajánljátok fel minden imátokat az eljövendő megpróbáltatásokért! 
Kérjétek a hit és a kitartás kegyelmét! A sötétség órája az az óra, amikor a sötétség erői megnyilatkoznak. 
Mindazok, akik megkapják a gonosz pecsétjét (666) a vadállat jelét veszik magukra. Azok azonban, akik 
kitartanak a hitben mindvégig, megkapják a hajnal sugarát és a boldogság földjén fognak élni. Gyermekeim, 
ismét hívlak titeket, engeszteljetek bűneitekért! Az engesztelés művénél nem tudlak nagyobb dologra 
meghívni titeket. Ebben osztozom veletek, erre hívlak meg titeket. Gyermekeim, Én vagyok a haláltusát vívó 
Jézus Krisztus, megáldlak benneteket!” 

2000. július 7. 

Tükröződjön rajtatok, hogy a mennyek országának vagytok várományosai  

A kilencedünk imái alatt, látomásban megjelent a mi Urunk haláltusát vívó Szent Arca, s így szólt: 

„Gyermekeim, meghívlak titeket, hogy ruházzatok föl mezítelenségemben. Ti vagytok az Én választottaim; 
nem a világtól kérem ezt, hanem tőletek, akiket szeretek. Bizony mondom nektek, ruházzátok föl 
mezítelenségemet. Ruházzátok föl mezítelenségemet, melyet a fiatalság nyilvánosan közszemlére tesz. Az 
ellenség megesküdött, hogy addig nem nyugszik, míg egyetlen szüzet is lát a földön. Terveket készít, hogy 
elcsábítson, hogy megrontsa a szíveteket. Az ellenség ebben a tervében győzött a szentséggel szemben. 
Nagyon sokan, nagyon sokan ruhátlanul vonulnak föl a világ számos országának utcáin. Gyermekeim, ez a 
Pokol divatja, melyet úgy mutattak be a világnak, hogy romlásba döntse azt. A Pokolban a babiloni nagy 
kéjnőt, minden kéjnő anyját meztelenül találjátok. Ez a Pokol kultúrája. Sok ember, sajnos nagyon sokan 
szeretteim közül is, a minden kéjnő anyját követik, hogy ruhátlanul mutogassanak Engem. Választottaim, arra 
kérlek titeket, hogy öltöztessétek fel mezítelenségemet a ti életetek révén. Legyen a ti szemérmességetek az 
Én ruhám. Gyermekeim, mindenki, aki a babiloni nagy kéjnőhöz csatlakozik kíméletlenül szenvedni fog, 
mikor a lángoló tűz elpusztítja őt. Gyermekeim, tükröződjön rajtatok, hogy a Mennyek országának vagytok 
várományosai. Látjátok, hogy a Pokol gyermekei utánozzák a Pokol démonait. Látjátok őket és követitek őket. 
Gyermekeim, nézzétek, hogyan mellőzitek az aranyat, és helyette faszenet vásároltok. Milyen haszon vesz rá 
titeket, hogy segítsetek a nagy kéjnőnek tervében, hogy leromboljátok az emberi test 
szentségét? Gyermekeim, tudnotok kell, hogy azok, akik akár csak egy kicsiny gyermeket is bűnbe 
visznek, nem fognak megmenekülni az Ég haragjától. Bizony mondom nektek, mindenki, aki követi a 
babiloni kéjnőt az ő bűnös divatjában, nem menekül, kivéve, ha visszatér Hozzám és engesztel 
bűneiért. Választottaim, arra hívlak titeket, hogy ruházzátok fel mezítelenségemet. Gyermekeim, nézzetek 
magatokra! Mi tükröződik vissza rólatok? A Menny vagy a Pokol? Miért bocsátotok Engem ruhátlanul 
közszemlére? Miért tévesztitek meg gyermekeimet? Nézzétek azon gyermekeim sokaságát, akik a testiség 
bűnébe estek a divat miatt. Mit teszel, hogy visszahozd ezeket a lelkeket Nekem? Én vagyok a haláltusát vívó 
Jézus Krisztus, akit megfosztottak ruháitól érted, és keresztre feszítettek. Öltöztess föl Engem a te életeddel, 
fedd el mezítelenségemet és vigasztalj meg Engem! Gyermekeim, holnap ajánljátok fel imáitokat az ártatlan 
gyermekekért! Az ő sírásuk sietteti az Én Dicsősségem Uralmának eljövetelét. Segítsetek Nekem és 
neveljetek föl szüzeket a világban. Szeretteim, ezt kérem tőletek. Én vagyok a haláltusát vívó Jézus Krisztus, 
aki hív téged. Gyermekeim, halljátok a Parancsnokotok hangját. Én vagyok a ti Fővezéretek. 
Engedelmeskedjetek mindig a parancsaimnak. A harc elérte tetőfokát. Az ellenségnek számos fortélya van, 
hogy megtámadjon titeket. Hallgassatok Rám! Veletek vagyok, úgy vezetlek titeket a csatatéren, mint a 
Fővezéretek. Győzelemre viszlek Titeket. Gyermekeim legyetek készen, hogy ne sajnálkozzatok 
késedelmeitek miatt, mikor elérkezik az óra. Nagyon kevés idő maradt mielőtt a bűn embere megjelenik. Én 
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vagyok a haláltusát vívó Jézus Krisztus, akit megfosztottak ruháitól és keresztre feszítettek érted. Szeretlek 
titeket. Megáldalak titeket.” 

2000. július 9. 

Megdicsőítem magam benned 

Ma a júliusi kilenced utolsó napja van. Látomásban láttam a haláltusát vívó Jézus Krisztus Arcát megjelenni 
a Legméltóságosabb Oltáriszentségben. Egy felhő szállt le és befedte az egész helyet, Jézus így szólt: 

„Gyermekeim, megdicsőítem magam bennetek. Örülök, hogy válaszoltatok fájdalmas könyörgéseimre. 
Látom, ahogyan változtok, a természeti emberből az érzéki emberen át a lelki emberi állapotig. Az Én 
fájdalmas sírásom megérintette lelketeket. Megvigasztaltok Engem. Megdicsőítem bennetek magam. Láttalak 
titeket, amikor nevettek rajtatok és viccelődtek veletek azáltal, hogy fanatikusoknak hívtak titeket. Láttam, 
ahogyan örömmel viseltétek ezt el. Osztoztatok szégyenemben. Látványotok vigasztalt Engem, mert bennetek 
a szeretet kis virágait találtam. Megdicsőítem magam bennetek. Gyermekeim, láttam, ahogyan sokan 
visszatérnek Hozzám lélekben és igazságban, mert ti válaszoltatok könyörgéseimre. Láttam a kicsiségeteket, 
egyszerűségeteket, s alázatotokat. Örvendjetek, mert ti vagytok az Én gyümölcseim. Megpihenhetek a ti 
kicsiny lelketekben. Gyermekeim, tudjátok mi a legnagyobb örömöm bennetek? Amikor visszanézek rátok, 
látlak titeket, hogy önmagatokat teljesen megtagadtátok és viszitek keresztjeiteket utánam. Láttalak titeket, 
amint a kereszt súlya alatt görnyedtek. Én vagyok, aki felemelt titeket újra és újra. Én vagyok, aki bátorított 
titeket. Az örömöm megsokszorozódott, amikor láttalak titeket, hogy még a sebekkel borított testetekkel is 
vittétek keresztjeiteket utánam. 

Gyermekeim, maradjatok bennem, hogy az Én örömöm kiteljesedjék bennetek. Hallani fogjátok, jöjjetek és 
pihenjetek meg Bennem, örvendjetek az Én országomban mindörökké. Meglátjátok majd a haláltusát vívó 
Mestereteket, aki az örökké tartó békesség otthonában az angyalaival vár titeket. Elveszem tőletek a nehéz 
keresztet és a dicsősség koronájával jutalmazlak meg titeket. Mikor visszanéztek és látjátok, mi mindenen 
mentetek át, a forró és kietlen sivatag szenvedéseiben, látni fogjátok, hogy mit nyertetek, a szívetek túlcsordul 
az örömtől. Gyermekeim, arra hívlak titeket, hogy maradjatok meg Énbennem, engedelmeskedjetek fájdalmas 
könyörgésemnek. Ne ízleljétek meg újra a világot, maradjatok meg Bennem mindig. Gyermekeim, a neveteket 
az Élet Könyvében találom, az Én drága véremmel fizettem értetek. Sokba kerültök Nekem. Fogadjátok 
áldásomat, megtisztítom szíveteket és felépítem abban az Én élő tabernákulumomat, a nagy pecsét jeleként. 
Ti vagytok az Én választottaim, megáldom a családjaitokat is. Megengedem, hogy az Én legdrágább vérem 
azon szeretteitek szívét is befedje, akik távol vannak az Én akaratomtól. Az ő kőszívük hússzívvé fog 
változni. Megismerik majd az igazságot. Megadom nektek a szeretet kegyelmét, megnyitom számotokra a 
megváltás kapuját. Nyíljon meg szemetek, hogy lássátok a szenvedés örömét! Kiárasztom rátok a megszentelő 
kegyelem áldásait. Gyermekeim, a testi betegségeiteket nem fogom meggyógyítani, könyörgöm hozzátok, 
hogy ajánljátok fel ezt Nekem, a haláltusát vívó Mestereteknek. Egyesítem a haláltusámmal, és felajánlom 
ezeket Mennyei Atyámnak engesztelésül bűneitekért és az egész világ bűneiért. Megáldalak titeket az Atya a 
Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen.” 

2000. július 20. 

Ismerjétek fel, hogy sötét világban éltek 

Látomásban láttam az Urat, amint a kereszten függött. Rövid időn belül egy felhő szállt le és befedte az egész 
helyet. A felhőben előtűnt a haláltusát vívó Jézus Krisztus Arca, majd így szólt: 

„Gyermekeim, Én vagyok a haláltusát vívó Jézus Krisztus, aki hív titeket! Üdvözöllek benneteket, akik itt 
összegyűltetek, hogy csillapítsátok a Mennyei Atya haragjának hőfokát ebben a nagy hónapban, júliusban. 
Bizony mondom nektek, a harc az Enyém. Összegyűjtöm katonáimat a világ minden részéről. Előkészítem 
őket az órára. Számuk nagyon kevés lesz. Gyermekeim a leggyengébbeket választom ki, a legkisebbeket, és 
a legelhagyatottabb gyermekeimet, hogy a katonáim legyenek. Kihasználom az ő tanulatlanságukat, hogy 
bölcsességre tanítsam őket, a lanyhaságukat, hogy megtanítsam őket a bátorságra. Azért teszek így, hogy 
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tudassam veletek, hogy a küzdelem az Enyém. Gyermekeim, azokat választom ki, akik teljesen átadják 
magukat az Isteni Akaratnak. Azok, akik megtagadják és megfeszítik önmagukat, s utánam viszik keresztjüket 
életüknek minden napján. Ők az Én katonáim, betöltöm őket Lelkemmel, és Erőmmel. Az ő szemük és 
elméjük megnyílik, hogy felismerjék az ellenség tervét, mert megadom nekik az Isteni Bölcsesség kegyelmét. 
Gyermekeim, a katonáim száma kevésnek tűnik majd, de erősek lesznek. Gyermekeim a gonoszság 
emberének katonái a ti országotokban már munkálkodnak. Látjátok őket és üldözitek őket, mert békét akartok. 
Jöjjetek, és csatlakozzatok Hozzám katonáim, hogy meggyógyíthassam a lelki vakságotokat. Gyermekeim, 
ezért könyörgök hozzátok, hogy szenteljétek magatokat Nekem a világ minden részén. Tanítsátok meg az 
embereknek július havának érdemeit. Csatlakozzon minden ember a kilencedekhez, azért hogy 
meggyógyuljanak a lelki vakságukból. Gyermekeim, akik lelkükben vakok nem fogják megérteni az idők 
jeleit. Az elméjük és a szemük nem fogja felismerni a rossz szándékot és a sátán munkáját és tervét. Itt vagyok, 
hogy meggyógyítsam a ti lelketek vakságát, jöjjetek és csatlakozzatok Hozzám. Gyermekeim értsétek meg, 
hogy sötét világban éltek, szükség van a látásotokra. Még azok is, akiknek normál látásuk van, a sötétségben 
botladoznak. Hogyan lenne ez másképp azokkal, akik teljesen vakok. Bizony mondom nektek, ők nemcsak 
botladoznak, hanem szánalmasan el is esnek, és csontjaikat törik. Nem marad más számukra, mint 
megmaradni a nyugalomban és várni a halálukat. Az ellenség majd értük megy és elragadja őket. Gyermekeim, 
kiválasztottam a katonáimat, csatlakozzatok Hozzám, hogy a lelki vakságból meggyógyuljatok, megtanítalak 
titeket a ti Istenetek tökéletes akaratára. Megáldalak titeket a Szentháromság erejével. Én vagyok a haláltusát 
vívó Jézus Krisztus, aki hív titeket, hogy csatlakozzatok a katonáimhoz. Szeretlek titeket, megáldalak titeket.” 

2000. július 21. 

Visszautasítottságot érzek, amikor látom, ahogyan visszautasítjátok a nektek ajánlott szeretet kelyhét 

Látomásban láttam az Urat élve a kereszten függeni, kimeríthetetlen szeretetéből vérezve, amelyet övéiért 
érzett. Rövid időn belül egy felhő szállt le és befedte az egész helyet. A felhőben előtűnt a haláltusát vívó 
Jézus Krisztus Arca, majd így szólt: 

„Gyermekeim, különleges ajándékot adok nektek, a kelyhet, amelyet Én is kiittam, a kelyhet, amely oly kedves 
számomra. Azok, akik szeretnek, örömmel fogadják ezt. Amikor megkóstolják, élvezik majd az édességét, de 
akik utálnak Engem, azok szenvednek majd a keserűségétől.  Gyermekeim, visszautasítottságot érzek, 
amikor látom, ahogyan visszautasítjátok a nektek ajánlott szeretet kelyhét. A szeretet kelyhe, az irgalom 
kelyhe éppen úgy, ahogyan az Én szenvedésemnek kelyhe is. Ez a Halálom kelyhe a Megváltás kelyhe. 
Fogadjátok el Tőlem az irgalom kelyhét, igyátok ki a szenvedés kelyhét és örüljetek Velem. Gyermekeim, 
élvezzétek a Megváltás kelyhét Velem. Gyermekeim, a kereszt, amelyet nem fogadtok el, az Én 
haláltusám, amelyben nem vigasztaltok. A haláltusa, amelyben nem vigasztaltok az a vértanúságom, 
amelyet értetek szenvedek.  Az elfogadott és nektek ajánlott kereszt közelebb hoz titeket Hozzám. Amit a ti 
keresztetekből nyerek az megvigasztal Engem. A kereszt, amelyet nektek adok azután, hogy ti azt 
elfogadtátok, nagy vigaszt nyújt Nekem, és megsokszorozott kegyelmeket. Megszentelő kegyelem tölt be 
titeket abban a pillanatban, amikor elfogadjátok keresztjeiteket. Gyermekeim fogadjatok el minden 
keresztet. Mi az isteni akarat? Gyermekeim, mit gondoltok, mi az Isten tökéletes Akarata? Bizony mondom 
nektek, az Én Békém legyen veletek, hogy megértsétek az Isteni Leckét. Gyermekeim, balesetek kísérik a bűn 
emberét. Úgy értem belső és külső szerencsétlenségek. Minden nehéz helyzet ilyen lehet, amit szeretettel 
fogadtok el. Minden nehézség, amelyet szeretettel fogadtok el az a kehely, amelyet Én adok nektek. Ez 
a kehely az Isten Tökéletes Akarata. Szabad akaratot kaptatok. Ha bárki korlátozza szabad akaratotokat, 
azért hogy az egyiknek nagyobb tekintélye legyen a másik felett, és ezt az egyik szeretettel elszenvedi, akkor 
ő elfogadja az Én szeretetem kelyhét. Ez a kehely az Isten Tökéletes akarata. Nem engedem, hogy a 
keresztjeitek súlya megöljön titeket.  Még ha fizikailag meg is kell halnotok, az utolsó napon föltámasztalak 
titeket az életre. Gyermekeim élvezzétek a szeretet édes kelyhét Velem, élvezni fogjátok az édességét a 
mennyekben is. Én vagyok a haláltusát vívó Jézus Krisztus, aki szeret titeket. Örvendjetek, amint meglátjátok 
körülöttetek, hogy barátaitok vagy ellenségeitek kereszteket készítenek nektek. Úgy fogadjátok, mintha az Én 
kezeim ajánlanák ezt nektek. Vegyétek, a Szeretet Kelyhét Tőlem. Öleljétek át az édes keresztet. Én vagyok 
a haláltusát vívó Jézus Krisztus, akit ti megvigasztaltok. Szeretlek titeket, megáldalak titeket.” 
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2000. július 22. 

