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Ugyanarra a hivatásra lett kiválasztva Magyarország és a Szent Kereszt rend - az egyik 1000
éve, a másik 70 éve
 a kereszt komolyanvételére
A kis maradék szerepe Izrael történetében a magyar történelemben és a végidőkben
 Magyarország kis Dávidként védte a Góliátokkal szemben a keresztény Európát
Jézus és Mária egyesített szent szíve a végidők két tanúja és menedék
Miért kapta Szt. István a pápától a koronát?
 Azért, mert ez a király a Szent Kereszt nagy védelmezője lesz Európában, az akkori
keresztény világban.
Egy bizonyos Illés nevű szerzetes mondta ezt II. Rudolf császár udvarában
A kereszt védelmezése az utolsó idők feladata is.
A keresztnek ez a küldetése már elkezdődött a magyarság kereszténység előtti korszakában,
nevezetesen a kettős fejedelemségben
 Ez a férfi és a nő princípiumát jelenítette meg.
Az első feladata a vallási később az egyházi ügyek intézése volt
A másodiké a társadalmi, politikai felelősség
Szent István e két funkciót egyesítette
Ehhez jött a hercegprímás hivatala, amelyet utoljára Mindszenty bíboros töltött be.
o az állam és az egyház között ő közvetített
A király az igazság tanúja, a pap,/püspök/hercegprímás a szereteté
o A Jel 11-ben ezek Illés és Hénok
o Az Angyalműben lett nyilvánvalóvá, hogy ez a két tanú Jézus és Mária Szíve
o A magyarság őstörténetében mindez előképként már ott élt
A fejedelemségek 6. angyali karában12x2 angyalfejedelem áll, akik Mária koronáján
a 12 csillagból álló korona,
o Itt 12 kettős fejedelem áll, amelyik közül mindegyik ikerangyal, tehát valójában 24-en
vannak
o Magyarország ikerőrangyalai is közülük kerülnek ki.
o Egyikük a korona hordozója, akit úgy is neveznek, mint Isten uralkodói
méltósága
A másik úgy néz ki, mint egy szeretetláng, amely a Keresztet hordozza
Krisztus szenvedésével és a vértanúsággal
 Ő hordozza az egyházi rend szentségét diakónus/pap/püspök
 Ő hordozza a szentek imádságait egy aranyfüstölőben a Jel 8,3-5-ben
 A neve azt jelenti a lángoló, térdeplő önátadás angyala. A füstölő a
kezében a papság szimbóluma.
A művészek megsejtettek ebből valamit. Úgy ábrázolják őket, mint akik Mária feje
felett tartják a koronát
o Egy ilyen képet használtunk fel most a kis kiadványoknál. Eredetije a
Mindszenty miseruhán található, ez a fekete-fehér kép az arról készült grafikus
változat
Mindez összefüggésben áll azzal a kéréssel, amelyet az ég 77 évvel ezelőtt Mária Natália
nővéren keresztül adott, hogy épüljön egy engesztelő kápolna, amely a Szűzanyának trónként
szolgálhat a földön, nemcsak Magyarország, hanem az egész föld számára.
 Ez az uralkodói méltóságot testesítené meg
A másik kívánság az engesztelő rend, amely létrejött ugyan, de jelenleg mégsem virágzik az
egység, a szeretet, az alázatos engedelmesség hiánya miatt.

Ezek az engesztelő rendeknek (férfi és női rendek) a szolgálati és az általános
papságot kellene megtestesíteniük, amit a második angyalfejedelem igazgat. Mert az
igazi formája a szeretetnek az, amit az Úr élt elénk élete teljes szellemi-lelki-testi
odaadásában.
Ha ez a kettő teljesedett volna, Magyarország lehet, hogy meg lett volna kímélve a nagy
végidős katasztrófáktól
 De mindezidáig ez nem valósult meg.
Nem azon kell gondolkodnunk, hogy ki a felelős ezért, hanem arra kell gondolnunk,
hogy a nagy kegyelmi ígéretek először mindig a szívben, a lélek mélyén valósulnak
megHa ezeket kiimádkozzuk, lélekben megvalósítjuk, akkor kapják meg az illetékesek a
kegyelmet ahhoz, hogy ezeket felépítését megvalósítsák.
Hogy erre még marad-e idő, az nagy kérdéses
Dávid, mivel sok vért ontott, nem építhette fel az ószövetségi templomot
 Igéretet kapott viszont arra, hogy majd felépül az igazi templom, maga Jézus, és
benne Mária mint tabernákulum
Nem történt meg Oroszország a Szűzanya Szeplőtelen Szívének az odaszentelése se olyan
formában, ahogy ezt a Szűzanya Fatimában kérte.
