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"Állhatatosan kitartottak az apostolok tanításában és közösségében, a kenyértörésben és az imádságban." (ApCsel 2,42)
Nagyon fontos részt olvasunk itt a Szentírásból. Benne van az
Egység a tanítványok, Krisztus követôinek az egysége, amely
"a Kenyértörésben" azaz az Oltáriszentségben valóságosan
jelenlévô Jézus Krisztus a Fiúisten köré szervezôdik. Ebben
elsôdleges példaképünk az Istenanya kell, hogy legyen, aki
mindig, minden körülmények között Isten akaratát kereste és
valósította meg életében.
Mária Julianna lelki naplójában találkozhatunk az Úr Jézus
és az Ô Édesanyja üzeneteivel, amely a Közösség, az Egység
fontosságára, az Oltáriszentség mind mélyebb megtapasztalására és tiszteletére, az imádság szükségességére, a Szûzanya
szeretetére és az Úr Jézussal való szoros kapcsolat kialakítására irányítja a figyelmünket.
Szeretettel ajánlom mindenkinek figyelmébe e sorokat, – természetesen szem elôtt tartva az Egyházi Tanítóhivatal azon megnyilatkozását, miszerint a magánkinyilatkoztatások elfogadása
nem kötelezô és minden esetben a kinyilatkoztatás fényében
megvizsgálandó – akinek Istennel való kapcsolatát erôsíti és
ezáltal üdvösségét szolgálja az bátran olvassa és váltsa életté.
"Akinek van füle, hallja meg!"
P. Teofil

5

“Ne oltsátok ki a Lelket, s a prófétai beszédet ne vessétek meg. Vizsgáljatok felül mindent, a jót tartsátok
meg.”
(I. Tessz. 5., 19.-22.)
VIII. Orbán pápa dekrétumával egyetértôen alávetjük
magunkat a legfôbb egyházi hatóság ítéletének, és
ezen égi üzenetek közlésével nem óhajtjuk végsô döntését megelôzni.
A teológusok véleménye szerint Mária Julianna lelki
naplójában nincs semmi olyan, ami ellenkezne az
Egyház tanításával. Ettôl függetlenül a szerzô mindenben aláveti magát a Római Katolikus Anyaszentegyház tanítóhivatalának.

Ez a könyv az egyházi misztikus
irodalom egyik legcsodálatosabb
gyöngyszeme, amely új fényben
ragyogtatja fel elõttünk
Jézus Krisztus minden értelmet
meghaladó végtelen szeretetét.

Mindenekelôtt hálát adok hôn imádott Örök Édesatyámnak mindkét Lelkivezetômért, és természetesen
köszönetet mondok ônekik is, akik Istenem kegyelmébôl oly nagy szeretettel, megértéssel és türelemmel
vezettek. Életem minden útvesztôjén át ôk voltak a
fény, amely megvilágította számomra Istenem törvényét, és megváltó Jézusom ôrajtuk keresztül sugározta rám segítô kegyelmét. Az elsô Lelkivezetôm Váry
József, szervita rendi nevén, Bonajunkta atya volt. Ôt
1984 augusztusában álmomban láttam meg elôször.
1999. márc. 2-án bekövetkezett haláláig – mennybe
vételéig – ô vezetett. Amikor már egyre többet döntötte ágyba, és szólította a kórházba súlyos – halálos –
betegsége, akkor Jézusom új Lelkivezetôt jelölt ki
számomra, aki minden területen méltó utódja
Bonajunkta atyának. Mivel ô rejtve kíván maradni,
ezért nem írok róla többet.
Köszönetet mondok fiamnak az áldozatkész segítô
munkájáért, mert nélküle nem tudtam volna a számítógépes szövegfelvitelt elvégezni.

Mária Julianna
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Tartalmi ismertetõ
A Szentlélek megvilágosított a lelkinapló tartalmát illetôen.
Mindhárom kötet középpontja a legméltóságosabb Oltáriszentség tisztelete, imádása, és a tiszta lelkekre gyakorolt kegyelmi hatása.
Jézus: "Minden betû, amelyet veled leírattam, megújult
Egyházamban teljesül be. Akkor fog Engem a legméltóságosabb Oltáriszentségben úgy tisztelni, szeretni és imádni egységben Egyházam, ahogy elvárom tôle. De ehhez elôbb meg
kell tisztulnia."
A lelkinapló 13. oldalán leírt álmomban láttam meg elôször Váry
József atyát, aki ezután 15 évig a Lelkivezetôm volt. Álmomban
ragyogó fehér ruhát adott rám. Ez volt az életfelajánlás, ahogyan
ô mondta: az életáldozati örök fogadalom, amit elsô gyónásom
alkalmával Jézus kért tôlem általa, és ônála tettem le. Álmomban
eggyé váltam a tabernákulummal, vagyis Istenem kegyelmébôl
én is szentségtartóvá váltam. Ez 1985-ben volt.
Mária Julianna lelki naplója – a legméltóságosabb Oltáriszentség tisztelete. Ez volt Mária Julianna küldetése, hogy ezt
leírja, erre életével is példát adjon, és terjessze – valamint
halála után terjesszék mindazok, akiket majd erre indít a Szentlélek. Én az Egyház-szakadás miatt meg voltam fosztva a
szentségektôl, így a legméltóságosabb Oltáriszentségtôl is.