Gyermekeim, nincs más út csak a kereszt fenséges útja 

Látomásban láttam a mi Urunkat, az ő keresztjét hordozni a kálvária útján. Rövid időn belül egy felhő szállt 
le és befedte az egész helyet. A felhőben előtűnt a haláltusát vívó Jézus Krisztus Arca, majd így szólt: 

„Gyermekeim, az Én utam a sivatagos út, a kálvária útja. A keskeny út durva kövekkel, a kálvária útja. 
Szeretteimet ezen az úton vezetem végig a boldogság földjére. Gyermekeim, nincs más út, amely a boldogság 
földjére vezetne, csak a kereszt fenséges útja. Ez az út rejtve van. Azok, akik megtalálják, megtalálják az 
életet, de úgy tűnik, csak kevesen találják meg. Gyermekeim, nem mindenki követi is, aki megtalálja. Bizony 
mondom nektek, csak kevés olyan találja meg, aki követni is kezdi. S nem mindenki, aki követi éri el a 
boldogság földjét. Gyermekeim csak nagyon kevés ember lép be a boldogság földjére. Ez a fenséges keskeny 
út azok számára, akiket szeretek. A megszentelő kegyelem óceánjával találkoznak végig az úton. A kegyelem 
az erejük forrása. Magukhoz ölelik, és szilárdan megmaradnak benne. De azok számára, akik utálják 
keresztemet, ez az út a botladozás útja. Gyermekeim az Én utam könnyű azok számára, akik szeretik 
keresztemet.  Gyermekem senki nem mehet végig ezen az úton a boldogság földjére anélkül, hogy igazán 
szeretné a keresztet. Az igaz szeretet nem kötődik önmagához, hanem föláldozza önmagát. Az igaz szeretet 
kisebb önmagánál, és a legkisebb helyet foglalja el. Azt választja, hogy másokat szolgáljon ahelyett, hogy őt 
szolgálják. Az igaz szeretet nem kötődik a világhoz. Az igaz szeretet követi az ő szerelmét, bárhová is menjen, 
vele örül, és vele szenved, bármilyen idők is jöjjenek. Én vagyok a haláltusát vívó Jézus Krisztus, aki arra hív, 
hogy kövess Engem. Az Én utam a sivatagos út, ez a kálvária útja. Ezt az utat az Atyám jelölte ki Nekem a 
kezdetek kezdetén a ti megváltásotokért. Ezt az utat követtem, hogy szabaddá tegyelek titeket. Az út, amelyet 
ti követtek az nem az igaz út. Az a széles út, mely a követőit a romlásba vezeti. Ez az az út, melyet az ellenség 
tervelt ki nektek. Szélessé és akadálymentessé teszi, hogy oda vonzzon téged. Gyermekeim, emlékezzetek, 
hogy Én keresztülmentem a sivatagon és a tengereken, hogy megkeresselek titeket. Bizony mondom nektek 
nincs más út. Ezért az Én utam a sivatagos út érdes kövekkel a hideg és forró sivatagban. Végigmentem ezen 
az úton, s megtaláltalak titeket, most már együtt megyünk haza, vissza ugyanezen az úton. Nincsen más út. 
Jöjjetek gyermekeim, menjünk haza. Kövessetek Engem! Én vagyok a Haláltusát vívó Jézus Krisztus, a jó 
Pásztor, aki eljött, hogy megmentse a nyáját. Kövessetek Engem. Szeretlek titeket. Veletek vagyok. 
Megáldalak titeket” 

2000. április 5. 

Aki követni akar engem, vegye fel keresztjét 

Látomásban láttam a mi Urunk, Jézus Krisztust egyedül sétálni a vadonban. Később, egy bizonyos város 
határába érkezett, ahol leült egy sziklához. Ott maradt, és sokáig imádkozott. Amikor befejezte imáját bement 
a városba, és tanítani kezdte az embereket a Mennyek Országának Örömhíréről. A végén csak hét ember 
követte Őt. Kimentek a városból, és lementek a közeli völgyekbe. A völgyben megszámlálhatatlanul sok 
keresztet láttam. Jézus így szólt hozzám: „Ezek a visszautasított keresztek, melyeket az emberek nem akartak 
elfogadni és hordozni. Bárki, aki követni akar Engem, vegye föl keresztjét, és úgy jöjjön utánam. Tagadja 
meg a világot, önmagát, vegye föl keresztjét és kövessen Engem. Az út, amely a boldogságba vezet, a keskeny 
út, a sivatagos út, nagyon száraz és nagyon nehéz rajta közlekedni. Aki Velem jön, nem fog a sötétségben 
járni. Bánatát boldogsággá fordítom, a fájdalmait pedig örömmé. Azok, akik szeretnek Engem, az Én 
keresztemet könnyűnek találják, az Én utamat pedig egyszerűen járhatónak. Gyermekeim, aki meg akarja 
menteni életét, elveszíti azt, de aki elveszíti életét Értem, az megtalálja azt.” 

A hét ember egyszerre így válaszolt: „Mindenünket elhagytuk, és követtünk Téged. Mutasd meg nekünk a Te 
utadat, vinni fogjuk keresztjeinket és utánad fogunk menni.” A mi Urunk rájuk nézett, s azt mondta nekik, 
hogy menjenek el rokonaikhoz, barátaikhoz, mondják meg ezt nekik, majd térjenek vissza. Ekkor otthagyták 
Jézust, aki leült egy sziklához, majd lehajtotta rá a fejét. Később a hét ember visszajött. Az utazás elkezdődött. 
Jézus odaadta nekik keresztjeiket. Az első ember panaszkodni kezdett a keresztjének súlya miatt. Erre azt 
mondta neki az Úr, hogy válasszon ő maga a keresztek közül. Amikor az elkezdett válogatni rájött, hogy a 
többi kereszt mind sokkal nehezebb, mint az övé. Visszajött és kiválasztotta pontosan azt a keresztet, amit az 
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Úr adott neki először. Így szólt: „Igen, ez a sajátom!” Az Úr ránézett, és békésen így szólt: „Nemde ezt a 
keresztet adtam neked az elején?” Majd mindannyian felvették saját keresztjeiket, és az utazás elkezdődött. 
Miközben vitték a keresztjeiket, imádkoztak és énekeltek. Jézus vezette őket. Az út nagyon fontos volt. Senki 
nem nézett hátra. Hegyeket másztak meg és völgyeken mentek keresztül. Szenvedtek a kietlen és forró sivatag 
szárazságától. Egy ponton aztán némelyek hite gyengülni és meginogni látszott. Az utazás lassú és megállás 
nélküli volt, de némelyek nem tudták tartani az iramot. Voltak, akik 5 mérföldre maradtak le Jézustól, mások 
3 mérföldre, megint mások csak 2-re. Itt aztán szenvedni kezdtek a szabad akaratuk kísértésétől. Láttam, amint 
ketten levágtak egy nagydarabot keresztjeikből, pedig az utazás még nem ért véget. Az első nap végén egy 
nagy folyóhoz értek. Jézus érte el azt először. Lehajolt és ráfektette a keresztjét a vízre, majd átkelt rajta. A 
többiek ugyanígy tettek, a kettőt kivéve, akik levágtak keresztjeikből. Megmérték keresztjeiket, de nem tudtak 
átkelni a folyón. Leültek, és sírni kezdtek, de senki nem mert rájuk nézni. Ott maradtak, miközben a többiek 
folytatták útjukat. Ez történt az első nap. A második nap, folytatták az utazást éjjel és nappal. Az egész napot 
a sivatagban töltötték, és sokkal jobban szenvedtek, mint az első nap. Láttam még két embert, akik úgy 
gondolták, hogy bizonyára nem lesz több folyó, amin át kell kelni, így az első kettőhöz hasonlóan ők is 
levágtak keresztjükből egy darabot. A második nap estéjére ez a kettő ugyanúgy elhagyatott lett, mint az első 
kettő. A maradék három ember és Jézus folytatták útjukat. Átkeltek a hideg éjszakán, és elkezdték a harmadik 
napjukat. A harmadik napon egy hegy lábához érkeztek. Ott az Úr rámutatott utazásuk célpontjára. A 
boldogság és a nyugalom földjére. De mielőtt beléphetnének oda, át kell haladniuk egy városon. Az Úr 
elmondta nekik, hogy a város bűnös város. Semmiféle szent dolog nem található ott. Meghagyta nekik, hogy 
ne álljanak meg a városban, ne egyenek, és ne igyanak ott semmit. Az Úr így szólt: „Itt hagylak titeket, hogy 
mennyetek és keressétek meg Izrael elveszett juhait. De a végén ott leszek és várlak titeket.” Hirtelen eltűnt a 
szemük elől. A három ember egyedül találta magát. Összeszedték bátorságukat, s folytatták útjukat. Beléptek 
a városba, a bűnök városába. Látták annak dicsőségét és minden kényelmét. A város összes élvezete 
megkísértette őket. A város emberei mind szégyenteljesen néztek rájuk. Végül ketten közülük feladták és 
csatlakoztak a város lakóihoz. A maradék egy, aki a legjobban volt megkísértve, kitartott a hitben, vitte 
keresztjét és belépett a boldogság és nyugalom földjére. Ekkor egy felhő leereszkedett és befedte az egész 
Földet. Láttam a mi Urunk Jézus Krisztust, amint egy aranykoronát tart. Fényesebb volt a napnál és 
megszámlálhatatlanul sok angyalának kíséretében lejött a felhő közül. Lejött, hogy köszöntse az egyetlen 
túlélőt. A fejére tette a koronát, s megmutatta neki az egész utazást, amelyen keresztül ment, a Föld és az 
elesett barátainak szenvedéseit is. Néhány percen belül elfelejtette a hosszú utazás és a nehéz kereszt minden 
szenvedését. 

A látomás hirtelen eltűnt. A haláltusát vívó Jézus Krisztus Arca megjelent. Így szólt: „Fiam, látod, akik 
követnek Engem, így adják fel az úton a követésemet, csak nagyon kevesen tartanak ki az út végéig. Csak 
nagyon kevesen jutnak be a boldogság földjére. Az út nehéz, de aki mindvégig kitart, megmenekül. Megadom 
neked a bölcsesség Lelkét, hogy megnyíljék a szíved az értelem előtt. A Lélek megvilágítja majd lelked 
sötétségét és megújítja a szívedet. A haláltusát vívó Jézus Krisztus vagyok, aki szeret téged. Békesség legyen 
veled, megáldalak téged.” 

A látomás hirtelen eltűnt, magamhoz tértem, pontosan 18:00 óra volt. A látomásom 3 óra hosszáig tartott. A 
látomásban egy óra egy napot képviselt. 

 
2001. JÚLIUS 1. 
 

AZÉRT JÖTTEM, HOGY FELAJÁNLJAM NEKTEK A TÖKÉLETES TISZTASÁG RÓZSÁJÁT 
 
Látomásomban egy felhőből gyönyörű fehér és vörös rózsák hullottak. Egy kis idő elteltével a rózsák eltűntek, 
a felhőben megjelent a Haláltusát vívó Jézus Krisztus Arca, s így szólt hozzám: 
 
„Gyermekeim, köszöntelek titeket ebben a hónapban. Bizony mondom nektek, békesség legyen veletek! 
Boldog vagyok, hogy ilyen sokan összegyűltetek imában, virrasztásban, és áldozathozatalban. Látom hűséges 
buzgóságotokat és szereteteteket. Köszöntelek titeket, köszöntök mindenkit, akik lélekben csatlakoznak 
hozzátok szerte a nagyvilágban. Jöjjetek és fogadjátok szeretetemet.  
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Gyermekeim, öt éve már annak, hogy meghívtalak titeket, hogy imádjátok Drága Vérem, különösen ebben a 
nagy hónapban, júliusban, ami az Én Drága Vérem tiszteletére van szentelve. Boldogok, akik meghallották 
hívásomat ebben az évben, ők majd élvezhetik tanításom igazságát. Mindazok, akik meghallották kérésemet, 
és engedelmeskedtek neki, nem fogják nehéznek, s körülményesnek tartani, hogy elfogadják ennek a nagy 
hónapnak a drága ajándékát.  
 
Gyermekeim, azért jöttem, hogy felajánljam nektek a Tökéletes Tisztaság Rózsáját. Ez az életszentség rózsája. 
Ezt az ajándékot Édesanyám könyörögte ki számotokra az elmúlt évek során, de eddig még nem mutattatok 
elég hajlandóságot arra, hogy el is fogadjátok Tőlem. Most azonban, már látok egy kis lelki növekedést 
bennetek, ébredeztek lelki álmosságotokból. Látom, ahogy növekedtek a szeretetben, így hát felajánlom 
mindnyájatoknak a Tökéletes Tisztaság Rózsáját. Mindenki, aki szeret Engem, ölelje hát ezt a Rózsát 
magához. Ezzel a Rózsával a világ úgy ismer majd fel titeket, mint az Én vigasztalóimat. Rajtatok keresztül 
az életszentség új illata árasztja majd el a világot. Ez az a Dicsőséges Uralom, amire meghívlak titeket, hogy 
terjesszétek azt. Elküldöm a következő napokban hozzátok szentjeimet, holnap kis Szent Terézt küldöm 
hozzátok, aki a Tökéletes Tisztaság Rózsájáról fog tanítani titeket. Legyetek készen, s fogadjátok be 
tanításaikat.  
 
A Tökéletes Tisztaság Rózsájának ajándéka szent ajándék, melyet szeretteim mindig azon a napon fognak 
megkapni tőlem, mikor megújítják önátadásukat az Én Drága Véremnek. Tanuljátok meg a Mennyország 
tanításait a Tökéletes Tisztaságról, s így elérhetitek majd a tökéletességet. Bizony mondom nektek, legyetek 
szent nemzet. Én vagyok a Haláltusát vívó Jézus Krisztus, aki meghív titeket az életszentségre. 
 
Megáldalak benneteket!” 
 
2001. JÚLIUS 2. 
 
GYŰJTSÉTEK ÖSSZE A KEDVESSÉG ÉS A JÓSÁG SZIRMAIT 
 
Látomásban egy kis szentet láttam, kezében rózsát tartva, egy felhőben közénk jönni. Közelünkbe érve így 
szólt: 
 
„Ó, mily boldog ez a nemzedék! Mily áldottak azok, akik ebben az időben élnek! Örvendjetek, Sion 
gyermekei! Ó, te, akinek megadatott, hogy világosságot láss ebben a sötét világban, örvendezz! Az áldás, a 
szeretet és irgalom, melyet a Menny megnyitott előttetek, oly nagy! Még egy nemzedék sem látott ezelőtt ily 
nagy áldást. Még egy nemzedék sem tapasztalhatott ehhez fogható szeretetet. Bizony mondom nektek, még 
egy nemzedék sem kapott ennyi irgalmat az Istentől! Vajon lehetséges olyan nemzedéket látni, mely nagyobb 
kegyelmet kap annál, melyet ez az élő nemzedék kap? Lássátok hát, hogy az Úr mindnyájatokat a 
tökéletességre hív meg. A Mennyország kapuja nyitva áll előttetek. Valóban az Örök Atya szeretett Fiának 
gyermekei vagytok. Ó barátaim, ne hagyjátok figyelmen kívül ezt a drága virágszirmot. Mikor a földön éltem 
én is összegyűjtöttem mindet, hogy elérjem az örökké tartó tisztaság állapotát. Tessék, ez a szerető szirom, 
soha nem fog elhervadni.  
 
Tekintsetek most egy másik sziromra, amit a mi szerető Mesterünk engedett meg, hogy nektek adjam. Ó 
barátaim, fogadjátok el tőlem a jóság szirmát. Ő azt akarja, hogy jók legyetek, s jót tegyetek. A világ 
összetapossa ezt a szent szirmot, de ti, barátaim, fogadjátok szeretettel a jóság szirmát. Ez a Tökéletes 
Tisztaság Rózsájának másik szirma. Legyetek jók! Had lássa a világ mindig a ti jóságotokat! Barátaim, a 
szárazság órájában, had lássa a világ a ti jóságotokat. Az elpártolás és cserbenhagyás órájában, had lássa a 
világ a ti jóságotokat. Mikor lelkileg szomjaztok, had lássa a világ a ti jóságotokat. A kísértések idején, hogy 
megcsaljátok egymást, had lássa a világ a ti jóságotokat. A kísértések idején, hogy a testiség bűnébe essetek, 
had lássa a világ a ti jóságotokat. A kísértések idején, hogy egymást utáljátok, had lássa a világ a ti jóságotokat. 
A kísértések idején, hogy kétségbe essetek, had lássa a világ a ti jóságotokat. Barátaim, bizony mondom 
nektek, a kísértések idején, hogy bármilyen bűnt elkövessetek, had lássa a világ a ti jóságotokat. A ti jóságotok 
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testesüljön meg a rejtett és a véres világban egyaránt. Legyetek jók! Had lássa a világ a ti jóságotokat és 
dicsőítsétek meg az Atyát a Mennyben! 
 
Ó, a Szeretett gyermekei, gyűjtsétek össze ezt a virágszirmot. Ez a Tökéletes Tisztaság Rózsájának a szirma. 
Ezzel a szirommal, a Haláltusát vívó Mester szerettei az egész világ figyelmét felhívják az ő Mesterük 
Dicsőséges Uralmára. Azon az örvendetes napon, boldogan látom majd kezeitekben a győzelem jeléül ezt a 
Rózsát. A mi szeretett Mesterünk áldjon meg titeket, most távozom tőletek.” 
A látomás hirtelen eltűnt, majd a Haláltusát vívó Jézus Krisztus jelent meg, aki így szólt: 
„Gyermekeim, hallottátok, gyűjtsétek össze ezeket a szirmokat. a jóság és a kedvesség szirmait, s ezáltal 
növekedtek majd lélekben, a tökéletességhez vezető úton. Így hát megáldalak titeket, az Atya, a Fiú, és a 
Szentlélek nevében. Ámen” 
 
2001. JÚLIUS 3. 
 
A SZERETET DRÁGA VIRÁGSZIRMA 
 
Látomásban, egy felhőben az Isten egyik szentje jött közénk, aki kezében egy keresztet és egy rózsát tartott. 
Közelebb jött, s így szólt: 
 
„Isten kicsiny gyermekei, azért jöttem, hogy felajánljam nektek, annak az ajándékát, Aki szeret titeket. Ez a 
drága szirom, a Tökéletes Tisztaság Rózsájáról, a szeretet szirma. Én a ti testvéretek, Szent János apostol 
vagyok, s nagy örömmel és szeretettel jöttem hozzátok. Boldog vagyok, hogy megláthatom, ahogyan 
Mesterem nektek ajánlja a Tökéletes Tisztaság Rózsáját. Nagyon sok szent vágyakozott rá, hogy lássa a 
szeretetnek ezt a korszakát, amelyben ez a szerencsés nemzedék él, akik előtt a Fiú megnyitotta isteni 
Irgalmának óceánját. Áldottak mindazok, akik megkapják a kegyelmet, hogy összegyűjtsék azokat a 
rózsaszirmokat, amelyeket szétszórtak a világban, ők lesznek a Dicsőséges Birodalom szent nemzete.  
 