Szinte nem maradt már időnk, mert 2020-ban elkezdődtek a diktatórikus idők a
koronavírussal, a lezárásokkal és a kényszeroltásokkal.
Legfeljebb annyi időnk maradt, ami a Szentírás jövendöléseiben szerepel, hogy az Úr le tudja
rövidíteni az Antikrisztus uralmának az idejét.
Most arra maradt még lehetőségünk, hogy Krisztus misztikus testének ezt a szellemi
engesztelő kápolnáját, és az engesztelő rendeket lélekben építsük.
Mi az alapja ennek az engesztelő kápolnának és engesztelő rendeknek?
 az engedelmesség, a gyermeki áldozatkész szeretet
Ebben segíthet minket a második fejedelemségekhez tartozó angyal, aki az áldozat
tömjénezőjét tartja a kezében, amely a papságot hordozza. Ő segíthet, hogy szolgálati, ill.
általános papságunknál fogva papi áldozatot mutassunk be: úgy szeressünk, ahogy az Úr
szeret.
Az Égiektől ígéretet kaptunk, hogy ha ez a szellemi engesztelő kápolna és szellemi
engesztelő rendet sokan kezdik el lélekben építeni buzgalommal, alázattal és engesztelő
szeretettel, akkor bár Magyarországnak át kell mennie a nagy tisztuláson, át kell élnie nagy
katasztrófákat is, de nem semmisül meg. És talán még megvalósulhat Pio atya jövendölése,
hogy Magyarországra még egy nagy kegyelemmel teljes jövő vár.
VI. Pál pápa előre látta, hogy „ez a nem katolikus gondolkodás a katolicizmuson belül
holnapra felerősödik, ez lesz az erősebb. De ez sohasem fogja az Egyház gondolkodását
reprezentálni. Szükséges, hogy fennmaradjon egy maradék egyház, bármilyen kicsi is."
(1977. november 9-én folytatott beszélgetése J. Guiton-al).
Magyarországon sok olyan mozgalom és közösség van, amelynek szívügye az engesztelés.
Gondoljunk arra a nagy engesztelő mozgalomra, amit Mindszenty bíboros hívott életre, és
amely 1 millió imádkozót célzott meg.
Azután ott van az a közösség, amely a Normafához rendszeresen kijár. Az ezen belüli 3 évvel
ezelőtti szakadás egy negatív következményeként is felfogható, hogy Budapest elvesztette a
polgármester választást.
Annál inkább szükség van rá, hogy a SZHGYECS-ja összefogjon szeretetben, egységben és
engedelmességben, hogy a következő választásoknál elkerülhessük a legrosszabbat.
Azután ott van a Szeretetláng mozgalom, amely szívének a közepén ugyancsak az
engesztelés áll.
Vagy ott vannak, akik a Szent Jobb kápolnában gyűlnek össze engesztelésre. Siegfreid atya is


sokat virrasztott ott magyarországi szolgálatának a kezdetén.
A Máriás Papi Mozgalomban is az engesztelés áll a középpontban.
De sajnos mindegyik csoportból hiányzik a mély szeretetben való egység, egymás kölcsönös
megértése, kölcsönös tisztelet az együtt munkálkodásban, az hogy úgy szeressék egymást,
ahogyan az Úr szeret.
Mivel ezek hiányoztak, ezért nem épülhetett meg sem az engesztelő kápolna, sem nem
erősödhettek meg az engesztelő rendek.
A Szentháromság Gyermekeinek Engesztelő Családja-ja ezt szeretné megvalósítani. Mély,
valódi egység, szeretet, tisztelet, a vezetés engedelmes elfogadása, mert Jézus megváltó
engesztelő szeretete az egészen a halálig menő engedelmességben áll.
Szükség van egy közös nevezőre, amelynek célja ez a lelki engesztelő kápolna és rend. De
ehhez szükséges egy egységes vezetés, ahol mindenki arra törekszik, hogy megértse a
másikat, respektálja és szeresse, úgy ahogyan azt az Úr elénk élte. Mert csak ahol ezek
megvalósulnak, ott válhat a Regnum Marianum a maradék egyház szívévé, csak ott válhat
Mária öröksége menedékhellyé más nemzetek emberei számára is az utolsó idők nagy
szorongattatásaiban, amelyek már elkezdődtek.