Jézus vágyat adott a szívembe, hogy Ôt az Oltáriszentségben a
lelkembe fogadjam. Ô nemcsak beteljesítette ezt a hatalmas
szomjamat, hanem igaz tanújává tett, hogy az Ô kegyelmébôl
az Ô tanítását leírjam. Jézusom elsô szava ez volt hozzám:
"Áldozz meg!" Kezdettôl fogva mindig a legméltóságosabb
Oltáriszentségbôl kapom a kinyilatkoztatásokat. Úrfelmutatáskor mindig szól hozzám hôn imádott Uram, és ha hosszabb
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üzenetet diktál, azt mindig a tabernákulumból érzékelem. Amikor nem a templomban szól hozzám, akkor a lelkembôl hallom
Ôt, Aki mindig emlékeztet rá, hogy az Oltáriszenségben a szívemben lakik. 1983 aug. 7-én, a Mennyei Atya napján hívott meg.
Azóta rendszeresen járulok szentáldozáshoz. 13 éve napi áldozó vagyok. Ezt megelôzôen egy héten többször is a szívembe
fogadtam Ôt, de mivel gyermekemet egyedül neveltem, kis
korában nem tudtam minden nap eljutni a templomba.
A Mária Julianna lelki naplója három kardinális üzenetet tartalmaz:
1. Az Egyház egysége.
2. A legméltóságosabb Oltáriszentség tisztelete.
3. Szûz Mária tisztelete.
Az Úr Jézus így imádkozik fôpapi imájában Mennyei
Atyjához: "Legyenek mindnyájan egyek. ...amint mi egyek
vagyunk." Vagyis minden leszakadt tag térjen vissza az apostoli egyetemes Krisztus alapította Egyházba, amint ezt az Úr
rajtam keresztül megvalósította. Az Úr Jézus elsô szavai ezek
voltak hozzám: "Áldozz meg!" Majd ôszinte bûnbánatom után:
"Bûneid el vannak véve." Szentáldozáskor pedig: "Térjél be
közéjük!" Miután engedelmeskedtem hívásának, csak azután
beszélt hozzám.
Miért tértem vissza az apostoli egyetemes Anyaszentegyházba?
Azért, mert Ô vágyat adott a szívembe a legméltóságosabb
Oltáriszentség után, amelyben Ô valósággal jelen van, és ez
csak a Katolikus Egyházban található meg.
Miért hagytam el a református hitet, amelybe beleszülettem?
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Azért, mert ott nem tisztelik és nem szeretik a Szûzanyát. Az
édes Úr olyan nagy szeretetet és tiszteletet adott a szívembe az
Ô Szent Édesanyja iránt, hogy kisgyermeki ragaszkodásom
erôsebb volt Égi Édesanyámhoz, mint az ôseim által tovább
adott hithez való kötôdésem, amelynek hiányosságait éppen a
Mária tisztelet nélkülözése által fedte fel elôttem az Úr Jézus.
E két tisztelet megegyezik Don Bosco álmával. Ott is az
Egyház csak úgy tud gyôzelmet aratni az ellenség felett, hogy
a pápa az Egyházat, mint hajót, amely a viharos tengeren
hánykolódik, szorosan hozzáköti a két oszlophoz:a legméltóságosabb Oltáriszentséghez, és a Szûzanyához. Ezt mondta errôl
Don Bosco: "Annyi veszély között két eszközzel lehet megmenteni az Egyházat: A buzgó Mária-tisztelettel és a gyakori
szentáldozással." Ezt a kettôt kéri tôlem, és mindannyiunktól a
lelki naplóban az Úr Jézus.
E három üzenet a megújult Egyházban nyeri el beteljesülését.
Ezt ígérte meg a lelki naplóban az Úr Jézus: "Megújítom
Egyházamat. Egyházam újra egy lesz. Itt fogják méltóképpen
tisztelni az Oltáriszentséget. Megújult Egyházam középpontja
a legméltóságosabb Oltáriszentség lesz."
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Mária Julianna lelki naplója
Mária a bérmanevem. Attól a kedves atyától kaptam, Aki megbérmált. Nagyon kedves számomra ez a név, mert égi Édesanyám neve. Julianna a harmadrendi szerzetesi nevem. A szervita világi harmadrend nôi ága alapítójának, Szent Falconieri
Juliannának és a keresztmamámnak is Julianna a nevük.
Irántuk való szeretetbôl és tiszteletbôl választottam ezt a nevet.
A továbbiakban csak ezt használom, mivel a lelkiatyám és az
én óhajom is az, hogy rejtve maradjak.
Elhívásom története
Református családba születtem. A szüleim csak nagyon ritkán
vittek templomba. Otthon azonban rendszeresen imádkoztunk,
és olvastuk a Bibliát. Mivel az ötvenes években voltam gyermek, így titokban jártam hittanra. Még az édesapám sem tudott
róla, mert ô nem akart nekem ”kettôs” nevelést adni. Azt
mondta, hogy elég az, amit az iskolában tanulok. Hála a jó
Istennek, Aki arra indította édesanyámat és anyai nagymamámat - aki szintén velünk lakott - hogy hittant tanuljak. Titokban
konfirmáltam, édesapám csak utána tudta meg. Mindig nagyon
szerettem olvasni a Szentírást. Fôleg az evangéliumot, közülük
is Szt. Jánosét és a zsoltárokat. Ma is ezek a legkedvesebbek
számomra. Amikor olvastam gyakran sírtam a meghatottságtól,
hogy ennyire szeret minket a jó Atya. Én is igyekeztem teljes
szívembôl viszonozni az Ô szeretetét. Amikor Úrvacsorát vettem, úgy fogadtam, mint Jézus valóságos Testét és Vérét.