Isten kicsiny gyermekei, felajánlom nektek a Tökéletes Tisztaság szeretetének szirmát. Nézzetek körül a 
világban, s lássátok meg, hová szórták szét ezt a szent szirmot. A világ nem értékeli ezt, mert nem ismeri. 
Ezen a drága ajándékon keresztül gyógyul majd meg a világ. Ezen keresztül a világ megmenekül majd. Ne 
hagyjátok ezt figyelmen kívül. Bizony mondom nektek, ne hunyjatok szemet felette. Ez számotokra szent 
ajándék. Ez a Tökéletes Tisztaság Rózsája. Ez a szeretet szirma.  
A ti hivatásotok az, hogy szeressetek. Szeressétek Isteneteket, Uratokat, teljes szívetekből. A szeretet az, amit 
ajánljatok fel Neki mint élő áldozatot. Az áldozat, amit Neki ajánlotok, az az, hogy engedelmeskedtek szent 
parancsainak. Isteni parancsa az, hogy szeressetek. Arra kérlek titeket, hogy a legjobbat keressétek, amit 
felajánlhattok annak, Akinek szerelmei vagytok. Ha Szerelmetek inni kér, enyhítsétek szomját. Hallottam a 
Haláltusát vívó Mesteretek kérleléseit, hogy adjatok inni neki. Mit tesztek hát, hogy enyhítsétek szomját? Egy 
másik alkalommal azt hallottam, hogy arra kér titeket, hogy lemeztelenítettségében takarjátok be Őt, hogy 
álljatok ki mellette a gonosszal szemben, ami a világban és az egyházban van, és hogy ajánljátok fel neki 
szíveteket. Ha igazán szeretitek Őt, válaszoljatok nagyobb szeretettel ezen kéréseire.  
 
Ez a szeretet virágszirma. Vegyétek el. Isten kicsiny gyermekei, arra lettetek meghívva, hogy szeressetek. Úgy 
szeressétek felebarátjaitokat, mint önmagatokat. Tegyétek velük azt, amit szeretnétek, hogy veletek tegyenek. 
Arra kérlek titeket, hogy felebarátotokról több jót tételezzetek fel, mint amit magatokról gondoltok, 
Mesteretek gondol majd rátok, ahogyan a kereszten is gondolt rátok. Ez a bűnnel teli világ, had lássa 
szereteteteket, mint a világ világosságát. Azok számára, akik a romlottság tengerében úszkálnak, legyen a ti 
szeretetetek egy meghívás az üdvösségre. Szeressetek minden embert. Szeressétek és imádkozzatok azokért, 
akik gyűlölnek titeket. Ez a szeretet drága szirma, amit nektek ajánlok.  
 
Isten kicsiny gyermekei, szeressétek a körülöttetek lévő természetet, fákat, madarakat, állatokat, halakat, de 
még a hangyákat és termeszeket is. Egyik állat sem gyűlöl titeket, még azok sem, akiket mérgezőeknek 
tartotok. Emlékezzetek arra, hogy a szeretet nem vár ellenszolgáltatást. Szeretetetekért cserébe soha ne 
várjatok jutalmat vagy viszont-szeretetet az élőktől s élőlényektől.  
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A Tökéletes Tisztaság szeretetének szirmán keresztül, az egész világ tudni fog a Dicsőséges Uralom 
meghirdetéséről. A Tökéletes Tisztaság Rózsájának illata áradjon belőletek a világ végéig. Áldjon meg titeket 
a jóságos Isten, aki felajánlotta nektek ezt a szent szirmot. Most távozom tőletek.” 
 
Hirtelen a látomás eltűnt, s megjelent a Haláltusát vívó Jézus Krisztus Arca, s így szólt: 
„Gyermekeim, ismét hallottatok egy tanítást Jánostól. Gyűjtsétek össze a szeretet szirmait magatoknak, s 
növekedni fogtok a tökéletesség felé. Boldoggá tesztek majd, ha válaszoltok erre a meghívásra. Megáldalak 
titeket az Atya, a Fiú, és a Szentlélek nevében. Ámen” 
 
2001. JÚLIUS 4. 
 
AZ ÖNMEGTAGADÁS AZ ÉLETSZENTSÉG KULCSA 
 
Látomásban, egy felhőben megjelent egy szent, kezében egy rózsával. Közelebb jött, s így szólt: 
 
„Sion gyermekei, azért jöttem, hogy felajánljam nektek ezt a drága ajándékot az urak Urától. Az ajándék a 
szent önmegtagadás kedves virágszirma. Ez az önuralom szirma. Bizony mondom nektek, ez a szirom a 
Tökéletes Tisztaság Rózsájának szirma. Ez a szirom elfeledve hever a világban. A szerető mester, mikor 
elküldött engem, így szólt: „Azért küldelek a világba, hogy felajánld nekik a szent önmegtagadás szirmát. 
Még szerelmeim között is oly keveseket látok, akik összegyűjtötték e szirmokat. Menj, küldelek téged, hogy 
nyisd fel szemüket, hogy meglássák ezt a hatalmas kegyelmet. Akik meglátják, s összegyűjtik e szirmokat, 
mennyei kincseket szereznek maguknak, soha nem lesznek az isteni Bölcsesség hiányában.” 
 
Én vagyok a ti leányotok, Brigitta. Kövessetek engem, Sion gyermekei, hogy meglássátok, hogy merre 
hevernek elfelejtve a szent önmegtagadás szirmai szerte a világban. Gyertek, s nézzük meg őket a 
„gondolatok” területén. Arra vagytok meghívva, hogy uralkodjatok gondolataitok felett, de sokan közületek 
ezt nem tudják. Sion gyermekei! Mik azok a gonoszságok, amik megtöltik szíveiteket? Milyen gonoszságok 
töltik be folytonosan gondolataitokat? Elfelejtettétek, hogy a ti lelketek a legszentebb Istennek az élő 
tabernákuluma? Isten tabernákulumának szentnek kell lenni. Arra vagytok meghívva, hogy uralkodjatok 
gondolataitok felett. Az ember bűnbeesése óta a világ a pokol erőivel van teli. Csak az önmegtagadáson 
keresztül érhető el a tökéletesség. 
 
Barátaim, bármikor, ha a gonosz vágy tölti be szíveteket, azonnal űzzétek ki azokat onnan. Ne vesztegessetek 
időt, ne engedjétek meg, hogy helyet foglaljanak szívetekben. Bizony mondom nektek, ne leljétek örömeteket 
a pokol keserű bűzében. Inkább gyorsan vegyétek fel az önmegtagadás szirmát, hogy belélegezhessétek a 
Tökéletes Tisztaság Rózsájának édes illatát.  
 
Tanuljátok meg felvenni e szent szirmot s „látás” és „hallás” területén is. Mindig gondoljatok a Mennyre és 
Isten szeretetére. Az örökélet jutalma, melyet nektek megígért, legyen reményetek központjában mindig. 
Vegyétek fel ezt a szirmot, s a Paradicsom örömével telik meg majd szívetek.  
 
Jöjjetek most velem a „látás” mezejére. Sion gyermekei, láthatjátok, hogy a világ telve van gonoszsággal. 
Hogy össze tudjátok gyűjteni ezt a kis szirmot, kontrolálnotok kell a látásotokat. Soha, bizony mondom 
nektek, soha ne nézzetek kétszer a bűnre. Abban a pillanatban forduljatok el attól, mihelyst megláttátok. 
Álljatok ellen annak a biztatásnak, hogy ismét rápillantsatok. Ha így tesztek, akkor sikerül összegyűjtenetek 
az önuralom szirmát, a szent önmegtagadás szirmát. Tanuljatok meg szent dolgokra tekinteni. Ha így tesztek, 
akkor sikerül összegyűjtenetek számotokra a Tökéletes Tisztaság Rózsájának szirmait.  
 
A „hallás” mezején járva, tanuljátok meg, szerezzetek jobban örömet a léleknek, mint a testnek, tartózkodjatok 
azoktól a dolgoktól, amiket nagyon szerettek. Tanuljátok meg, hogy azokat a dolgokat keresitek, amelyeket 
noha ti nem feltétlenül szerettek, azok mégis örömet szereznek a Mennynek. Több keserűt és kevesebb édeset 
vegyetek magatokhoz, tanuljatok meg olyat enni időnként, ami nem felel meg étvágyatoknak, s néha-néha 
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utasítsátok vissza azt, ami nagyon ízlik nektek. Ha így tesztek, sikerül majd összegyűjtenetek számotokra a 
Tökéletes Tisztaság Rózsájának szirmait.  
 
Sion gyermekei, soha ne vágyakozzatok azután, hogy gonosz szavakat, hamis vádakat, sátáni zenéket, vagy a 
világ üres dicshimnuszát halljátok. Barátaim, azt tanácsolom nektek, hogy tartsátok magatokat távol a gonosz 
összejövetelektől, azonban, hogy sikerüljön a szirmokat összegyűjteni, járjatok az Isten gyermekeinek 
összejöveteleire.  
 
Ez az ajándék a szent önmegtagadás szirma, melyet az én Uram, Istenem engedett meg, hogy nektek 
felajánljam. Ez egy drága ajándék, ha összegyűjtitek, kinyitjátok a világ számára az új édenkert kapuit. 
Gyűjtsétek össze e szirmokat, hogy világító oszlopok lehessetek ebben a sötét világban. 
 
Áldjon meg titeket a mi Megváltónk, aki hozzátok küldött, hogy átadjam ezt a tanítást nektek.” 
 
Hirtelen a látomás eltűnt, majd megjelent a Haláltusát vívó Jézus Krisztus, aki így szólt: 
 
 
„Gyermekeim, gyűjtsétek össze, bármibe is kerül a szent önmegtagadás szirmát. Ha ezt figyelmen kívül 
hagyjátok, alig érhetitek el a tökéletességet. Mindennek a végén, megértitek majd, miért van oly nagy 
szükségem most a ti tökéletességetekre. Aki magához öleli e szirmot, azt folytonosan betöltöm az isteni 
Bölcsességgel, amely bölcsességet a világ soha nem fog adni. Ez a szirom lesz a „legtanulatlanabb”, de a 
legbölcsebb. 
 
Így megáldalak titeket, amint magatokhoz ölelitek e szirmot, az Atya, a Fiú, és a Szentlélek nevében! Ámen” 
 
2001. JÚLIUS 5. 
 
A BÉKESSÉG SZIRMAI A DICSŐSSÉGES VILÁGÉRT 
 
Látomásban egy szentet láttam felénk közelíteni, kezében egy keresztet és egy rózsát tartott. Öt kerub kísérte, 
s énekelve ereszkedtek le a felhőben. Amint hozzánk értek a szent így szólt: 
 
„Én vagyok Assisi Szent Ferenc. Azért jöttem, hogy felajánljam nektek a békesség drága szirmát. Mielőtt 
megmutatnám nektek ezt a drága szirmot, nyissátok meg szíveteket, hogy megérthessétek, milyen óriási 
kegyelmet kaptok. Mily boldogok azok, akik megragadják a Tökéletes Tisztaság Rózsáját, soha nem 
sajnálkoznak majd napjaik felett. Áldottak azok a kezek, amelyek megfoghatják a Tökéletes Tisztaság Szent 
Rózsáját. De ó, mily bánat azoknak, akik visszautasítják ezt a Rózsát, ők azok, akik nem értik és nem akarják 
megérteni, nem keresik, hanem eltaszítják maguktól a tökéletes Tisztaság drága Rózsáját. Bánkódni fognak 
majd mulasztásaik felett, azokban a napokban, mikor mindent felfednek.  
 
Örvendjetek Sion gyermekei, akiknek megadattatott a lehetőség és a kegyelem, hogy megkaphassák e szent 
Rózsát. Örvendjetek mind, akiket a Mester szeret. Ti vagytok a legszerencsésebb nemzedék. Azoknak, akik 
elvesznek, nem lehet kifogásuk. Hatalmas mennyei ajándékot kaptatok. Ez az a Rózsa, mellyel a szentek 
üdvözlik a világot hátrahagyóakat, s most ez egy ajándék a halandó embereknek és a bűnös világnak. Isten 
kicsiny gyermekei, a legnagyobb kegyelmet ajánlották nektek. Ne tékozoljátok el, ez egy drága ajándék! Akik 
elszalasztják, nagyon sokat veszítenek miatta. De azok, akik megkapják, rengeteget nyernek majd vele.  
 
Azért jöttem, hogy felajánljam nektek a Tökéletes Tisztaság Rózsájának békesség szirmát. Ez az a szirom, 
aminek a világ jócskán híján van, melyet igen gyűlöl, s elhanyagol. S mivel a világ elhanyagolja e szent 
szirmot, nem is fogják élvezni a békét. Barátaim, arra vagytok meghívva, hogy elvessétek a békesség magvát, 
azért hogy a végén begyűjthessétek azt a magatok és a világ számára. Lássátok, hogy milyen sokan vannak a 
csalódottak, reményvesztettek, elkeseredettek, mert bűneik miatt csalódtak a világban, vagy, mert 
elveszítették vagyonukat, amelyben bíztak, vagy, mert elvesztették szeretteiket. Az ilyen embereknek vessétek 
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el a remény magvait, s majd a megbékélés szirmait arathatják le és megvigasztalódnak. Ahol kétely van, ott 
vessétek el a hit magvát, s amikor a mag beérik, a világ begyűjtheti majd a békesség szirmait. Ahol sötétség 
van, ott vessetek fényt, a világosság biztosan békét terem. Ahol jogtalanság és károkozás van, ott vessétek el 
a megbocsátás magját, a megbocsátás növeli a béke megteremtését.  
 
Isten kicsiny gyermekei, menjetek. Ismét mondom, menjetek. Azzal a paranccsal küldelek titeket, amivel a 
Mester engem küldött: „Menjetek és ültessétek el a szeretet palántáját, ott ahol gyűlölködés van, ültessetek 
remény a csüggedés és elkeseredés mezején, örömet a szomorúság földjén, hitet a kételyek területén, 
világosságot a sötétség földjén, és megbocsátást a békétlenség területein. Ezek a magok termik meg majd a 
békesség szent szirmait. E szent illaton keresztül az erőszakos világ megtisztul majd.  
 
Isten kicsiny gyermekei, ne vigaszt keressetek, azáltal, hogy összegyűjtitek ezeket a szirmokat, hanem 
törekedjetek arra, hogy vidám arccal nyeljétek el a fájdalmakat, s ne megértést keressetek, miközben a 
békesség magvát vetitek el. Inkább ti törekedjetek arra, hogy másokat megértsetek. Bírjátok ki a fájdalmakat 
és a bánatot, amelyet a mások megértése közben átéltek. Sokat kell elhagynotok, hogy sokat nyerhessetek. 
Meg kell bocsátanotok, hogy ti is bocsánatot nyerhessetek. Bizony mondom nektek, hogy meg kell halnotok 
a békéért, hogy a Tökéletes Tisztaság Rózsájának békesség szirmával köszönthessenek a Béke Királyságában. 
 
0Isten gyermekei, miután összegyűjtöttétek ezeket a szirmokat, úgy fogtok tovább növekedni, mint Isten 
békéjének eszközei a világban.  
 
Áldjon meg titeket, Aki nagyon szeret benneteket, s elküldött engem, hogy felajánljam nektek a Tökéletes 
Tisztaság Rózsájának szirmát. Most távozom tőletek.” 
 
A látomás hirtelen eltűnt, s megjelent a Haláltusát vívó Jézus Krisztus, s így szólt: 
 
„Gyermekeim, gyűjtsétek össze a békesség magjait, és vessétek el azokat úgy, ahogyan tanultátok. A bölcsek 
engedelmeskednek majd, de a balgák azt kérdezik, hogy miért. A balgák csak egy példabeszédnek tekintik ezt 
a tanítást, de a bölcsek megfogadják olyan formában, ahogyan kapták. Ez a tanítás a kicsinyeknek szól. A 
Mennyország tudása, s bölcsessége távol van a büszkéktől és gazdagoktól. Legyetek alázatosak, és lélekben 
szegények, hogy birtokba kaphassátok a földet. Megáldalak hát titeket, az Atya, a Fiú, és a Szentlélek nevében. 
Ámen” 
 
 
2001. JÚLIUS 6. 
 
A TÜRELEM DRÁGA SZIRMA 
 
Látomásban, egy kis szentet láttam, kezében rózsával egy felhőben felénk közelíteni. Amikor közelünkbe ért, 
így szólt: 
 
„Boldog vagyok, hogy eljöhettem hozzátok, barátaim. A Mennyország békéje legyen veletek. Jézus, aki szeret 
titeket, küldött engem, hogy felajánljam nektek a szent türelem kis szirmát. Remélem, mindnyájan 
elfogadjátok tőlem. Ez a szirom a Tökéletes Tisztaság Rózsájáról származik. Mindazok, akik elfogadják ezt, 
elfogadják az életet. Azok pedig, akik visszautasítják, sokat veszítenek. Imádkozom értetek, hogy 
felismerjétek, s elfogadjátok ezt a drága ajándékot. Imádkozom értetek, hogy kicsik legyetek. Az én jóságos 
Jézusom, aki engem küldött hallgassa meg kérésemet, Ámen. 
 
Én vagyok a ti leányotok, Gertrúd. Fogadjátok tőlem el a türelem szent szirmát. Ezt a szent szirmot azért 
kapjátok, hogy ez tökéletesítsen titeket. Akik kihagyják a saját Tökéletes Tisztaság Rózsájukból e szirmot, 
tökéletlenné teszik azt. Barátaim, nehéz leszakítani ezt a rózsát, mert a tövisek erdejében nő. Azok, akik 
leszakítják, szenvedni fognak a tövisek okozta fájdalomtól. Megértitek majd, hogy az erdőbe vezető út is 
milyen érdes és bozontos, ahol ez a rózsa terem. Még megtalálni is nagyon nehéz ezt a rózsát. De azoknak, 
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akik sokat szenvednek, s végül megtalálják azt, már nem lesz nehéz elérni a tökéletességet. Az ő rózsájuk soha 
nem veszíti el fényét. Most hát felajánlom nektek ezt, és imádkozom, hogy haladjatok a tövisek erdeje felé, 
ahol összegyűjthetitek őket. Bizony mondom nektek, igyekezzetek belépni oda, felkutatni, megkeresni, s 
összegyűjteni. Soha nem fogjátok megbánni szenvedéseiteket.  
 
Barátaim, amikor beléptek a megpróbáltatások erdejébe, igyekezzetek összegyűjteni a szent türelem drága 
szirmait. Bizony mondom nektek, ne akarjátok kényszeresen megszüntetni életetek ezen állapotát. Szedjétek 
fel a türelem szirmát. Mikor az alkalmas idő elérkezik, Aki szeret titeket segíteni fog rajtatok. Várjatok 
türelemmel, hogy a megpróbáltatásaitok hullámai tovatűnjenek, s akkor a nyugodt víz elérkezik számotokra. 
Abban a pillanatban élvezni fogjátok ennek a szent sziromnak az édes illatát.  
 
Amikor beléptek a csalódás és kiábrándultság erdejébe, kérlek titeket, dolgozzatok keményen, hogy 
felszedhessétek ezt a drága szirmot. Még akkor is, ha az jó mélyen elrejtve van a tövisek között. Kérlek titeket, 
igyekezzetek ekkor is összegyűjteni ezt a drága szirmot. Ne panaszkodjatok csalódásaitok, 
kiábrándultságaitok miatt, hisz azért engedi meg az Isten ezeket, hogy a javatokra válhassanak. tanuljátok meg 
Istent dicsőíteni még a csalódások idején is.  
Barátaim, amikor pedig beléptek a nehézségek erdejébe, ne csüggedjetek. Igyekezzetek, s kezeitek hamarosan 
meglelik a türelem szirmát. Mikor ez megtörténik, ne vesztegessétek az időt, hanem cselekedjetek azonnal. 
Barátaim, emlékezzetek rá, hogy a nehézségeken keresztül tisztultok meg. Az aranyat kohókban tisztítják, s 
ugyanígy az emberi természet is megtisztul a megaláztatás és nehézség kohójában, a türelem erejével. Minél 
tovább tisztítják az aranyat a kohókban, annál inkább fényesebbé válik. S ugyanígy, minél tovább van a 
türelmetek a megaláztatás és nehézség kohójában, annál ragyogóbb lesz számotokra a türelem szirma. S minél 
ragyogóbb lesz a szirom, annál ragyogóbb lesz, a Tökéletes Tisztaság Rózsája. 
Barátaim, örvendjetek, bármelyik erdőben is találjátok magatokat, hisz azok a kegyelem erdői. Dolgozzatok 
keményen, s gyűjtsétek össze a szirmokat.  
 
Jézus, aki engem küldött, az Ő Drága Vérén keresztül, adja meg nektek a kegyelmet, hogy hozzájuthassatok 
ehhez a szent sziromhoz. Kérem, hogy áldjon meg titeket. Most távozom tőletek.” 
 
Hirtelen a látomás eltűnt, s megjelent a Haláltusát vívó Jézus Krisztus, s nyugodtan így szólt: 
 
„Gyermekeim, tanuljatok, s legyetek bölcsek. Akik meg akarják menteni életüket, elveszítik azt, de akik 
lemondanak életükről a Mennyország számára, biztosan megtartják azt. Bizony mondom nektek, gyűjtsétek 
össze ezt a szirmot, bármi áron. Az eljövendő napok, oly borzasztóak lesznek, hogy aki híján van e sziromnak, 
nem fogja túlélni. Bizony mondom nektek, azok számára nehéz lesz megbirkózni a Vadállat, és az Antikrisztus 
napjaival. Csak azok, akik kitartanak a végsőkig fognak megmenekülni. Tanuljatok, s legyetek bölcsek, s 
gyűjtsétek össze ezt a drága szirmot. 
 
Megáldalak titeket, az Atya, a Fiú, és a Szentlélek nevében, Ámen.”  
 
2001. JÚLIUS 7. 
 
AZ ENGEDELMESSÉG A SZENT MÁRTÍROMSÁG SZIRMA 
 
Látomásban láttam egy szentet, egy felhőben felénk érkezni, kezében egy rózsával és a Drága Vér 
rózsafüzérével. Hozzánk érve így szólt: 
 
„Barátaim, hogy vagytok ezekben a napokban? Jézus nagyon szeret titeket. Felkészít titeket minden mennyei 
áldással és kegyelemmel. Legyetek bölcsek, és gyűjtsétek össze ezeket a kegyelmeket, mert az eljövendő 
napok végső harca hatalmas és rémisztő lesz. Én vagyok a ti leányotok, Cecília. Azért jöttem, hogy felajánljam 
nektek a szent engedelmesség drága szirmát. Ez egy drága ajándék Jézustól. Ez a szirom a Tökéletes Tisztaság 
Rózsájáról származik. Ez az a szirom, amely szent tömjénfüst illatát árasztja, ami elől menekülnek a démonok. 
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A gonosz lelkeknek nincs hatalmuk azokon, akik összeszedték ezt a szent szirmot, a szent engedelmesség 
szirmát. 
 
Ez a szent szirom tartja össze az Anyaszentegyházat illatának édességével. Ez az a szirom, melyet Péter 
apostol és testvérei összegyűjtöttek, hogy felépítsék a korai Egyházat. Ez a szirom erősítette meg őket a 
vértanúságra. Gyűjtsétek hát össze, ez a bátorság, a hit és az eltökéltség szirma.  
 
Isten kicsiny gyermekei, arra vagytok meghívva, hogy engedelmeskedjetek Isten parancsainak, még akkor is, 
ha az távol áll óhajotoktól. Ne mindig a ti saját terveteket kövessétek, hallgassatok az isteni útmutatásra, és az 
Isten parancsára. 
 
Mindenekelőtt engedelmeskedjetek az Úrnak, a ti Isteneteknek. Engedelmeskedjetek a Szentírás szavának. A 
törvény a szívetekbe van írva Jézus Krisztus Drága Vérével. Ha szeretitek őt, összegyűjtitek a szent 
engedelmesség szirmát. Akik ezt megteszik, azokra a Szentlélek teljessége száll le. S a Lélek majd betölti őket 
az erővel, hogy szolgálhassák az Urat. A világosság Lelke tölti be őket hittel, s úrrá lesznek a gonoszság 
napjain. Az ő Rózsájuk a végső napon úgy fog ragyogni, mint a Hajnalcsillag.  
 
Barátaim, ez az a szirom, amit megengedtek, hogy nektek ajánljak. Legyetek bölcsek, s gyűjtsétek be. Áldjon 
meg titeket Jézus, aki engem küldött.” 
 
A látomás hirtelen eltűnt, s megjelent a Haláltusát vívó Jézus Krisztus, s így szólt: 
 
„A szent engedelmesség szirmát megkaptátok. Engedelmeskedjetek hát, s nem fogtok veszíteni. Azok, akik a 
szent engedelmesség útját követik, soha nem fognak sötétben járni. Megáldalak titeket az Atya, a Fiú, és a 
Szentlélek nevében, Ámen.” 
 
2001. JÚLIUS 8. 
 
A TISZTASÁG (SZŰZIESSÉG/SZEMÉRMESSÉG) SZENT SZIRMA 
 
Látomásban egy szentet láttam, kezében egy rózsával egy felhőből közénk ereszkedni. Közelebb ért hozzánk, 
s így szólt: 
 
„Örvendjetek barátaim, Jézus szeret titeket. Ő küldött el engem, hogy nektek ajánljam a tisztaság szent 
szirmát. Ez a szirom a Tökéletes Tisztaság Rózsájáról származik. Milyen szerencsések vagytok ti, akik 
ezekben az időkben éltek, s megkapjátok ezt a drága ajándékot. Áldottak vagytok. Rajtatok keresztül fog a 
békesség dicsőséges uralma megnyilvánulni. Habár a küzdelem óriási, ti győzni fogtok. 
 
Én vagyok a ti leányotok, Ágota. Azért jöttem, hogy felajánljam nektek a tisztaság szent szirmát. Mindnyájan 
áldottak, akik szemérmesek és tiszták, Isten szeretete gondoskodik róluk. Az ilyenek a világ kis szentjei, 
bizony mondom nektek ők a kis angyalok Isten oltára előtt. Legyetek áldottak világnak szüzei, ti vagytok a 
kicsi liliomok a világ véres útjain. nagy a ti vigasztalásotok. Áldottak, akik szomjaznak a tisztaság és 
szemérmesség után, elérhetik a tökéletességet. Áldottak azok, akik megőrzik e szent szirmot a végsőkig, a 
legnagyobb boldogságban lesz részük.  
Isten kicsiny gyermekei, ti, akik látjátok a világ romlottságának, és erkölcstelenségének sokféle érzéseit. A 
babiloni kéjnő vezette be mindezeket a pokoli gonoszságokat a világba. Láthatjátok, hogy az erkölcstelenség 
fekete szirma mindenhol megtalálható, s a világ ezeket gyűjti össze. A paráznaság, a bujaság, a házasságtörés, 
a szemérmetlenség, a fajtalanság és mindenféle züllöttség uralkodik a világban. Jézus borzasztóan szenved, 
hogy olyanokat is kell látnia ilyen bűnökben, akik odaszentelték életüket Neki, s mégis ezeket a gonosz 
szirmokat, az erkölcstelenség szirmait gyűjtögetik. Könnyeit hullajtotta értük, s megkért engem, hogy 
ajánljam fel nektek a tisztaság szent szirmát. Fogadjátok hát el tőlem.  
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Arra vagytok meghívva, hogy tiszta életet éljetek. Ezt a szirmot az Úr adja nektek ma. Árasszátok szerte a 
világban ennek a sziromnak a szent illatát, hogy megtisztítsátok a méltánytalan világot. Jézus, aki nektek 
ajánlja ezt a szirmot, tegyen tisztává és szemérmessé titeket szeretetén keresztül, s áldjon meg mindnyájatokat. 
Most távozom tőletek.”  
 
Hirtelen a látomás eltűnt, és megjelent a Haláltusát vívó Jézus Krisztus, aki csendesen így szólt: 
 
„Azt akarom, hogy minden szerelmem elfogadja tőlem ezt a szent szirmot. Legyetek szemérmesek és tiszták. 
Ezek az én apostolaim és szerelmeim ismertetőjegyei. Nem lehettek vigasztalóim, ha visszautasítjátok ezt a 
szirmot. Bizony mondom nektek, legyetek szemérmesek és tiszták! 
 
Megáldalak titeket az Atya, a Fiú, és a Szentlélek nevében, Ámen.” 
 

2001. július 9. 
 
Látomásban láttam, ahogy egy felhőben leereszkedik a mi Asszonyunk egy csodálatos rózsával. Közelebb jött 
hozzánk, s boldogan így szólt: 
 
„A mennyország békéje legyen veletek! Azért jöttem, hogy felajánljam nektek a hiányzó szirmokat, 
amelyekkel teljessé válik a Tökéletes Tisztaság Rózsája. Azért jöttem, hogy felajánljam nektek, az 
egyszerűség, az alázatosság, a csendesség, a hűség, a bölcsesség, és az öröm szirmát. 
 
Az egyszerűség szirma segít nektek, hogy természetesek és szentnek legyetek. Az alázatosság szirma tesz 
titeket kicsinnyé. A csendesség szirma világosítja meg elméteket. A hűség szirma erősíti meg akaratotokat. A 
bölcsesség szirma alakítja szándékotokat. Az öröm szirma tartja meg bennetek a reményt. Gyermekeim, 
igyekezzetek összegyűjteni ezeket a szent szirmokat. Szedjétek fel, bárhol is lássátok őket. Tegyétek őket a 
Tökéletes Tisztaság Rózsájának többi szirma mellé. Gyermekeim, most távozom tőletek, hogy Fiam jöjjön 
közétek, hogy áldását adja rátok, és felajánlja nektek a Tökéletes Tisztaság Rózsáját. Békesség veletek!” 
 
A látomás hirtelen eltűnt, majd megjelent a Haláltusát vívó Jézus Krisztus, aki piros és fehér rózsát tartott a 
kezében, s így szólt: 
 
„Fiam, fogadd ezt a drága Rózsát! Ez a tiéd és minden vigasztalómé, érted s minden vigasztalómért van, ez a 
Tökéletes Tisztaság Rózsája. Tökéletességetek elérésének érdekében adom nektek. Ez a Rózsa jele annak az 
eljövendő jutalomnak, amelyet azért adok majd nektek, mert vigaszt nyújtottatok nekem haláltusám alatt. 
Tartsátok meg tisztán! Tartsátok meg szentnek!” 
A Rózsa piros szirmai jelképezik a tökéletesség véres útját, amelyet követni fogtok, a fehér szirmok pedig a 
szent tökéletességet, amelyet el fogtok érni. 
 
Megáldalak titeket az Atya, a Fiú, és a Szentlélek nevében. Ámen 
A Tökéletes Tisztaság Rózsájának szent illata áradjon szét a világ megújulásáért! Maradjatok meg a 
Mennyország békéjében!” 
 
A látomás hirtelen eltűnt. 
2001. július 13. 
 
Látomásban láttam a mi Asszonyunkat megszámlálhatatlan kerub kíséretében. Fehér és piros rózsát tartott a 
kezében, közelebb jött hozzánk, s így szólt: 
 
„Rosa Mystica békéje legyen veletek! Oltalmamba veszem mindazokat, akik befogadják szeretetemet, 
Szeplőtelen Szívem lesz menedékük. Gyermekeim, a Rózsa, melyet ajándékba kaptok szent. Jézus, a ti 
Megváltótok nagyon szeret titeket, meghallotta könyörgésemet, és válaszul arra ajándékozza nektek ezt a szent 
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Rózsát. Ez a tökéletesség Rózsája. Csak azok kaphatják meg, akik törekszenek a tökéletesség elérése felé. 
Ennek a Rózsának a segítségével nem találják majd nehéznek követni a tökéletesség véres útját. Ez a Rózsa 
lesz számukra örömük és vigasztalásuk forrása a tökéletességre vezető úton. 
 
Mindenkit meghívok, hogy törekedjen a tökéletességre. Meghívlak titeket, hogy magatokhoz vegyétek a 
Tökéletes Tisztaság Rózsáját. 
Mindazok, akik elfogadják ezt a drága ajándékot, szentek lesznek. Gyermekeim, sokan közületek 
visszautasítják ezt az ajándékot, pedig Jézus kéri tőletek, hogy szentek legyetek, s fogadjátok el ezt a szent 
Rózsát. Őrizzétek meg testeteket természetesnek és szentnek, hogy testetek lemondások, és önmegtagadások 
által megtisztuljon a tökéletesség felé vezető úton. 
 
Gyermekeim, váltsátok valóra a Tökéletes Tisztaság Rózsájáról hallott tanításokat. Jézus látni akarja a ti 
tökéletességeteket. Had lássa meg Jézus a tökéletesség tiszta szeretetét mindazok szívében, akik megkapják 
ezt a szent Rózsát. 
 
Holnap elküldi Jézus hozzátok Szent Cecíliát, hogy többet tanítson nektek erről a szent Rózsáról. Én vagyok, 
a Rosa Mystica, a Haláltusát vívó Jézus Krisztus anyja. Maradjatok meg a Mennyország békéjében.” 
 
2001. július 14. 
 
Látomásban láttam Szent Cecíliát, kezében rózsát és pálmaleveleket tartott. Közelebb jött hozzánk, s így szólt: 
 
„Isten kicsiny barátai, én vagyok leányotok, Cecília, s azért jöttem, hogy megosszam veletek a szeretet 
üzenetét: ma mindnyájan meghívást kaptok arra, hogy szentek legyetek. Bizony mondom nektek, arra hívnak 
meg titeket, hogy szent életet éljetek. Tudatában vagytok annak, hogy szent nemzet vagytok, hogy már az 
idők előtt Isten papjainak választottak ki benneteket? Valóban, szent nemzet, királyi papság vagytok. 
 