Egyébként akkor még nem tudtam, hogy a protestánsok csupán
jelképnek tekintik. Nagyon szerettem az Úr Jézust már kora
gyermekkoromtól fogva. Nagypénteken ameddig csak tudtam
étlen-szomjan böjtöltem, templomba mentem és rendszerint
végigsírtam a szertartást. Többnyire a nagymamát kísértem.
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A Szûzanyát nagyon tiszteltem és szerettem, mint imádott
Jézusom Édesanyját. A nagymamám elmondta, hogy amikor
édesanyámat szülte, tüdôvérzése volt. (Ekkor 1930-at írtak) Az
orvosok lemondtak róla. Éjjel-nappal imádkozott, hogy négy
kisgyermekét föl tudja nevelni. Egyszer csak nagy fényesség
töltötte be a kis szobát, ahol feküdt. Megjelent neki a Szûzanya
a kisded Jézussal a karján. Rámosolygott és azt mondta neki:
”Ne félj! Meghallgattatott a te könyörgésed, 75 éves korodig
fogsz élni.” Ezzel a jelenés eltûnt. A nagymama pedig
fokozatosan felgyógyult. Ekkor 39 éves volt. A 75. születésnapját kórházban töltötte. Meglátogattam, imádkoztam vele.
(Ekkor 17 éves voltam.) Másnap reggel telefonáltak a kórházból, hogy a nagymama éjfél után nem sokkal örök álomra
szenderült.
10 éves koromban a szüleim elvittek nyaralni egy kis
hegyvidéki faluba, ahol megismerkedtem egy korombeli ott
lakó kislánnyal. A késôbbi években rendszeresen nyaraltam
náluk. A házukkal szemben lakott a plébános atya, aki délutánonként megvendégelt bennünket süteménnyel, szörppel és
közben Istenrôl beszélt nekünk.
16 éves voltam, amikor sehogy sem tudtam magamnak
elképzelni a jó Istent. Akkor ez az atya ezt mondta: ”Isten a
végtelen energia, Aki mindent megtehet. Ô a végtelen szeretet
és bölcsesség, Aki nekünk jót akar, és mint Teremtônk a legjobban tudja, hogy nekünk mi a jó. Ezért teljesen hagyatkozzunk Rá.”
Az isteni gondviselés már akkor elôkészítette ezt a találkozást,
melynek kapcsán 22 évvel késôbb jöttem ide tanácsot kérni. Itt
lettem elsôáldozó, és ez az atya bérmált meg.
22 éves koromban férjhez mentem és 30 évesen világra hoztam
egyetlen gyermekünket. A kisfiam hat hónapos volt, amikor
hirtelen egyik délután rosszul lettem, és le kellett feküdnöm.
Ekkor álmot láttam. Egy buszon utaztunk a férjemmel. A busz
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megállt. Én le akartam szállni. A férjem minden erejével
igyekezett visszatartani, de én kitéptem magam a karjaiból, és
leszálltam. Ô a buszon maradt, ami tovább ment vele. Én
elkezdtem futni majd kitárt karokkal szálltam fölfelé és azt
kiáltottam: ”Megyek, drága Úr Jézusom, megyek Hozzád!”
Nem láttam senkit, de kimondhatatlan édes vonzást éreztem.
Utána az álmomban egy hosszú, széles asztalnál ültem. Velem
szemben ült a fiam, és még néhány ismeretlen ember. Ott így
imádkoztam: ”Jó Atyám, köszönöm Neked, hogy a fiamat fölneveltem. Megtanítottam ôt, hogy megismerjen és szeressen
Téged. 18 éves, most már átadom Neked, Te vidd oda továbbtanulni, ahová jónak látod.” Amikor ezeket imádkoztam,
tudtam, hogy egy teljesen új iskolarendszer létezik. Ekkor
1982 áprilist írtunk.
A házasságomból kifolyólag sok problémám volt. Közös gyermekünk, és én is sokat betegeskedtünk. A férjem, aki egyébként római katolikus hitû, nem gyakorolta a vallását.
Az álom beteljesült. A férjem 14 évi házasság után elvált
tôlem. De akkor én már római katolikus voltam. Lelkiatyám
megtiltotta, hogy beadjam a válópert, de ismerve elviselhetetlen terheimet, azt tanácsolta, hogyha a férjem kezdeményezi a
válást, engedelmeskedjek s fogadjam Isten kezébôl. Elôtte
azért imádkoztam, hogy változzon meg a férjem, de ha nem
akar, akkor vigye el a jó Isten az életembôl. A válóper alatt az
álmom erôsített meg, hogy közös gyermekünket én fogom felnevelni. Meg voltam gyôzôdve róla, hogy a kisfiunk nálam van
a legjobb helyen. Amikor az ügyvédem semmi jóval nem biztatott, így imádkoztam: ”Jézusom, Téged Pilátus halálra ítélt.
Értem átszegzett Kezedbe ajánlom ügyemet. Mindenekfölött
bízom Benned!” Gyermekünket én nevelem, csodálatos
békében és szeretetben élünk. A férjemért sokat imádkozom.
Ô továbbra is megmaradt a régi életstílusában. Gyermekünk
révén a kapcsolattartásunk békés, normális.