A szerető Mester adta nektek a Tökéletes Tisztaság szent Rózsáját, hogy emlékeztessen titeket arra, hogy 
meghívást kaptatok, hogy legyetek szentek. Szentnek kell lennetek, mert Ő, aki meghívott titeket szent. Ő a 
szeplőtlen Bárány, s ti is arra vagytok meghívva, hogy szeplőtelenek legyetek. Ő az alázatos Bárány, s ti is 
arra vagytok meghívva, hogy hozzá hasonlóan alázatosak legyetek. Ő szűzi és tiszta, s ti arra vagytok 
meghívva, hogy olyanok legyetek, mint Ő. 
 
Isten kicsiny barátai, ahhoz, hogy szentek legyetek, el kell hagynotok bűnös természeteteket, hogy képesek 
legyetek elfogadni a Tökéletes Tisztaság szent Rózsáját. Jézus keresztre feszítésekor magával vitte a keresztre 
a ti régi természeteteket, s azt akarja, hogy Ő benne megújuljatok. Ezért adja nektek a Tökéletes Tisztaság 
Rózsáját. Azt kéri tőletek, hogy tagadjátok meg régi természeteteket. Hagyjatok fel régi szokásaitokkal, 
kicsiny barátaim. Nem lehet mentségetek, sem kifogásotok arra, hogy miért tartanátok meg bűnös 
szokásaitokat. Természetetek a világé, s amióta a világ bűnbe esett, azóta, ami a világé az tisztátalan. Így hát 
régi természetetek szokásai is tisztátalanok. Fogadjátok hát el a Tökéletes Tisztaság Rózsáját, s alakítsátok át 
életeteket vele. Tisztítsátok meg jellemeteket ennek a Tökéletes Rózsának a szent szirmainak megszentelő 
tüzével. 
 
Isten kicsiny barátai, tanuljátok meg ezt a leckét: a lelki növekedés végtelen. Jézus azt akarja, hogy szüntelen 
növekedjetek lélekben az isteni Világosság felé tartva, s ehhez szükséges, hogy szüntelen lelki táplálékot 
vegyetek magatokhoz. Ez a lelki táplálék a ti Megváltótok, Jézus Krisztus igéje. Minél jobban növekedtek, 
annál alázatosabbá váltok, s minél alázatosabbá váltok, annál inkább tartjátok magatokat jelentéktelennek. Így 
minél jobban lelkiekben alacsony szinten látjátok magatokat, annál inkább erősebben törekedtek a 
tökéletességre. Minél többet dolgoztok a tökéletességért, annál jobban növekedtek, s ahogy növekedtek, úgy 
juttok egyre közelebb a Mennyhez. 
 
Barátaim, küzdjetek magatok ellen, abban a pillanatban, mikor elbizakodtok, öntelten és gőgösen viselkedtek, 
a lélekben való növekedésetek megáll. Amikor aztán a lelki növekedés megáll, akkor jön a lelki halál. 
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Kicsiny barátaim, vegyétek észre a pokol csapdáit, amely titeket folytonosan körülvesz, és legyetek óvatosak. 
Hozzatok több áldozatot, és ajánljátok fel mindennapi megpróbáltatásaitokat. Keressétek mindig a legjobbat, 
amit megtehettek Jézusért, aki szeret titeket. Ha mindezeket megteszitek, Jézus kegyelmei özönével segít 
titeket. 
 
Könyörgöm értetek, hogy mindnyájan felismerjétek az idők jeleit. Adja meg nektek Jézus a kegyelmet, hogy 
kicsik legyetek.” 
 
2001. július 15. 
 
Látomásban láttam a Szűzanyát kezében rózsával. Egy felhőben közénk ereszkedett, majd így szólt: 
„Azért jöttem ma közétek, hogy szeretett Fiam minden papjának felajánljam a Tökéletes Tisztaság Rózsáját. 
A béke és a szeretet üzenetével jöttem. Forduljatok felém, s lássátok ki hív meg benneteket. Forduljatok felém, 
s hallgassatok rám Fiam szeretett papjai. Én vagyok a Haláltusát vívó Jézus Krisztus anyja, s nektek hoztam 
ezt a drága ajándékot, a szeretet ajándékát. Ez az ajándék annak a szívéből származik, Aki szeret titeket és 
kiválasztott benneteket. Ez a Tökéletes Tisztaság Rózsája. 
 
Jöjjetek Fiam kedves, szeretett papjai, és öleljétek magatokhoz szeretetemet. A könnyeim szerezték ezt a szent 
Rózsát a bűnös világ számára. Látom a világban, és Fiam szent Egyházában az egyre növekvő bűnt, 
gonoszságot és romlottságot. 
 
Fiam szeretett papjai, a förtelem egyre nagyobb. Látom, ahogyan a sötétség befedi a világot. A romlottság és 
méltánytalanság bűze elárasztja a világot. Könnyemet hullajtva könyörögtem Fiamhoz, hogy ajánlja fel a 
világnak ezt a szent Rózsát. Ennek a Rózsának a szent illata elnyomja az erkölcstelenség szagát, s 
tisztaságának fénye ismét megvilágosítja majd a világ sötétségét. 
 
Fiam szeretett papjai, fogadjátok el ezt az ajándékot tőlem. Segítsetek nekem a többi embert is meghívni a 
tökéletességre vezető útra. Azt kérem tőletek, hogy segítsetek nekem és tisztítsátok meg a világot. Megígérem 
nektek, hogy körétek gyűjtöm az én kis liliomaimat, akik a tökéletesség felé törekednek. Ők majd segítenek 
nektek, hogy meglássátok, szolgálatotok mennyi lelket nyer meg a Mennyország számára. Én, Jézus anyja, 
közeletekben leszek és segítek nektek, s mindig megvigasztallak titeket. 
 
Fiam szeretett papjai, ha szerettek, elfogadjátok ezt a szent Rózsát tőlem. Édesanyátok esdeklő hangja azt kéri 
tőletek, hogy szeressetek. Szeressetek, hogy Fiam köztetek sok szent papot láthasson. Bizony mondom nektek, 
szeressetek, hogy a világ szeresse Fiamat. 
 
Esdeklő szavam arra kér titeket, hogy ajánljátok fel önmagatokat Fiam Drága Vérének. Az eljövendő fenyítés 
oly hatalmas lesz! Akkor majd mindaz, ami Fiam Drága Vérén kívül lévő oly hatalmas mértékben szenvedni 
fog! Arra hívlak titeket, hogy szeressétek Jézust az oltáriszentségben. Higgyetek benne! Higgyétek, hogy Ő 
valóságosan jelen van az eucharisztiában. Imádjátok Őt szüntelen. Vigasztaljátok meg, és engeszteljétek az 
ellene elkövetett valamennyi bűnért. Bizony mondom nektek, tiszteljétek az Ő jelenlétét! 
 
Fiam szeretett papjai, meghívlak titeket, hogy ajánljátok fel önmagatokat Jézus Drága Vérének. Nektek adom 
a Tökéletes Tisztaság Rózsáját. Mindenki, aki szeret, ölelje magához ezt az ajándékot. 
 
Én vagyok a Haláltusát vívó Jézus Krisztus anyja. Maradjatok meg a Mennyország békéjében!” 
 
2001. július 20. 
 
Látomásban, szentségimádás alatt, láttam a Haláltusát vívó Jézus Krisztus Arcát megjelenni az 
oltáriszentségben. Egy kis idő elteltével egy felhő ereszkedett le, és befedte az egész helyet. A felhőben 
fényesebben jelent meg a Szent Arc, s így szólt: 
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„Gyermekeim, örömemet lelem abban, hogy láthatom, ahogy elvetitek a tisztaság magjait, de dolgozzatok 
keményebben, mert a gonoszság napjai, mikor saját szemeitekkel látjátok majd meg a Vadállatot, közel van. 
Mindnyájatokat meghívlak szeretetembe és irgalmamba. Mindnyájatokat meghívlak a tökéletességre. 
Gyermekeim, nektek adtam a Tökéletes Tisztaság Rózsáját. Megnyitom szemeiteket, hogy felismerjétek az 
eljövendő küzdelmet. Fővezérként vezetlek majd titeket a harcmezőre. Azok, akik engedelmeskednek 
szavamnak győzedelmeskedni fognak. Gyermekeim, legyetek közel szeretetemhez. Hányan fogják majd 
közületek megkapni a Tökéletes Tisztaság Rózsáját? Hányan fognak közületek majd harcolni és győzni? 
 
A küzdelem óriási. Gyermekeim, mindig imádkozzátok el az imakönyvetekben is megtalálható Sirák fiának 
könyvéből 36. 1-17 részt. Atyám ezen ima által, felemeli mindenható kezét, hogy megsemmisítse az 
ellenséget. Azért adtam nektek ezt az imát, mert a küzdelem hatalmas. Jöjjetek közelebb, és halljátok meg 
Vezéretek szavát. Én vagyok a Haláltusát vívó Jézus Krisztus, aki szeret titeket! 
 
Megáldalak benneteket az Atya, a Fiú, és a Szentlélek nevében.” 
 
A látomás hirtelen eltűnt. 
2001. JÚLIUS 21.  
 
Látomásban, szentségimádás alatt, láttam a Haláltusát vívó Jézus Krisztust élve a kereszten. Egy kis idő 
elteltével egy felhő ereszkedett le, és befedte az egész helyet. Az oltáriszentségben megjelent a Haláltusát vívó 
Jézus Krisztus Arca, s így szólt: 
 
„Gyermekeim, a Tökéletes Tisztaság Rózsájának fénye ragyogjon be titeket! Nyíljanak meg szemeitek, hogy 
lássátok, füleitek, hogy halljátok, elméitek, hogy megértsétek az ördög rossz szándékait és terveit. 
 
Ahogyan a sátán napjai közelednek, ő egyre jobban kiterjeszti lelkét a világra, hogy elvakítsa azt. Csatlósai a 
romlottság és a bűn szirmaival árasztják el a világot, terjesztik a tisztátalanság, a kapzsiság, a harag, a bujaság, 
és minden egyéb erkölcstelenség fekete szirmát. A világ ezeket a szirmokat öleli magához, mert a gonosz 
lelkek lelkileg megvakították őket. 
Gyermekeim, ezért hallgattam meg Édesanyám esdekléseit és ajánlom nektek a Tökéletes Tisztaság Rózsáját, 
azért, hogy ahogyan a sátáni szirmok erkölcstelenségének szaga elárasztja a földet, úgy a belőletek áradó 
tisztaság illata megtisztítsa a világot. 
 
A sátáni szirmok, és azok erkölcstelenségének szaga gonoszságot terjesztenek, így készítve elő az utat az 
Antikrisztus és a Vadállat eljövetelének. Amikor látjátok, hogy a gonoszság szirmainak száma egyre csak 
növekszik, ismerjétek fel, hogy a sátán uralmának ideje közel van, s amikor már sok ember szívét birtokolja, 
kinyilvánítja majd uralmát. A világnak hamis, áll-békét ígér ekkor, és a kapzsi világ őt választja majd istenéül. 
 
Gyermekeim, a világ majd a sötétséget látja világosságnak, és a világosságot sötétségnek. A föld emberei 
megvetik majd a Mennyország ajándékát, és a Pokol ajándékával fognak töltekezni. Jaj azoknak, akik nem 
készülnek fel a sötétség ezen óráira, a megtestesült gonoszsághoz fognak csatlakozni, hogy üldözzék a 
világosságot. Azokban a napokban, mikor a sátán napjai egyre közelednek, egyre több ember válik lélekben 
vakká. Sokan a romlottság emberének szirmait gyűjtik össze, s ahelyett, hogy az igazságról tanítanának, 
megtöltik a világot hamis tanításaikkal. Sokakat tévútra vezetnek majd, még szent Egyházam is sok pásztort 
veszít majd el. A sátán összezavarja majd a világot, megtölti majd azt fejetlenségekkel, zavarral, és 
tévedésekkel. A világ csak nagy nehezen lesz képes különbséget tenni jó és rossz között. 
 
Mindazok azonban, akik magukhoz veszik a Tökéletes Tisztaság Rózsáját, soha nem fognak sötétségben járni. 
Amikor meglátják majd a sátánt, a Vadállatot, felismerik majd, és megvívják a küzdelmüket vele. Az 
alázatosság erejével és a tisztaság tüzével győzelmet fognak aratni. 
Gyermekeim, akinek füle van, hallja meg és jöjjön a világossághoz. Maradjatok meg szeretettemmel és 
irgalmammal egyesülve. Szeretetem arra hív titeket, hogy lássatok, és fussatok az életetekért. Irgalmam pedig 
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arra, hogy eddzétek meg üdvösségeteket. Emlékezzetek rá, hogy Én, a Haláltusát vívó Jézus Krisztus 
ajánlottam fel nektek a Tökéletes Tisztaság Rózsáját. 
 
Gyermekeim, az imát, amit tegnap adtam nektek, nevezzétek el: Ima az Új Izraelért, hogy felismerjék az ő 
megváltásuk árának értékét. Amióta nem tudtok engedelmeskedni egyszerű parancsaimnak, folytonosan 
megsebzitek szívem nemtörődömségeitek keserű kardjaival, nektek adom hát ezt az imát. Azért teszem, hogy 
megvigasztaljam Édesanyám, aki nagyon szeret titeket. A Szentírás imáját adom nektek, hogy ne essetek az 
engedetlenség bűnébe. Valahányszor ezt az imát mondjátok, én esdekléseiteket Véremmel borítva, Sebeimbe 
helyezem, s úgy terjesztem azokat Örök Atyám színe elé. 
 
Gyermekeim, megáldalak titeket az Atya, a Fiú, és a Szentlélek nevében. Békesség veletek!” 
 
 
2001. július 22. 
 
Látomásban láttam a Haláltusát vívó Jézus Krisztust élve a kereszten, egy kis idő elteltével egy felhő 
ereszkedett le és befedte az egész helyet. Majd megjelent a Haláltusát vívó Jézus Krisztus Arca és így szólt: 

„Gyermekeim, kövessétek tanításomat. Értsétek meg és mindig szívetekben őrizzétek, mert a sötétség óráiban 
az lesz lelketek fénye. Amikor az Antikrisztus megjelenik, nagyon sokakat megtéveszt majd hamis csodáival. 
Bizony mondom nektek, mindazokat félrevezeti, akik lelki vakságban szenvednek. Jaj azoknak, akik lépten – 
nyomon a csodákat keresik és nem ismerik a kereszt fenséges útját, ők lesznek majd azok, akiket először rabul 
ejt a sátán. A gonoszság embere az egész világot ámulatba fogja ejteni hamis csodáinak fényével, és szavára 
a világ vezetői leborulnak előtte, és megrémülnek majd, amikor látják, ahogyan a bűn és a romlottság embere 
tüzet hív le az égből. Gyermekeim, bizony mondom nektek, hogy tanúi lesztek, ahogyan az Antikrisztus 
betegeket gyógyít, megjósolja az eljövendő eseményeket, sőt még halottat is támaszt fel. Hatalma lesz az 
embereknek vagyonokat osztani és Istennek kiáltják ki őt.  

Azokban a napokban felállítja majd képmását szerte a világban, hogy minden ember azt imádja. Gyermekeim, 
mielőtt ezek a napok elérkeznek, elküldi majd csatlósait szent egyházamba, hogy félreállítsa és lerombolja a 
szentek képeit és azért küzd majd, hogy megsemmisítse az Oltáriszentséget. Csatlósai sikereket fognak elérni 
ebben azáltal, hogy számos tabernákulumot kiürítenek. Gyermekeim, rengeteg tabernákulumomat fosztják 
majd meg jelenlétemtől. Bizony mondom nektek, sok tabernákulumból hiányzik majd a Legszentebb 
Oltáriszentség. Sokak szíve fog szenvedni, mindazon szívek, melyek nincsenek lepecsételve, szenvedni 
fognak. Akkor majd megértitek, miért kértem tőletek, hogy ajánljátok fel szíveteket nekem, mint élő 
tabernákulumot.  

Gyermekeim, ezért adtam nektek a Haláltusám Keresztjét, hogy harcoljatok és győzzetek! Szeretetem 
szakramentumának segítségével, a Haláltusám Keresztjével és a rózsafüzérrel megbirkóztok majd azokkal a 
napokkal. De gyermekeim eddig még nem sokat tettetek azért, hogy megkaphassátok ezt a keresztet. Tudjátok 
hát meg, hogy ha majd az Antikrisztus felfedi magát és kihirdeti az ő uralmát, akkor már nem kaphatjátok 
meg haláltusám Keresztjét. Bizony mondom nektek, azokban a napokban a pecsét angyala meglátogatja majd 
szeretteim lelkét. De ki adhatja akkor majd nektek ezt a keresztet, ha most sem törekedtek birtokolni azt! A 
sátán sokak szívét bitorolja majd s így nem lesznek olyan mesterek, akik képesek lennének elkészíteni 
Haláltusám Keresztjét. Bizony mondom nektek, dolgozzatok keményen, és gyűjtsetek össze százakat 
keresztemből mielőtt a gonoszság emberei megakadályoznak titeket ebben. Ezzel a kereszttel harcosaim 
győzni fognak. A sátán csatlósai ez ellen a kereszt ellen dolgoznak, de Én nektek adom a békesség kegyelmét. 
Ha nagyon szerettek, akkor sokat nyerhettek. 
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Gyermekeim, ismerjétek fel, hogy a sátán napjai közelednek, csatlósai készítik elő az utat számára. Arról 
ismeritek fel majd őket, hogy a Kereszt fenséges útja ellen tanítanak. Sokan követni fogják őket a csodák 
miatt, de ti tanuljátok meg és kövessétek a kies utat, s eléritek majd a békesség otthonát. Mindazok, akik 
szeretnek engem, megláthatják majd a legnagyobb csodát és élvezhetik az igaz boldogságot. Szemeik majd 
megnyílnak, hogy lássák és felismerjék, hogy az Antikrisztus csodái hamisak, szeretetem lesz az ő 
világosságuk.  