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Még a házasságom fennállása alatt, lelki szenvedéseim
közepette gyakrabban jártam a református templomba. Az
egyik ifjúsági bibliaórán egy fiatal lelkész Jézus Édesanyjáról
beszélt. Körülbelül ezeket mondta: ”Mária ugyanolyan bûnös
asszony volt, mint a többi. Szüksége volt a megváltásra.
Jézuson kívül még több gyermeke is volt.” Én ezután sírva
mentem haza. Mérhetetlenül fájt a lelkem ezektôl a szavaktól.
Számomra Jézusom Édesanyja mindig Szent volt, és mint
ilyen, sérthetetlen is. Ezt mondtam magamban: soha többé nem
megyek be abba a templomba. A katolikus vallást nem ismertem, bár a férjemmel gyakran jártunk misére, amíg udvarolt. Ez
az eset 1983 kora tavaszán történt. Ellenállhatatlan vágyat
éreztem, hogy meglátogassam azt a római katolikus atyát, akivel gyermekkoromban oly sokat beszéltem. Nyáron meg is érkeztünk. A falu annyira beépült, hogy nem ismertem rá. Szállásunk nem volt. A férjemmel és a másfél éves kisfiammal
voltam. Egy parkoló mellett tiszta egyszerû kis ház állt. Rajta
felirat: Szoba kiadó! Vonzást éreztem. Becsöngettem. Egyszerû idôs néni nyitott kaput.
Ott maradtunk. A férjem még aznap hazautazott, mert nem vett
ki szabadságot. A néni késôbb elmondta, hogy imádkozott,
hogy Jézus küldjön neki vendéget. Én pedig szállást kértem
Jézustól. A néni buzgó katolikus asszony, aki 22 éves kora óta
özvegyen nevelte fel két gyermekét. 30 éve díszíti virágokkal
a templomot. Elmondtam neki lelki problémámat és még aznap
felkerestem a plébános atyát. Beszámoltam neki keserû tapasztalataimról, és választ kértem tôle Jézus Édesanyjára vonatkozóan. Válaszul egy könyvet nyomott a kezembe, melynek
címe: Jézus bensô élete Baij Mária Cecília feljegyzései szerint.
Kôvári Károly jezsuita szerzetes atya fordításában. Ez egy
három kötetes könyv elsô része volt, amely a Jézus rejtett élete
alcímet viselte. Mivel azelôtt még sohasem olvastam magánkinyilatkoztatást, ezért megkérdeztem Jézust a Szentírásból.
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Az Énekek Énekébôl a következôket olvastam: ”Megtaláltam
Akit igazán szeret a lelkem, megragadom és el nem engedem.”
Ezek után elkezdtem olvasni a könyvet. Jézus fogantatásától a
megszületéséig. Csodálatos volt az a bensôséges lelki kapcsolat, amely Anya és isteni Magzata között zajlott. Amikor
Mária világra hozta isteni Gyermekét, Szent Józseffel együtt
földre borulva imádták a megtestesült isteni Kisdedet. Mivel
méltatlannak tartották magukat, ezért nem merték Ôt érinteni.
Ekkor Jézus lelkében szólította Anyját, hogy fázik és éhes és
kéri, hogy gondoskodjon Róla. A Boldogságos Szûzanya ekkor
az Énekek éneke szavaival szorította keblére Szent Fiát: ”Megtaláltam, Akit igazán szeret a lelkem, megragadom és soha el
nem engedem!”
Amit én e könyv olvasásakor átéltem, azt megfogalmazni nem
tudom. Talán mennyei örömnek nevezhetném. Mindenesetre
sírva borultam a padlóra, és könnyek között kértem bocsánatot
Jézus Édesanyjától, amiért nem tiszteltem és nem szerettem Ôt
Hozzá méltóan. Úgy éreztem, hogy Szûzanyám karjaimba adta
egyszülött Gyermekét, Akinek kimondhatatlanul örültem.
Másnap elkértem a könyv másik két kötetét is. Mielôtt belenéztem volna, kértem a Szentlelket. Így találtam rá arra a részre, amelyben Jézus arról beszél, hogy milyen nagy kegyelmeket ad azoknak a lelkeknek, akik Ôt tiszta szívvel magukba
fogadják. Kimondhatatlan vágyat éreztem arra, hogy Jézust a
legméltóságosabb Oltáriszentségben a szívembe fogadjam.
Másnap, vasárnap reggel misére indultam. Öltözködés közben
belül a lelkemben egy szelíd, de határozott hangot hallottam:
”Áldozz meg!” Nem lehet, válaszoltam, mert ismer az atya és
ebbôl botrány lesz. A hang válaszolt: ”Ne félj, nem lesz semmi
baj, áldozz meg!” Én megint csak tiltakoztam. Ô így válaszolt:
”Ha nem akarod, nem muszáj. De ne félj, áldozz meg!” Ekkor
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ismertem fel a hang tulajdonosát, Jézust. Sírva válaszoltam:
”Uram! Én nyomorult bûnös vagyok. Gyónni sem tudok. Hogy
járulhatnék én a Szentséghez?” Ô szeretetteljes hangon csak
ennyit válaszolt: ”Bûneid el vannak véve.” Sírva futottam el a
templomig. A szentmise végén félve, remegve beálltam a
szentáldozáshoz járulók sorába. Közben hallottam Jézusom
szeretô hangját: ”Térjél be közéjük!” Mise után azonnal
elmentem az atyához. Minden élményemrôl részletesen beszámoltam neki. Ô a következô héten minden nap tanított majd ezt
mondta: ”Nagyon jól ismered a Szentírást. Ha csak a tized
részét tartod meg mindannak amit ismersz, üdvözülni fogsz.”
Egy hét múlva életgyónást végeztem nála. Elsôáldozó voltam,
és megbérmált. A házinénim lett a bérmakeresztmamám. Amíg
csak haza nem szólította mennyei Édesatyánk, nagyon jó
kapcsolatban voltunk. Ezután nagyon boldog lett a lelki életem. Úgy gondoltam, hogy ha a vasárnapot megünnepelem,
akkor kötelességem a pénteki napokon engesztelni. Ugyanis a
kereszthalál után jött a feltámadás. Egy éven keresztül buzgón
jártam a szentmisékre. Közben megismerkedtem egy teológussal, akitôl megtudtam, hogy hol lehet jelentkezni hitoktatói tanfolyamra. Nagy indíttatást éreztem. Meg is kerestem az atyát,
aki vezette, de ô elküldött azzal, hogy elôbb el kell végeznem
a teológiát. Mondtam, hogy én nem magamtól jöttem. Végül
megengedte, hogy a csoportban tanuljak. Félév táján felolvastak egy felkérô levelet, amelyben kisegítô hitoktatót kerestek.
Megadták a címet, hogy hol kell jelentkezni a reggeli diákmise
után. Elôtte való nap sokat dolgoztam, és nagyon késôn
feküdtem le. Hívást éreztem, de teljesen alkalmatlannak tartottam magamat, így Szûzanyámra bíztam a döntést. Azt kértem,
hogy ha Ô azt akarja, hogy elmenjek, ébresszen fel. Meg is
tette. A kisfiam álmában fölkacagott, erre ébredtem. Rögtön
eszembe jutott, hogy indulnom kell. Oda is érkeztem pontosan.
Mise után mindent megbeszéltünk az atyával. Három éven át
16

oktattam tanítványaimat, akik 8 -10 éves gyermekek voltak.
Nagyon szerettük egymást. A misztérium-játékokat is betanítottam nekik, és karéneket vezettem. Minden diákmisén az
oltárnál magyar gregorián énekeket énekeltünk. Ezen kívül a
karácsonyi éjféli mise elôtt egy órás mûsort adtunk. A zenéket
egyedül szerkesztettem. Alig fértek el egymástól az emberek,
olyan zsúfoltság volt. Minden nagyon szépen sikerült.
Nagyböjtben egy órát Jézus torinói halotti leplérôl tartottam.
Amint az óra elején a jegyzetembe néztem, némán folytak a
könnyeim. Percekig képtelen voltam megszólalni. A gyermekek
velem sírtak. Szûzanyámat kértem, segítsen megtartani az órát.
Úgy tapasztaltam, hogy tanítványaim számára mély benyomást
keltett ez a téma. Utána az atya is - aki minden órámon bent ült
- elismerôen nyilatkozott.
Minden órám elôtt a templomban imádkoztam. Kértem a
Szentlelket, hogy ô tanítson rajtam keresztül. Az órákon filmet
is vetítettem. Mindig szenteltem idôt az egyházi év aktualitásainak. Októberben rózsafüzért tanultunk. Májusban litániára
mentünk. Tanítványaim óhajára közös utat akartam szervezni
Medjugorjéba. De ezt a templom plébánosa megtiltotta azzal
az indokkal, hogy az Egyház még nem foglalt állást ez ügyben.
Pedig akkor még béke volt. 1985-öt írtunk. Késôbb én elutaztam a kisfiammal egy másik templom szervezésében. Nagyon
sok kegyelmet kaptunk.
Amikor megszûnt a hitoktatói munkám a templomban, Jézusom ezt mondta: ”Mindig lesznek tanítványaid!” Akkor ezt
úgy értettem, hogy azután is fogok hitoktatni. De erre nem
nyílt alkalom, és egy ideig emiatt szomorkodtam. Most már
értem. Jézus üzeneteinek leírása által még földi életem befejezése után is lesznek tanítványaim, akiket Maga Az Úr Jézus
tanít kinyilatkoztatásai révén.
1985 nyarán álmot láttam. Egyik kedves kis tanítványommal a
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Golgotán voltunk. Jézus életnagyságú keresztje elôtt térdepeltünk. Mellette volt a két lator. Nagyon sírtam. Utána felálltam,
és egy templomban találtam magamat. Itt egy idôs pap egy
csodálatos ragyogó fehér ruhát adott rám, amely a fejem tetejétôl a talpamig betakart. Ennyit mondott: ”Megkeresztellek.”
Ezután visszanéztem a Golgotára, ahol a keresztek eltörpültek
és egy színarany tabernákulumot láttam. Ellenállhatatlanul
édességes vonzást éreztem iránta. Valósággal repültem Felé, és
eggyé váltam Vele.
Akkoriban részt vettem egy lelki gyakorlaton, ahol megismerkedtem egy lelki testvérrel, akitôl érdeklôdtem, tudna-e ajánlani egy lelki vezetôt. Ajánlott valakit. Amikor elmentem hozzá
elôször gyónni, teljesen ismeretlenül, felsorolta, hogy milyen
nagy kegyelmeket kaptam a jó Istentôl. Azt mondta: ”Szentté
kell lenned! Ha nem leszel szentté, hiába születtél! Jézus kér tôled valamit, de azt csak két nap múlva mondhatom meg, hogy
mit, mert most még sokan várnak rám.” A csukott ajtón keresztül megérezte, hogy jöttek hozzá, mert amikor én bementem
senki sem várt utánam. Az elkövetkezô két éjjel alig tudtam
aludni a vágytól, hogy mindent Jézusnak adjak, bármit is kérjen tôlem. Akár az életemet is. Õ az életemet kérte. Amikor legközelebb mentem új Lelkiatyámhoz, a szentmisén döbbenten
ismertem fel, hogy ô az, aki néhány héttel azelôtt álmomban
rám adta azt a gyönyörû fehér ruhát. Sírtam a meghatottságtól.