Megáldalak hát titeket az Atya, a Fiú, a Szentlélek nevében! Békesség nektek!” 

 
2001. július 23. 
 
Látomásban láttam a Haláltusát vívó Jézus Krisztust élve a kereszten, egy kis idő elteltével egy felhő 
ereszkedett le és befedte az egész helyet. Majd megjelent a Haláltusát vívó Jézus Krisztus Arca és így szólt: 

„Gyermekeim, jegyezzétek meg ezeket: Emberek jelennek majd meg, akik magukat prófétáimnak nevezik, 
számos csodák és jelek kísérik őket, így hát sokan követik őket és elhagyják a Szent Kereszt útját. Legyetek 
óvatosak és különböztessetek meg minden lelket. Az elmúlt években beszéltem nektek arról, hogyan 
készülnek a vadállat uralmára. Ismerjétek fel hát, hogy a sötétség ezen uralma már fellépett, hogy átvegye a 
világ vezetését. A világban ezeknek már megvan a saját vallásuk. A Kereszt Fenséges útja ellen tanítanak, és 
semmit nem tudnak irgalmamról és szeretetemről. Tanításukban semmi nem szól az alázatról, csak a 
gazdagságról és a hamis szabadságról. Gyermekeim, akik ezeket a tanítókat követik, a bűn és a gonoszság 
embereit követik.  

Nézzetek szét városaitokban és megláthatjátok, ahogy a romlottság és a gonoszság tanítóinak száma 
növekszik. Ne csatlakozzatok hozzájuk, nagyon hamar az Antikrisztus képe elterjed majd világszerte. 
Gyermekeim tartsátok magatokat távol attól s ahelyett, hogy az ő képeire néznétek, tekintsetek haláltusám 
Keresztjére, s így a vadállat nem tud majd manipulálni titeket.  

Tanúi lesztek majd, ahogyan a vadállat csatlósai prófétáimnak nevezik majd magukat és sokakat tévútra 
visznek. Óvakodjatok tőlük, ne engedjétek, hogy félrevezessenek csodákkal és jelekkel benneteket. Mennyei 
seregek segítségével készítem fel harcosaimat, Istenük szeretetével erősítem hitüket és nem a jelek és csodák 
segítségével. Gyermekeim ezért engedtem meg, hogy megtapasztaljátok Haláltusámat. Nem tettem 
számotokra könnyűvé az utat, de nem hagylak egyedül titeket, mindig veletek vagyok. Kegyelmemmel erőt 
adok nektek. Ezzel az üzenettel is felkészítelek titeket, véssétek hát jól szívetekbe ezeket a szavakat.  

Megáldalak hát titeket az Atya, a Fiú, a Szentlélek nevében! Békesség nektek!” 

 
2001. július 24. 
 
Látomásban láttam az Oltáriszentséget töviskoronával körbevéve, egy kis idő elteltével egy felhő ereszkedett 
le és befedte az egész helyet. Majd megjelent a Haláltusát vívó Jézus Krisztus Arca és így szólt: 

„Gyermekeim, azért jöttem, hogy megtanítsam nektek, hogyan cselekedjetek magatoktól. Az ellenség 
mindannyitokat egyenként fog próbára tenni. Megengedem neki, hogy mindent megrengessen, hogy csak a 
megrendíthetetlen maradjon. A föld és minden, ami él, feljajdul majd a keserves napokban. Gyermekeim, az 
öntelt ember elbukik, de azoknak, akik rendíthetetlenek, nekik adom az Én Győzelmes Koronámat.  

Gyermekeim tanuljatok meg önmagatoktól cselekedni. Bizony mondom nektek, tanuljátok meg, hogyan 
állhattok ki magatokért. Alapozzátok hiteteket rám és egyedül csak hozzám közeledjetek. Szóljatok hozzám, 
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mint Atyátokhoz, Istenetekhez és Megváltótokhoz. Szenteljetek nekem külön időt, tanuljatok meg rám 
figyelni. Lelketekben szólok hozzátok. A szeretet hangja lelketekben az Én hangom, életre hívlak titeket. 
Sokan nem ismerik fel, vagy nem emlékeznek jelenlétükre az ő lelkükben. Gyermekeim, ha nem ismeritek fel 
lelketekben jelenlétemet, nem tudjátok megtanulni hogyan cselekedjetek önállóan. Ismét arra hívlak titeket, 
hogy harcoljatok önmagatok, a sátán és a világ ellen. A napok, melyben most éltek, a sátáné, a farkas a juhok 
közé férkőzik és szétszéleszti a nyájat. Akkor majd a pásztor csak nagy nehézségek árán tudja egybegyűjteni 
nyáját. Minden egyes jószág különböző irányba fut azért, hogy egyenként tegyék próbára őket. Tanuljatok 
meg önállóan cselekedni mielőtt a vadállat szétszéleszti a nyájat. Tanuljátok meg az anyaszentegyház igaz 
tanait és gyakoroljátok be azokat. Tanuljátok meg a katekizmust, mert most még nappal van, de közeleg az 
éjszaka, amikor nem látjátok majd az igaz világosságot. Őrizzétek szavamat lelketekben mielőtt az üldöztetés 
kínjai töltik meg szíveteket. A hátralevő idő a kegyelem napjai. Most gyűjtsetek össze sok kegyelmet.  

A sátán napjaiban gyermekeim 90 %-a lelki vakságban él. Sokak, azok közül, akik a vadállat eljöveteléről 
beszéltek és másokat figyelmeztettek, követni fogják és szolgálnak neki, mint Istenüknek. Aki mindezen 
figyelmeztetésem ellenére követi a vadállatot, szörnyű kínokkal fog szenvedni. Tanuljátok meg tanításaimat, 
gyűjtsétek össze a Tökéletes Tisztaság Rózsájának szirmait, vigyétek keresztjeiteket a tökéletességre vezető 
úton és haladjatok a hit útján. Én vagyok a Haláltusát vívó Jézus Krisztus, aki meghív titeket, hogy szeressetek. 
Szeretlek titeket, megáldalak titeket az Atya, a Fiú, a Szentlélek nevében. Békesség nektek.” 

 
2001. július 25. 
 
Látomásban láttam a Haláltusát vívó Jézus Krisztust megjelenni az Oltáriszentségben vérző arccal, aki 
csendesen így szólt: 

„Gyermekeim, az eljövendő megtévesztés idejének kínjai rám nehezednek, miként azt látom, hogy 
gyermekeim hogyan válnak majd hűtlenné. Azokban a napokban, amikor a sátán elfoglalja szent egyházam 
legmagasabb székét, ne keressetek majd külső vigaszt és ne hagyjátok el egyházamat. Ti vagytok az én 
harcosaim. Ne hagyjátok el a csatamezőt! Emlékezetek ígéretemre, hogy szent egyházamon még a pokol kapui 
sem vesznek erőt, vele leszek a világ végezetéig. Az ellenség engedélyt kap, hogy egy kis ideig vezesse azt és 
sok útján sikereket ér majd el, mert ez az ő ideje lesz, a sötétség uralmának ereje. De választottjaim 
szenvedésén keresztül felemelkedem és legyőzöm a sátánt és minden csatlósát. Azután majd meglátjátok a 
békesség dicsőséges birodalmát. 

Gyermekeim, szívemben fájdalommal és kínokkal ismétlem meg nektek, ne hagyjátok el egyházamat! Bizony 
mondom nektek, ne hagyjátok el ezt a Sziklát és ne keressetek kívüle vigaszt és örömöt. Maradjatok a 
Sziklával és tegyetek tanúságot az igazság mellett. Arra hívtalak titeket, hogy a szív és a vér általi mártírságot 
szenvedjétek el. Még ha börtönbe is vetnek, elhagynak titeket, vagy azt parancsolják meg nektek, akkor se 
hagyjátok cserben Egyházamat. Őrizzétek az igaz hit fényét, még ha ez az óra sokatok életét is követeli. 
Adjátok oda életeteket a föld színének megújulásáért. Ne hagyjátok el a csatamezőt, harcoljatok akár az utolsó 
csepp véretekig is. Biztosítalak titeket arról, hogy a végén nektek adom a győzelmet.  

Gyermekeim, az eljövendő zavar és üldöztetés óriási mértékű lesz, s ez késztetett engem arra, hogy nektek 
adjam a Tökéletes Tisztaság Rózsáját, mielőtt az óra elérkezik. Azokban a napokban szükségetek lesz 
kitartásra és hitre. Csak kis ideig tart majd, de nagyon fájdalmas és kín teljes lesz. Maradjatok meg a szent 
Sziklában, az Én testemben, és szenvedjetek velem, hogy megújuljon és begyógyuljon az én megsebzett 
testem. 



Tökéletesség rózsái (Barnabás üzenetek a Szent Vér hónapjában 2000-2002)     22 
 
Én vagyok a Haláltusát vívó Jézus Krisztus, aki arra hívott titeket, hogy viseljétek el a kínszenvedést velem. 
Szeretlek titeket, megáldalak titeket az Atya, a Fiú, a Szentlélek nevében. Békesség nektek.” 

 

2001. július 26. 
 
Látomásban láttam a Haláltusát vívó Jézus Krisztus arcát egy felhőben megjelenni, csendesen így szólt: 

„Fiam, halld minden gyermekemnek szóló üzenetemet: Küldelek titeket a harcmezőre, hogy küzdjetek és 
győzzetek. Úgy tűnhet, hogy bárányokat küldök a farkasok közé, de a győzelem tiétek, akik hűségesek 
maradnak a végsőkig.  

Gyermekeim, titeket választottalak, mert ti gyengék vagytok. Én teszlek majd erőssé titeket, csak legyetek 
bátrak és eltökéltek a harcra. S nektek adom a győzelmet. Menjetek! Küldelek titeket, hogy harcoljatok a 
Tisztaság Tűzével, ezzel a gonosz, igazságtalan, méltánytalan világgal szemben. Ahol az erkölcstelenség, 
romlottság uralkodik, gyújtsátok meg a tisztaság és erkölcsösség tüzét. Küzdjetek mindaddig, amíg meg nem 
mentitek az összes embert, akik a bűn és romlottság fogságában vannak. De ne vegyetek részt az erkölcstelen 
életükben és ne veszítsétek el szeretetetek tüzét.  

Ebben az óriási küzdelemben az ellenség minden erejét beveti majd, hogy kioltsa a Tisztaság Tüzét bennetek. 
Ha sikerül neki ezt megtennie, elragad titeket és a rabjává tesz. Gyermekeim tegyetek meg minden tőletek 
telhetőt, hogy lángra lobbantsátok a Tisztaság Tüzét magatokban. Tartsátok szorosan magatoknál a Tökéletes 
Tisztaság Rózsáját.  

Győzzétek le ezt a gonosz világot a Tökéletes Rózsa tüzével. Ebben a világban, ahol az emberek híján vannak 
a jóságnak és a kedvességnek, gyújtsátok meg a Tökéletes Rózsa tüzét. Ahol gyűlölet uralkodik, gyújtsátok 
meg a Tökéletes Rózsa szeretetének tüzét. Ahol nincs békesség, gyújtsátok meg a Tökéletes Rózsa tüzét. 

Az alázatosság erejével győzzétek le ennek a gonosz világnak gőgjét és büszkeségét. Sújtsatok le a vadállat 
büszkeségére az egyszerűség, a türelem, és a hit lángoló kardjával. A harc az enyém, s Én nektek adom a 
győzelmet. Gyermekeim ismét küldelek titeket, hogy küzdjetek magatok ellen az önmegtagadás és az 
áldozathozatal tüzével.  

Menjetek! Küldelek titeket és küzdjetek a bűn világa és önmagatok ellen, a tisztaság tüzén és az alázatosság 
erején keresztül győzni fogtok. Én vagyok a Haláltusát vívó Jézus Krisztus, aki a harcmezőre küld titeket. 
Mindig veletek vagyok, küzdeni fogok értetek, nektek adom a győzelmet. Szeretlek titeket, megáldalak titeket 
az Atya, a Fiú, a Szentlélek nevében. Békesség nektek.” 

2001. július 27. 
 
Látomásban láttam, miként a mi urunk Jézus Krisztus egy sziklára kimerülten leborult. Felismertem, hogy ez 
a hely olyan, mint a Gecemáni kert sziklája, melyet korábbi látomásaimban láttam már. Egy kis idő elteltével 
felhő ereszkedett le és befedte az egész helyet. A felhőben, az Oltáriszentség előtt megjelent a Haláltusát vívó 
Jézus Krisztus Arca, s csendesen így szólt: 
 
„Gyermekeim, az elkövetkezendő lázadás napjaiban meg fogjátok tapasztalni a teljes elhagyatottság érzését. 
Meg fogjátok érteni, mit jelent teljesen egyedül lenni. Azok az elkövetkezendő napok a sötétség órái lesznek. 
Atyám megengedi ezeket a napokat, azért, hogy a vértanúk száma teljes legyen. A mártírok vére Atyám 
büszkesége lesz Szent Keresztem ellenségei ellen. Dicsekedni fog velük, ők lesznek Atyám öröme és 
öröksége. 
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Gyermekeim, amíg a vértanúk száma teljes nem lesz, addig nem lesz vége a lázadásnak sem. Értsétek meg, 
hogy az elkövetkezendő üldöztetés sokkal nagyobb lesz annál, mint amit korai keresztények mártírjainak el 
kellett szenvedniük. Megtapasztaljátok majd a teljes elhagyatottságot. Azokban a napokban még az isteni 
vigaszt is nélkülöznötök kell. Megérzitek majd az én szerető jelenlétem hiányát. A szárazság és az 
elhagyatottság legnagyobb órája lesz ez. Csak a Pecsét kegyelme, a szeretet megszentelő kegyelme tartja 
életben a túlélőket majd. 
Gyermekeim, mondtam már nektek, s most is figyelmeztetlek titeket: ,,Átkozott az a férfi, aki emberben bízik, 
és testet tesz támaszává, de az Úrtól eltávozik szíve!” (Jer.17,5) A Nagy Lázadás elkövetkezendő napjaiban 
saját szemeitekkel fogjátok látni, amint a hívők sokasága elhagyja hitét. Bizony mondom nektek gyermekeim, 
abban az időben nagyon sok most még hűséges, hitben jártas ember fog elbukni és szembefordulni a 
világossággal. Sokan azok közül, akik most titeket tanítanak, a gonosz Fenevadhoz fognak csatlakozni, és 
üldözni fognak titeket. Az elbukottak majd elárulnak titeket, megmutatják a gonosz léleknek rejtett 
menedékeiteket. A rettegés borzalmas óráiban nem lesz hely számotokra, ahová elrejtőzhetnétek. Kiáltotok 
majd az Úrhoz, de nem érkezik válasz. Amint felemelitek hangotokat az Istenhez, félelem, fáradság, 
reménytelenség súlya nehezedik majd vállatokra. Vigaszt fogtok majd keresni lelki testvéreiteknél, de csak az 
elhagyatottság keserű kardját kapjátok.  
 
Gyermekeim, az eljövendő Lázadás nagyon rémisztő lesz. Sokan mostani vezetőitek közül, akik elbuknak, és 
a Fenevadhoz csatlakoznak, levágják majd fejeiteket és kiszívják véreteket a nagy mészárlás napjaiban. 
Örülnek majd neki, ha elhagyjátok hiteteket, hisz sokan közületek, feladják majd hitüket, akik nem 
rendelkeznek az én Pecsétem kegyelmével. De mindazok, akik a végsőkig kitartanak a hitben, 
megmenekülnek. 
 
Gyermekeim, ez késztetett engem arra, hogy nektek adjam a Tökéletes Tisztaság Rózsáját. Mostanáig még 
képtelenek voltatok felismerni ezt a hatalmas kegyelmet. Nem láttam rajtatok, hogy örülnétek annak, hogy 
megkaphatjátok ezt a drága ajándékot. Úgy tűnik, hogy a sötét világ elvakította szemeteket és elméteket. 
Látom, hogy mennyire érdektelenül fogadjátok ezt az ajándékot, akárcsak korábban a Kereszttel tettétek. 
Azért jöttem, hogy olyan apostolokat keressek, akik hajlandóak követni Engem, segítenek a világnak 
felajánlani mindazt, amit a Menny már felajánlott nekik. Megjutalmazom őket majd a végső napon a 
legfényesebb Rózsával. Családfájukból 14 lelket megmentek a tisztítótűztől. Soha nem lesznek majd a 
Megszentelő Kegyelem híján életük során. Ők megvigasztalnak Engem most, én pedig megvigasztalom őket 
később.  
 
Gyermekeim, az üldöztetés órájában ez a Rózsa lesz a ti vigaszotok. Az örömötök a ti jutalmatok reménye 
lesz. Ez a Rózsa felnyitja majd szemeteket, hogy lássátok az örök életre szóló jutalmatokat. Boldogok, akik 
megőrzik tisztának Rózsájukat. Azokban a napokban nem fognak teljesen kiszáradni. Én vagyok a Haláltusát 
vívó Jézus Krisztus, aki valóban megtapasztalta, mit jelent ténylegesen elhagyatottnak lenni. 
 
Megáldalak titeket a Pecsét Megszentelő Kegyelmével az Atya, a Fiú, és a Szentlélek nevében! Gyűjtsétek 
össze a kegyelmeket és maradjatok meg az én békémben!” 
 