Mise után letettem nála az életáldozati örök fogadalmat. Akkor
magamnak megfogadtam, hogy amíg ô él, nem megyek
máshoz gyónni. Ettôl kezdve életemnek új értelme van. Jelszavam: ”Mindent Istenem nagyobb dicsôségére a lelkekért!”
Rengeteg kegyelmet kapok. Életem minden pillanatát a
láthatatlan, de mégis állandóan megtapasztalható Jézusom
irányítja. Végtelen sok csoda történik velem. Jézus sugallatok
által tanít, mint egy jóságos Atya egy kb. 3 éves kislányt. 1983
óta hallom sugallatait. Még a kezdeten azt mondta: ”Majd
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elhozom számodra a megfelelô idôt, amikor le kell írnod tanításaimat és üzeneteimet, hogy testvéreid hasznára legyen.
A hátralévô életedet teljesen szenteld Nekem! Írd meg
naplónkat! A neved maradjon elrejtve - ezt Lelkiatyádon
keresztül is így kértem. Az írás címe ez legyen: Mária lelki
naplója.” A második nevemet, a Juliannát - Jézusom jóváhagyásával - én tettem hozzá, azért, hogy az olvasó elsô látásra
nehogy félreértés miatt a Szûzanyának tulajdonítsa ezt az írást.
Azóta Jézus minden szentmisén felszólít: ”Írd meg üzeneteimet!” Az édes Úr elsô megszólítása óta - sôt már elôtte is életemet és gyermekem életét is teljesen átadtam Neki. A szürke hétköznapok kis és nagy dolgaiban maximálisan igyekszem
az evangélium szellemében megmaradni. Lehetôleg minden
nap misére megyek és szentáldozáshoz járulok. Havonta vagy
gyakrabban gyónok. Istenben találom minden örömömet, és
Ôbenne szeretem gyermekemet, akivel megajándékozott.
Mindezeket az Ô kegyelmi ajándékaiból teszem, mert én magam semmi vagyok.
Bár a nevem rejtve marad, azért fontosnak tartottam egy rövid
életrajzot írni magamról, hisz életem minden napját átszövik
drága Jézusom csodálatos kegyelmi ajándékai, amelyeket az Ô
mind nagyobb dicsôségére adok közre.
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A Szentháromság és a Szûzanya üzenetei
és tanításai
Röviden az üzenetek keletkezésérôl
A kinyilatkoztatásokat 1983. aug. 7. (vasárnap reggel) óta kapom. Akkor elôször a lakásban. (”Áldozz meg!”) Az elmúlt
évek során legtöbbször a szentmisén, az átváltoztatás után,
Úrfelmutatás alatt, illetve közvetlenül a szentáldozás elôtt és
után. De bármilyen élethelyzetben, bárhol, bármikor. Lehet teljesen váratlanul, vagy elôtte imádkozva. Ilyenkor mindig elmondom az ördögûzô imát, kérem Szûzanyámat, hogy esdje le
számomra a Szentlelket, és kérem Jézusomat, hogy tisztítson
meg drága Szent Vérével, és jutalmazzon meg üzeneteivel.
Egyik egyházi elöljáróm, értelmi kinyilatkoztatásoknak nevezte az üzeneteket. Hangot ugyanis nem hallok. Minden az
agyamban játszódik le. Elôtte nagyon ki kell üresíteni magamat, vagyis nagyon kell figyelnem. A szentmise után mindig
Jézus segít visszaemlékezni az általa adott üzenetekre, amelyeket többnyire a szertartás után tudok leírni. De a misén is
jegyzetelek. Egyik alkalommal mennyei zenét hallottam.
Máskor Jézus megmutatta azokat a virágokat, amelyeket a
rózsafüzér elmondása által adok Neki Szûzanyánk gyönyörû
kertjébôl. Továbbá az álmok, amikor színes képeket és hangokat egyaránt észlelek.
Az Úr Jézus: ”Mindazon gyermekeim, akik üzeneteimet és tanításaimat hittel olvassák, és igyekeznek azokat megvalósítani,
vegyék úgy, hogy hozzájuk szóltam általad!”
(1996. augusztus 5.)
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1990. körül. Részlet Jézus Krisztus keresztútjából:
Jézus elôször esik el e kereszttel
Hôn imádott Uram, csoda, hogy idáig kibírtad ezt a sok szenvedést.
Jézus: “Ez isteni erômnek köszönhetô. Mint Ember,már azokba
a lelki gyötrelmekbe belehaltam volna, amit a Getszemáni kertben átéltem a lelkek sokaságának elkárhozása miatt. Mindig
csak a lelkeket sajnáltam. Utánuk epekedtem, és epekedek azóta
is szüntelen, amíg csak ember él a földön - a világ végezetéig.
Mindent értük tettem, a kínszenvedést, és az Oltáriszentség
alapítását. Szent Testem és Vérem mindenre gyógyszer. Lelki-testi
értelemben, aszerint, hogy az illetô léleknek mire van szüksége.
Az Engem jobban szeretô lelkeket is a többi lélek megmentésére
választottam ki. Ilyen vagy te is, drága kislányom. Szeretlek
téged szeretettôl lángoló isteni Szívem túlcsorduló szeretetével.
Az Én szeretetem minden másnál erôsebb és tökéletesebb.
Azért, ha szenvedsz is, tudd meg, hogy nagyon szeretlek. Jobban, mint gondolnád. Veled vagyok minden szenvedésedben.
Megerôsítelek, és megédesítem szenvedéseidet. De szükségem
van igaz, ôszinte, szeretetbôl és mindvégig állhatatos türelemmel elviselt szenvedéseidre. Jutalmad bôséges lesz érte a mennyben. Gyümölcseit már itt a földön élvezheted. Lélekben nincs
nálad gazdagabb ember. Engem hordozol lelkedben, Aki kínhalált haltam irántad való szeretetbôl. Én vagyok a te Üdvözítô
Királyod. Engem soha senki sem vehet el tôled. Én vagyok a te
Kincsed, ezért tökéletes békét élvezel. Rólam, a te Gazdagságodról soha ne feledkezz el, mindig Én legyek a szemed elôtt.
Szentséges Véremmel tisztítottam meg lelkedet minden szennytôl. A megszentelô kegyelem vakító fehér ruháját viseled,
amelyben mérhetetlenül tetszel Nekem. Tudom, hogy mindig
csak Nekem akarsz tetszeni. Ezt el is érted. Tarts ki mindhalálig
a szeretetben és a tisztaságban! Kérd el magadnak Édesanyám
erényeit! Tarts szüntelenül bûnbánatot mindazok helyett is,
akik ezt nem teszik!“
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98. okt. 28. Szentmisén az evangéliumból az apostolok kiválasztásáról olvastak fel. Jézus ezután ezt mondta a lelkemben:
“Apostolaim jutalmát kapod, mert írásoddal, te is hírdeted
üzeneteimet.“
99. febr. 2. Szentmisén Jézus a föld megtisztításáról: “Nagyon
szomorúak lesznek azok a napok. Nagyon sokat fognak szenvedni teremtményeim. Mennyei Atyám irgalmassága teszi mindezt. Akkor a nagy ínség és halálfélelmek közepette nagyon sok
lélek menekül Hozzám. Egyetlen pillanat alatt fognak megtérni, amikor tisztán meglátják, hogy nagyon közel állnak ahhoz, hogy eltávozzanak az anyagi világból. Hidd el, gyermekem,
hogy ez a legnagyobb jó az emberi lélek üdvössége szempontjából. Nagyon sokan elhagyják bûneiket, és mellüket verve
megbánják azokat. Szentlelkem fogja megvilágosítani ôket,
hogy megmeneküljön lelkük az örök kárhozattól. Csak a nagyon megátalkodott lelkek, akik nem akarnak megváltozni,
lesznek a sátán martalékai. Mindezeket irgalmasságom mûveli.
Mint ahogy a fájdalmas mûtét hozza a test felgyógyulását a
beteg rész eltávolítása által, úgy a világ megtisztulása által
szabadulnak meg gyermekeim a bûn rabláncaiból, és jutnak el
az Isten fiainak boldogságára. Így a szenvedések által mentem
meg a legtöbb gyermekemet. Elveszem tôlük káros szenvedélyeiket, amelyek az örök halál felé sodorták ôket. Megfosztom
ôket a kavicsoktól, hogy Magamat adjam a helyébe; az Igazgyöngyöt, az örök Életet. Minekutána így megtisztítottam és
felkészítettem a földet Megváltójuk befogadására, akkor visszajövök, és velük fogok lakni. Egy akol lesz és egy pásztor. Egy
Fôpap, és egy Egyház.“
A Szentlélek: “Jöjj el Uram Jézus! Ámen! Ámen! Ámen!!!“
99. márc. 2.-án A Lelkiatyám meghalt. Amint értesültem róla,
imádkoztam. Jézusom azonnal megengedte, hogy halljam ôt.
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Lelkiatyám ezt mondta: “Nagyon boldog vagyok. Titeket is ide
várlak. Mindig családommal maradok. Köztetek vagyok, imádkozom értetek, és segítek nektek. Voltam üvegpalotádban (a
mennyben). Nagyon gyönyörûséges. Olvastam könyvedet. Nagyon szép. Az Atya nagy jutalmat készített neked érte. Maradj
ilyen mindig, és akkor megérkezel ide.“ (Kértem imáját.) Ezután szentmisén érzékeltem, hogy mellettem térdepel, és imádkozik. Ezzel egyidejüleg láttam ôt magam elôtt, mint fehéren
izzó tûzcsóvát, a lelkét, amint a Legszentebb Szentháromságot
imádja. Mindketten a Szentháromság színe elôtt imádkoztunk,
csak én a testem miatt nem láthattam Istent, de ô szemlélte.
Leírhatatlanul boldogok voltunk. Lelkiatyám, és én is.
99. márc. 11. Szentségimádáson Jézus. “Hamarosan olyan
napok következnek, amilyeneket még nem látott a föld. Az
összes ember égni fog lelkében. Az igazak, mint te is, akik izzanak az Isten iránti szeretettôl, még nagyobb, még forróbb lángolásra gyulladnak, és kimondhatatlanul boldogok lesznek.