 

2001. július 28. 
 
Látomásban láttam a Haláltusát vívó Jézus Krisztust a kereszten függve vérét ontani. Egy kis idő elteltével 
felhő ereszkedett le és befedte az egész helyet. A felhőben megjelent a Haláltusát vívó Jézus Krisztus Arca, s 
csendesen így szólt: 
 
„Gyermekeim, azért jöttem, hogy elmondjam nektek miért a kicsinyeket választottam ki, hogy harcosaim, és 
apostolaim legyenek. Bizony mondom nektek, csak a kicsinyek fognak majd küzdeni, hogy beléphessenek a 
békesség földjére. Nyilvános működésem során a földön, megtanítottam apostolaimat arra, hogyan legyenek 
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kicsik. Jelentéktelenségükből választottam ki őket. Magukévá tették tanításomat és egyszerű életet éltek, 
kivéve azt az egyet, aki megmérgezte lelkét a világ gazdagságával és élvezeteivel. 
 
Egy alkalommal egy gazdag ifjú megkérdezte tőlem, mit kell tennie, hogy megmentse a lelkét. 
Megismertettem vele Mózes törvényeit. Örömmel válaszolta, hogy ezeket mind megtartja már egészen fiatal 
korától. De amikor meghívtam őt, hogy legyen kicsi, (adja el mindenét és kövessen Engem) elfordult tőlem, 
és visszautasította ezt az életmódot.  
 
A kárhozat fia, az egyetlen apostolom, aki nem adta fel mindenét és követte tanításaimat. Gyermekeim, bizony 
mondom nektek könnyebb a tevének a tű fokán átmenni, mint a gazdagnak az Isten országába bejutni. 
Gyermekeim, ki a gazdag ember? Az a gazdag ember, aki ragaszkodik önmagához, a világhoz, a 
vagyonához, az egyéniségéhez, sőt még az életéhez is.  
 
Barnabás, emlékezz mit tanítottam neked a sivatagban, amikor azt mondtam, vond ki magad emberi 
természeted alól. Ezért mondtam neked: gyakorold az önmegtartóztatást, hogy legyőzd az emberi 
természetedet. Aki ragaszkodik önmagához, a világhoz, személyiségéhez, vagyonához, életéhez, nagyon 
nehezen éli túl az Antikrisztus uralmának borzalmas napjait. Gyermekeim, a Vadállat próbára fog tenni 
mindannyitokat az életetek, a személyiségetek, a világ és annak élvezetein keresztül, s végül a 
szenvedélyeiteken keresztül. Ki lesz úrrá ezeken a próbákon, ha nem váltok el mindentől, amitek csak van, és 
követtek engem. Azokban a napokban önmagatoknak fogjátok bizonygatni a Kies Út hasztalanságát, a gonosz 
lélek vesz rá titeket arra, hogy lássátok mindazt, amit elhagytatok a világból. Látjátok majd a 
személyiségeteket megfosztva önmagatoktól, vagyonaitokat lerombolva, s életeteket befejezve. Az emberi 
természetetek terhe rátok zuhan majd. Jaj mindazoknak, akik ragaszkodnak mindezekhez a dolgokhoz, az 
emberi természet terhe rájuk nehezedik. Gyermekeim, ezért hívlak meg titeket arra, hogy legyetek kicsik. 
Szabaduljatok meg emberi természetetektől, adjatok fel mindent és kövessetek engem. Semmit nem veszítetek 
el.  
Bizony a gazdag is, vagyis aki ragaszkodik önmagához, a világhoz, személyiségéhez, vagyonához, 
életéhez hallani fogja meghívásomat a kicsiny létre, viszont dühösen, haraggal fordul el tőle. Ha velük 
akartok tartani, megtehetitek. A Mennyek országa azonban csak a becsületes kicsinyeké és nem a bűnös 
gazdagoké. Az emberi lélek egyszerűnek és szentnek teremtetett, csak az emberi természet töltötte meg azt 
büszkeséggel, gőggel.  
 
Gyermekeim, még ha most nem is halljátok meg felhívásom a kicsiny létre, halálotok órájában emberi 
természetetek lemond minden büszkeségről, gőgről, önérzetről és olyan kicsi lesz, mint amilyennek 
teremtetett, de abban az esetben már nem jár jutalom érte.  
 
Ma kinyitottam az ajtót a szétszóródott apostolaim előtt. Ők az én kicsinyeim, akik szeretettel véghezviszik 
üzeneteimet az emberek között. Holnap, elmagyarázom nektek, hogyan ismerjétek föl őket, és hogyan 
válasszátok ki őket. Amikor megérkeznek, látni fogjátok az ő kicsinységüket. 
 
Gyermekeim, legyetek lélekben kicsinyek és tiszták. Megáldalak titeket az Atya, a Fiú, és a Szentlélek 
nevében. Ámen. Békesség veletek!” 
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2001. július 29. 
 
Látomásban láttam a Haláltusát vívó Jézus Krisztus Arcát megjelenni a kitett Oltáriszentség előtt. Békésen 
így szólt: 
„Gyermekeim, menjetek. Ismételten küldelek titeket. Menjetek és árasszátok el a világot a Tökéletes Tisztaság 
Rózsájának illatával. Menjetek és árasszátok a szentség illatát. A Tökéletes Rózsa illata tisztítsa meg azt a 
helyet, ahol a romlottság bűze van. A szexuális immoralitás romlott világában legyen a ti szent illatotok az 
erkölcsösség és tisztaság finom illata. Árasszátok a Tökéletes Tisztaság szent illatát mindenhová.” 
 
A mi urunk, Jézus Krisztus felemelte kezét és áldást adott ezekkel a szavakkal: 
 
„Megáldalak titeket, én kicsi vigasztalóim. Megvigasztaltatok engem, én is meg foglak vigasztalni 
titeket. Megáldalak titeket én kicsi tiszta, romlatlan gyermekeim. Ti vagytok a kicsi liliomok, melyeket 
szétszórtak a ti Megváltótok véres útján. Soha nem hagylak magatokra titeket a magányos pusztában. 
Megáldalak titeket, ó a végső idők vértanúi, ti, akik kiálltok nevemért ebben a sötét világban. A 
világosságot jelképezitek. Soha nem engedlek titeket a sötétségben járni. Megáldalak mindnyájatokat, 
akik törekedtek megújítani az egyházat az én nevemben. Szemeitek látni fogják majd Egyházam 
Dicsőséges Uralmát. Láttam a kardokat, melyek megsebezték szegény szíveiteket. Begyógyítom sebzett 
szíveiteket. Szemeitek látni fogják majd Dicsőséges Uralmam Új Világát. Megáldalak mindnyájatokat, 
kik befeditek mezítelenségemet, ebben a bűnös világban. Kiálljátok a gonosz világ szégyenét. Nagyon 
hamar eljuttok Otthonunkba, s ott, én öltöztetlek fel titeket ragyogó ruhákkal. Megáldalak 
mindnyájatokat, kik innom adtok ebben a gonosz világban. Soha nem engedem, hogy kiszáradjatok a 
szárazság órájában. Ennek a nagy utazásnak a végén, mellettem fogtok ülni, a szeretteimnek rendezett 
lakomán. Megáldalak mindnyájatokat, kik mellettem maradtok és virrasztotok a Gecemáni órákban. 
Soha nem engedem meg a Fenevadnak, hogy kárt tegyen lelketekben. Soha nem lesztek kegyelmeim 
híján. Közelemben vagytok, én is mindig közel leszek hozzátok. Megáldalak mindnyájatokat 
kicsinyeim, kik mindent elhagytak értem és követtek engem. Látom, ahogy a gonosz világ kigúnyol 
titeket. Mindezt elviselitek értem. Utolsó napjaim kínszenvedését és haláltusáját kibírjátok velem. Ó, 
bármit, amit az én kedvemért elhagytok, százszorosan kapjátok vissza a nagy jutalom napján. 
Folyamatosan fenntartalak titeket a megszentelő kegyelem által ebben a küzdelemben. Áldásom 
szeretteimmel marad, áldásom veletek marad.” 
 
„Gyermekeim, üdvözöljétek, kicsiny apostolaimat, akik nagyszerű munkát végeztek ennek az ájtatosságnak 
terjesztésében, a világ evangelizáció során. Megismerhetitek őket munkájuk gyümölcséről. Szeretetem 
karámjába sok nyájat tereltek be. Sokan közülük üldöztetést szenvedtek, az életszentségre való 
meghívás miatt. Az ő szívüket megtöltöttem szent hévvel, lelkesedéssel, buzgósággal munkám iránt. 
Örömet jelent számomra az, ahogy ők élnek. Egyszerűek és alázatosak. Természetesek és tiszták. Ők az 
én vigasztalóim.  
Gyermekeim, ne válasszatok evilági értékrendnek megfelelő jellemvonásokat, inkább tekintsetek a 
lelkiekre és vágyakozzatok a szent buzgóságra. Ne nézzetek a világ gazdagságára, inkább a szent 
áldozatra és szent szeretetre. Segítek nektek, hogy kiválasszátok ezeket az apostolokat, hogy ez a 
meghívás is szent maradjon. Hamarosan, néhányan apostolaim közül félredobják és elhagyják ezt az 
ájtatosságot. Ne aggódjatok, mikor ez bekövetkezik. Én vagyok, aki felrázok mindent, hogy kiválasszam a 
kicsinyeket. Én engedem meg, hogy állásukat elérjék. Gyűjtsétek össze szétszóródott apostolaimat, hogy 
csatlakozzanak hozzátok. Mikor számuk teljes lesz, én vezetlek titeket győzelemre a harcmezőn. 
Így megáldalak titeket az Atya, a Fiú, és a Szentlélek nevében. Békesség veletek.” 
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2001. július 30. 
 
Látomásban láttam a Haláltusát vívó Jézus Krisztust a kereszten. Szent Szívéből isteni fénysugarak törtek elő. 
Egy kis idő elteltével felhő ereszkedett le és befedte az egész helyet. A felhőben megjelent a Haláltusát vívó 
Jézus Krisztus Arca, s csendesen így szólt: 
 
„Gyermekeim, ti vagytok az én örömem ebben a bűnökkel teli világban. Ti vagytok a ti Haláltusát vívó 
Krisztusotok öröme. Bármikor, amikor a bűnökkel telt világ keserű kardja átdöfi szívemet, rátok 
tekintek, és látom a ti kicsinységeteket és tisztaságotokat, s megvigasztalódom. Haláltusám napjaiban ti 
vagytok az én vigasztalásom. Gyermekeim, ma hozzátok folyamodom, hogy örömöm ne változzon bánattá a 
nagy megpróbáltatás idején. Maradjon a Tökéletes Tisztaság Szent Rózsája bűntelen és tiszta. Ez a Szív, mely 
oly sok vigaszt kapott tőletek, ne szenvedjen a ti bűneitek miatt. Gyermekeim, maradjatok az én örömöm és 
vigaszom. Barnabás, ismerje meg minden ember üzeneteimet. Tanuljátok meg jól a Tökéletes Tisztaság 
Rózsájáról szóló tanításaimat az elkövetkezendő Szeptemberi Engesztelő alkalomra. Segítek megnyitni 
szíveiteket az élet igazsága előtt. Ismét mondom, tanuljátok meg a Tökéletes Tisztaságról szóló üzeneteimet 
szeptemberre, mert ha nem fejezitek be időben, még több időt kell eltöltenetek vele, mielőtt megújítanátok 
önátadásotokat.  
 
„Gyermekeim, amint meghalljátok ezeket az üzeneteket, máris valósítsátok meg azt életetekben, árasszátok a 
Tisztaság Rózsájának illatát a világban. A tisztaság virágszirmainak ragyogásán keresztül, minden embert 
szeretetemhez és irgalmamhoz vonzok. S így aztán, örömöm teljes lesz bennetek. Mivel fontos számotokra, 
hogy összegyűjtsétek a Tökéletes Tisztaság Rózsájának minden virágszirmát, adok még tanítást róla nektek.  
A büszke és arrogáns emberek elől az élet útja elrejtve van. Legyetek kicsinyek és alázatosak, szemeitek 
meglátják majd szeretetem fényét. 
 
A ti tisztaságotok az én örömöm. Gyermekeim, maradjatok szemérmesek és tiszták, s akkor megmaradtok 
vigasztalóimnak is. Megáldalak mindnyájatokat, én örömöm és boldogságom, az Atya, a Fiú, és a Szentlélek 
nevében. Maradjatok meg az én békémben” 
Hirtelen a látomás megszűnt. 
 
2001. július 31. 
 
Látomásban, láttam a Haláltusát vívó Jézus Krisztus Arcát megjelenni az oltáriszentségben. Sokáig nézett 
minket csendesen, majd fájdalmas tekintetét az Égre szegezte, és bánatában így imádkozott: 
 
„Atyám, tekints egyszülött Fiadra, emlékezz Drága Véremre, s tekints irgalmasan gyermekeidre, akiket 
Szereteted teremtett. Atyám, nézd a Te Fiadat, aki szeretett gyermekeidért ellankadtan gyötrődik, és 
irgalmazz nekik. Elvetettem a szentség egy másik magját ezen az érintetlen földeden, s irgalmad éltette, 
hogy kicsírázhasson.  
Atyám, a szentség eme kis növényét neveld fel kérlek, hogy otthona lehessen minden teremtménynek, 
aki ennek a fának a szentségében oltalmat és menedéket akar lelni.  
Emlékezz, hogy a múltban sok, ehhez hasonló magot vetettem, s számos közülük elszáradt és kihalt. Sok 
azonban még mindig él, de életük hasznavehetetlen. 
A szentség eme fiatal fáját védelmezed az ellenség támadásaitól, amíg képes nem lesz maga kiállni a 
támadásokat.  
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Atyám, nem azért könyörgöm hozzád, hogy a Vadállat támadásaitól ne szenvedjenek, hanem azért 
imádkozom, hogy ez a fa éretté váljon, s aztán kezeid eloldhatják a Vadállatot.  
 
Atyám, látod mennyire gyengék! Nem tudják, s nem is értik, hogy mennyire borzasztóak lesznek a sátán 
uralmának napjai. Figyelmen kívül hagyják figyelmeztetéseimet, bár nem azért, mert gonosz szívűek 
lennének, hanem azért, mert nagyon keveset tudnak. Látod, mit tesznek üzeneteimmel, egyik művemet 
sem veszik komolyan. Még Haláltusám Keresztjét sem veszik figyelembe, a fegyvert, mely segítene 
nekik kibírni a sátán uralmának napjait. Atyám, nem fogják fel az eljövendő napok jelentőségét, mert 
olyanok, mint a kisgyerekek. Segíts nekik, hogy meglássák és megtapasztalják a Vadállat eljövendő 
napjait, mielőtt kezeid eloldanák azt.  
 
Add meg gyermekeidnek a kegyelmet, szerte a világban, hogy össze tudják gyűjteni a Tökéletes 
Tisztaság Rózsájának szirmait. Áraszd megszentelő kegyelmedet gyermekeidre, akik oltárod elé 
térdelnek júliusban, ebben a nagy jelentőséggel bíró hónapban. A kitartás ereje töltse be szívüket! 
 
Atyám, add, hogy irántad, s Fiad iránt hiteles tanúságot tegyenek. Miközben ezt az erkölcstelen világot 
meghintik vérükkel és verejtékükkel, emlékezz Fiad kínszenvedésére és drága Vérére, és újítsd meg a 
föld színét.  
 
Én vagyok a te Fiad, aki övéi között kín szenvedve él.” 
 
„Gyermekeim, minden szükségest megadtam nektek, amivel a borzasztó órára fel tudtok készülni. A 
Vadállatot nagyon hamar szabadjára engedik. Akkor, majd megértitek, hogy miért oly nagy kínszenvedésem. 
Boldogok mindazok, akik már most is megértik. Mindazoknak, akik ebben a hónapban (július) válaszolnak 
ima-felhívásomra, megadom a kitartás kegyelmét, ha azok megmaradnak szeretetemben. 
Fogadjátok áldásomat: „Atyám kezeid közé ajánlom a te kicsi liliomaidat. Tartsd meg őket egy hitben, és egy 
szeretetben, és add meg, hogy egyként tegyenek tanúságot! 
Megáldalak titeket az Atya, a Fiú, és a Szentlélek nevében! Békesség veletek! Maradjatok meg szeretetemben 
és irgalmamban!” 
 
2002. július 20. 
 
Miközben imádkoztunk látomásban láttam, amint egy isteni fénysugár a mennyekből közénk áradt. Ekkor 
rögtön megjelent a Haláltusát vívó Jézus Krisztus Arca és csendesen így szólt:  
„Gyermekeim, köszöntelek titeket ezekben a napokban, amelyekre Én hívtalak meg titeket, hogy töltsétek azt 
imában. Boldog vagyok, hogy sokan enyéim közül, felszentelt szolgáim és mindazok, akik önmagukat az Én 
Drága Véremnek szentelték imákban töltik ezeket a napokat. Megsebzett Szívem gyógyul ez által. Örömmel 
szemlélem a kis liliomaim egyszerűségét és semmisségét, akik szerte a világban Krisztus Véres útját követik. 
Boldog vagyok, hogy láthatom, ahogyan uralmam megnyilvánul köztetek.  
Barnabás, van néhány atyai intelmem gyermekeim számára Drága Vérem iránt tanúsított imádásotok ezen 
napjaiban. Mindannyitokat meghívtam arra, hogy imádjátok Drága Vérem. Aki bölcs és követi tanításomat 
növekedni fog hitben és szeretetben. Ismerjétek fel, hogy a világ tudása távol áll a mennyei dolgoktól. Aki a 
világ szemével lát, az vak a mennyei iránt.  
Tanítani foglak titeket az isteni Bölcsességről, hogy a Lélek szemeivel lássátok azokat a dolgokat, amelyek 
valóban fontosak a Bölcsesség számára. Én vagy a Haláltusát vívó Jézus Krisztus, aki hív titeket! Megáldalak 
titeket az Atya, Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen.” 
A látomás hirtelen eltűnt. 
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2002. július 21. 
 
Látomásban láttam a Haláltusát vívó Jézus Krisztus vértől ázott Arcát, aki csendesen így szólt: 
„Gyermekeim, ti vagytok az Én szerelmeim. Oh, mily gyöngéden szeretlek titeket! Oh, mennyire megsebzi 
Szívemet látni titeket a kárhozat útján járni. Inkább meghaltam értetek, sem hogy akár egy is elvesszen 
közületek! Oh, de mégis úgy tűnik, hogy ti nem tudjátok, mennyire szeretlek benneteket. Szerelmeimnek 
hívlak titeket, s valóban, oh, mennyire szeretlek benneteket. De ti miért nem tudtok szeretni Engem? Talán 
nem vagyok méltó a szeretetetekre? Oh, emlékezzetek, hogy értetek a kezeimet kifeszítették, és szögekkel 
szúrták át! Gyermekeim, tudjátok-e, hogy irántatok érzett szeretetemből adtam meg magamat és engedtem, 
hogy kezeimet átszúrják? Irántatok érzett szeretetem késztetett arra, hogy feladván isteni erőmet és 
hatalmamat legyek gyönge és támasz nélküli. Oh, mily keserű az első szög átütésére gondolnom, amely 
átszúrta gyönge kezemet. A fájdalom megnyitotta Szentséges Szívem, hogy szeretetemet árasszam reátok. 
Elviseltem a fájdalmakat, mert életemet akartam adni szerelmeimért! Bizony mondom nektek elviseltem a 
fájdalmakat, mert életemet akartam adni értetek, az én szerelmeimért. Gyermekeim, mivel érdemeltem ki, 
hogy gyűlöltök Engem? Jézus Krisztus vagyok, aki meghalt értetek! Szívem szeretetre hív meg bennennetek! 
Vérem meghív benneteket, hogy visszatérjetek, és emlékezzetek a Velem kötött szövetségre! Oh, 
emlékezzetek, ahogyan a Szövetséget Vérem lepecsételte! Térjetek vissza hozzám szeretteim! Nem akarom, 
hogy megszegjétek a Szövetséget és meghaljatok, hanem azt akarom, hogy éljetek! Azt akarom, hogy Velem 
legyetek! Azt akarom, hogy élvezzétek szeretetemet! Ha elég bátrak lesztek ahhoz, hogy visszatérjetek 
hozzám, Én szeretetem harmatát hullajtom rátok, s begyógyítom bűnökkel sebzett szíveteket! Megáldalak 
benneteket és az Én békémet, adom nektek! Fogadjátok áldásomat! ”  
A látomás hirtelen eltűnt. 
 
2002. július 22. 
 

Imádságom alatt látomásban láttam a Haláltusát vívó Jézus Krisztust, aki kedvesen így szólt: 
„Szerelmeim, tekintsetek annak az Arcára, aki szeret titeket! Jöjjetek közelebb Hozzám, és töltekezzetek 

be szeretetemmel! Nézzétek, ahogyan a Vadállat közeledik! A sötétség ereje a világra ereszkedik, hogy 
betöltse azt. Oh, szerelmeim, miért vagytok lelkiekben vakok ebben az időben? Hát nem figyelmeztettelek 
benneteket az eljövendő lelki vakságra, mely elméteket és lelketeket támadja? Oh, miért nem ismeritek fel az 
idők jeleit? Letértek a megváltás keskeny útjáról és elhagyjátok keresztjeiteket! Visszautasítjátok az élet útját!  

Szerelmeim térjetek vissza Hozzám! Haljátok meg annak a hangját, Aki szeret titeket, Aki meghalt értetek! 
Én vagyok a ti szerelmes jegyesetek, aki elviselte irántatok érzett szeretetből a töviskorona keserves 
fájdalmait. Egyedül voltam kiszolgáltatva a katonáknak, akik megfosztottak ruháimtól és gúny köntöst adtak 
rám. Mindezt az értetek érzett szeretetem miatt viseltem el. Arra kényszeríttetek, hogy miután mezítláb előttük 
állva köntösömet derekamon megkötötték egy érdes felületű és éles szegélyű székre üljek, és tövissel 
megkoronáztak. Mindezeket az irántatok érzett szeretetem miatt viseltem el. Kezembe vaspálcát adtak, és 
gúnyolni kezdtek, mint királyt! Mindezeket az irántatok érzett szeretetem miatt viseltem el. 

Most pedig visszautasítotok Engem, és a Vadállatot imádjátok. Oh, meneküljetek a Vadállat elől, és 
jöjjetetek vissza hozzám, és merüljetek el szeretetemben. Ne kövessétek a Vadállatot!  Ne vegyétek fel az Ő 
jelét! Én vagyok jézus Krisztus, aki hív titeket, hogy térjetek vissza! Gyermekeim, emlékeztetlek titeket, az 
irántatok érzett Szeretetemre. Rátok tekintek, hogy lássam, mennyire szerettek Engem. Az óra közel van! 
Fogadjátok áldásomat! Megáldalak titeket az Atya, Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen.” 

A látomás hirtelen eltűnt. 
 
2002. július 23. 
 

Látomásban láttam a Haláltusát vívó Jézus Krisztus vértől ázott Arcát, aki csendesen így szólt: 
„Gyermekeim, tűnődjetek el az irántatok érzett Szeretetemen, mely szeretet az életembe került. Bizony 

mondom nektek, tűnődjetek el a kereszten történt áldozati halálomon, amint a sátán napjai közelednek. 
Növekedjetek a szeretetben! Jöjjetek közelebb és legyetek az Én barátaim. Mindig kérjétek az igaz szeretet 
kegyelmét és gyakoroljátok is a szeretet cselekedeteit.  
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Gyermekeim, közelebb hívlak benneteket az Én Szentséges Szívemhez, azért, hogy szeretetemmel lángra 
lobbantsalak benneteket, amint beléptek a sötétség órájába. Ez az az óra, amikor a sötétség ereje teljeségében 
fog uralkodni. Csak az igaz szeretet fénye lesz látható abban az időben, a világban, minden más fényt 
kioltanak, a sötétség erői sok ember felett győzedelmeskednek majd. Abban az időben azok nem látják majd 
a világosságot, ezért a sötétség hatalma körbeöleli majd őket. Oh, mily bátrak és hűségesek lesznek abban az 
időben az én szerelmeim. A szeretet fényén keresztül fognak majd látni. A szeretet fénye kinyilatkoztatja majd 
lelküknek a sátán emberének gyengeségét és annak korlátozott idejét, és ez bátorrá teszi majd lelküket. 
Meglátják majd a Mindenható és Mindentudó Isten megmutatkozását, aki úgy határozott, hogy a sötétség 
napjaiban hallgatni fog. Az Antikrisztus abban az időben minden hatalmát gyakorolni fogja, hatalma lesz majd 
parancsolni, gyilkolni és kínozni. De az Én szerelmeim győzelmet aratnak majd a szeretet erejével. A szeretet 
megszerzi majd nekik a hitet, s nem fognak majd félni a sátán kardjától, az igaz szeretet szilárdan tartja majd 
őket. Bizony mondom nektek nem fognak majd félni a vértanúság gyötrelmétől sem, a szeretet szilárdan tartja 
majd őket. Szentek lesznek a szeretetet ereje által.  

Gyermekeim, gondolkozzatok el az irántatok érzett szeretetemen és növekedjetek a szeretetben. Én vagyok 
a visszautasított Bárány, aki, keserűség kelyhét teljesen kiitta értetek. Én vagyok a visszautasított Bárány, aki 
a Gecemáni - kertben kínszenvedésében és bánatában ellankadt. Gondolkozzatok el az irántatok érzett 
szeretetemen és növekedjetek a szeretetben.  

Gyermekeim, sokan nem értik majd meg, miért adom majd nektek, ezeket, az üzeneteket. Meghívlak 
titeket, hogy szeressetek, mert az igaz szeretet ereje által győzelmet arattok majd. 

Fogadjátok áldásomat! Megáldalak titeket az Atya, Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen.” 
A látomás hirtelen eltűnt. 

 
 
2002. július 24. 
 

Imádságom alatt látomásban láttam a Haláltusát vívó Jézus Krisztust, aki csendesen így szólt: 
„Gyermekeim, a szeretetben bölcsesség rejlik, jöjjetek közelebb szeretetemhez, és birtokoljátok ezt a 

bölcsességet, arra hívlak meg benneteket, hogy összegyűljetek szeretetemben. Húzódjatok közelebb Hozzám 
és ízleljétek meg szeretetem édességét. Én vagyok a Haláltusát vívó Jézus Krisztus, aki kínokat áll ki értetek!  

Szeretet vezérli a szívet ahhoz, aki szeret. Amit a szem nem lát, a szeretet meglátja és megértik. Amit a fül 
nem hall, a szeretet meghallja és megérti. Oh, amit a test nem képes felfogni, azt a szeretet megmagyarázza. 
Oh, mily hatalmas a szeretet ereje. Gyermekei, meghívlak titeket, hogy legyetek óriási szeretettel teliek. 
Húzódjatok közelebb szeretetemhez. Jöjjetek és élvezzétek a szeretet erejének édességét. Jöjjetek és 
tartózkodjatok az Én bölcsességemben. 

Gyermekei, minél közelebb vagytok szeretetemhez, annál tisztábban látjátok a mennyország dolgait. Minél 
tisztábban láttok, annál jobban értitek meg az isteni Bölcsesség lényegét. Az isteni Bölcsesség műve adja az 
értelmet az isteni dolgok tisztánlátásához. A Bölcsesség a szeretet erejéből származik. Gyermekeim, jöjjetek 
közelebb Szeretetemhez, és tartózkodjatok a Bölcsességemben.  

Az Antikrisztus napjaiban az emberi tudomány bujkálni fog, csak a Bölcsesség, amely az Én szerelmeim 
szívéből származik, fogja vezetni népemet abban az időben. Az emberek kutatni fognak a Bölcsesség után, 
hogy megértésék az idő eseményeit és az óra nyelvét, de semmit nem találnak majd. Minél inkább kutatnak 
az isteni Bölcsesség után, annál jobban mélyednek el a megtévesztés és zavarodottság világában. Csak a 
Szeretet ad nektek Bölcsességet abban az időben. Gyermekeim, meghívlak benneteket, hogy szeressetek. 
Szerelmeseimnek nevezlek titeket, s valóban azok vagytok. Jöjjetek, és tartózkodjatok Szeretetem 
Bölcsességében.  

Én vagyok a visszautasított jegyes, aki megostorozása által kiszabadított benneteket a halál börtönéből. Óh, 
nézzétek, ahogyan a könyörtelen emberek irgalmatlanul ütlegeltek Engem értetek. Oh, testemnek mennyi 
része kínoztatott meg! Hány liter Vérem ömlött ki! Óh, mily keserűség, hogy az Én Szívem fájdalmában 
szerelmeimhez kiáltott, de ők cserbenhagytak Engem! Gyermekeim, mindezeket a fájdalmakat, az irántatok 
érzett szeretetemből viseltem el. Oh, emlékszem, ahogyan a katonák megostorozásomkor okozott sebeimet 
kardokkal és dárdával nagyobbítják meg. Sebeimbe olyan folyadékot öntöttek, amely megégette bőrömet, és 
még jobban fokozta fájdalmaimat. Mindezeket az irántatok érzett szeretetemből viseltem el. Hol vagytok hát 
most? Jöjjetek és szeressetek Engem!  



Tökéletesség rózsái (Barnabás üzenetek a Szent Vér hónapjában 2000-2002)     30 
 

A Vadállat közelben van! Mily keserű érzés! A sötétség befedi a világot. Az ítélőképesség fogytán van. 
Húzódjatok közelebb Szeretetemhez. Ez a Szeretet Bölcsességet ad nektek, és megerősíti hiteteket! Én vagyok 
Haláltusát vívó Jézus Krisztus, aki az oszlophoz kötözve megostorozásakor hozzátok kiállt, s meghív titeket 
a szeretetre.  

Fogadjátok áldásomat! Megáldalak titeket az Atya, Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen.” 
A látomás hirtelen eltűnt. 
 
2002. július 25. 
 

Látomásban, láttam a Haláltusát vívó Jézus Krisztus Arcát, aki csendesen így szólt: 
„Fiam, sokan barátaiknak hívnak Engem, de ők mégis az árulók közé tartoznak. Csupán egy parányi 

csoport, a Kereszt barátai, az Én igaz barátaim és szeretőim. Ők azok, akik megmaradtak vigasztalóimnak a 
Kálvária véres útján. Szerelmeimnek hívom őket, akik a gyűlölködők tömegében követtek Engem, s vigaszt 
nyújtottak nekem. Ők azok a barátok, akik osztoztak kínszenvedésemben. Hasonlóak Veronikához, életüket 
kockáztatva megtörölték vértől ázott arcom. Olyanok, mint Mária Magdolna, bátran szeretnek, feladtak 
mindent, hogy megnyerjék Üdvözítőjük, Krisztus Szívét. Olyanok, mint János, aki meglelte s szeretet 
édességét a kegyelem keresztjének édességében. Olyanok, mint Édesanyám, a szeretet édesanyja. 
Gyermekeim, ők az én valódi barátaim, és igaz szeretőim.  

Sokan a csodák miatt hívnak barátaiknak Engem, s valójában nem barátaim, hanem Szent Keresztem 
ellenségei. Ugyanolyan árulók, mint a karióti Júdás; a hatalomnak, a pozíciónak, a gazdagságnak és jólétnek, 
valamint a csodáknak a rabjai. 

Gyermekeim, ők azok, akiket noha meggyógyítottam, ők mégis elfogtak, ütlegeltek, s keresztre feszítettek 
Engem. Ők nem vigasztalók! Ők nem kereszthordozók! Csak a csodáim érdeklik őket. Oh, mily távol vannak 
ők az Országom tudásától. A legrosszabb és legértéktelenebb dolgokat hajszolják életükben.  

Gyermekeim, nem lehettek igaz szerelmeim, hacsak nem váltok vigasztalóimmá. Nem lehettek igaz 
szerelmeim, hacsak nem váltok a Szent Kereszt barátaivá és szeretőivé. Bizony mondom nektek, szeressétek 
keresztjeiteket. Vinnetek kell keresztjeiteket s követnetek kell Engem. Aki valóban, s túláradóan szeret 
Engem, az segít nekem vinni a visszautasított kereszteket, melyeket hamis követőim dobtak, s hagytak el, 
hogy én vigyem azokat.  

Szerelmeim keresztemet könnyűnek találják majd, s édesnek, annak nehézségeit. Oh igen, értetek fedem 
fel a szeretet misztériumát! Ti vagytok az én igaz barátaim. Szeretlek titeket! Mindig gondoskodom rólatok. 
Hamarosan keresztjeitek örömötök trónja lesz! 

Megáldalak benneteket az Atya, a Fiú, és a Szentlélek nevében! Ámen” 
Hirtelen a látomás eltűnt.  
 
 

2002. július 31. 
 

Látomásban, láttam a Dicsőséges Krisztust megszámlálhatatlan angyal kíséretében, egy felhőben közénk 
ereszkedni. Egy kis idő elteltével a felhő befedte az egész helyet, s megjelent benne a Haláltusát vívó Jézus 
Krisztus Arca, s csendesen így szólt: 

„Áldottak mindazok, akik leborulnak oltárom előtt, hogy engeszteljenek a világ bűneiért, nagy lesz 
jutalmuk! Megáldalak titeket igaz szerelmeim, Szívem nagy jutalomban részesít majd titeket. + Megáldalak 
titeket, a Szent Kereszt igaz barátait és szeretőit, tiétek az igaz boldogság. + Megáldalak titeket, 
kereszthordozókat, valódi pihenés és nyugalom vár rátok. + Megáldalak mindnyájatokat, szerelmeim. + 

Örömmel tölt el, hogy megláthatom majd köztetek az én eljövendő dicsőséges uralmam kinyilvánulását. 
Oh, mily szerencsések a kicsinyek, övék lesz majd e ország. Gyermekeim, úgy tetszik az Örök Bölcsességnek, 
hogy megalázza a gőgösöket, és felmagasztalja az alázatosokat. Ő, aki a semmiből teremtett meg mindent, 
úgy határozott, hogy elhozza az Ő királyságát a földre a legkisebbeken, legelhanyagoltabbakon és 
legtudatlanabbakon keresztül. Izrael leggyengébb fia vezeti majd őket a harcban a győzelemre. 
Tervemet a kicsinyekkel ismertettem meg, s ők növekedni fognak majd az én bölcsességemben, s rajtuk 
keresztül akaratom elterjed világszerte, s meghozza uralmamat.  
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Áldottak, akik felismerik a végtelen bölcsességet a csend misztériumában, a gyengeség erejében, és az 
alázatosság hatalmában! Meglátják majd Isten rejtett tervét, s dicsőítik majd az Úr nevét! 

Fogadjátok áldásomat! Megáldok mindenkit a hit különleges kegyelmével, aki oltárom elé térdel, az Atya, 
a Fiú, és a Szentlélek nevében! Ámen” 
A látomás hirtelen eltűnt. 