Mindennek egyetlen értékmérôje lesz: a szeretet. Mennyire
szeretem Istent és a felebarátot? Tetteimet megelôzi-e az önzetlen, tiszta szeretetbôl fakadó szándék? Csak ez az egy a döntô. Azok, akik nem eszerint élnek, nagyon fognak szenvedni.
Meg fogják ismerni tetteiket az Én fényemben, úgy, ahogy Én
látom ôket. Minél távolabb állnak a szeretettôl, annál jobban
fáj nekik, hogy eltávolodtak Tôlem, a legfôbb Jótól és Szeretettôl; és emiatt nem lehetnek Atyám gyermekei, hisz Ô nem
ismer bennük Énrám. Sokan már úgy megrögzôdtek bûneikben,
akik a Szentlelket káromolják, vagyis kegyelmeimet elutasítják,
hogy ezek lesznek a világ bajainak okozói, amíg a pokol tüze el
nem nyeli ôket. Azok, akik nem voltak teljesen tudatában annak,
hogy bûnben éltek, egyszerre felismerik, hogy mit kell tenniük
üdvösségük érdekében, és megváltoztatják életük cselekedeteit.
Ilyenek lesznek a fiatalok is, akik még nem rögzôdtek meg
23

helytelen életvitelükben. Az ilyen lelkekért kérem imáitokat. Ôk
azok, akik még megmenthetôk. A megátalkodottakról mondta
prófétám Izaiás: “Hallani fogtok, de nem értetek, nézni fogtok,
de nem láttok. Megkérgesedett e népnek a szíve: Fülükre nagyot hallanak, és behunyják szemüket, hogy szemükkel ne lássanak, és ne halljanak fülükkel. Szívükben értelem ne legyen és
meg ne térjenek, hogy meggyógyítsam ôket. (Mt.13;13-15.)
Lelküket illetôen ôk már halottak. De mivel ti egymás lelkébe
nem láthattok bele, ezért imádkozzatok minden bûnösért! Én
megadom mindannyiójuknak a szükséges kegyelmeket. Mindez
nagyon hamar bekövetkezik. Vírrasszatok és imádkozzatok!!!
Legyetek szüntelen készenlétben.“
99. márc. 11-én, szentmisén, szentáldozás után imádott Jézusom ezt mondta: “Fényemmel borítalak be. Fényemben jársz,
kelsz. Fényemben csillog a lelked, mint a szûz hó. Fényemben
imádsz Engem, lelked fehéren izzó tûzcsóva.“
99. márc. 12. Szentmisén, szentáldozáskor Jézus: “Látod,
szétosztom Magam köztetek. Fényhordozók vagytok. Mindenkit
Magamhoz engedek. Kicsiket, nagyokat, elnyomottakat, és kiszolgáltatottakat. Nem vagyok személyválogató. Mindenkinek
megadom a neki szükséges kegyelmeket. Mindôtöket szeretlek.
Te se szólj meg soha senkit! Imádkozz mindenkiért, szeretetbôl
fakadó, égig érô imával! Imáid szent trónomig hatolnak fel.
Atyám jóillatú áldozatként fogadja el azokat, mint örök érdemeimmel egyesített kincseket, amelyeket szent angyalaim hoznak fel Szent Színem elé. Szeress mindenkit, szeress, szeress,
szeress!!! Mindig minden körülmények között csak szeress! Én
mindenkit abban a mértékben tudok boldoggá tenni országomban, amilyen mértékben szeretett. Örömötök mértékét ti magatok szabjátok meg szeretetetek által, amely törvényeim megtartásán alapul. Örök kincseket gyûjtöttél földi életed során.
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Ezek azok az üdvözült lelkek, akikkel majd csak Szent Színem
elôtt fogsz találkozni. Igen elcsodálkozol majd, mert megszámlálhatatlanul sokan vannak. Ôket azért kaptad, mert átadtad
életedet Atyám akaratának. Atyám nagy szeretettel van irántad.
Tárt karokkal vár, és ölel majd drága Szent Keblére, mint tulajdon gyermekét. Add tovább a lelkeknek, hogy a legfôbb jó, és a
legfôbb szeretet abban áll, hogy Isten iránti szeretetbôl teljesítsék mindenkor Atyám törvényeit, és ennek szellemében
végigmenjenek azon a keskeny úton, amelyet az örök Szeretet
jelölt ki, külön-külön mindannyiótok számára, amely az égi
hazába vezet. Imádj, szeress, sokak helyett is! Szíved lángoló
szeretete kiengesztel sok közömbös és langyos lélekért. Egyedül
az enyéim szeretete alkalmas a büntetés megfékezésére. Amikor
Engem, Üdvözítôtöket szerettek, Atyám haragja nagyon
megenyhül e bûnökkel teli világ iránt. Egyedül a szeretet tartja fenn a világot. Atyám teremtô, gonviselô szeretete. Az Én
megváltói szeretetem és a Szentlélek izzása. Szent Anyám közbenjáró szeretete és a földön élô gyermekeinek válaszul adott
szeretete. Minden tettnek, minden emberi életnek a szeretetben
kell gyökereznie. Az Isten iránti szeretetben, és Ôbenne a felebarát iránti szeretetben. Sugározd szeretetemet! Erre kérlek
életed egész hátralévô szakaszában. Én is kiárasztom rád
szeretetemet. Imádj Engem szüntelen! Lelkedben legyen állandó az öröm, a legmagasabb fokú hálaadás és Szentségimádás!
Lelked az Én palotám, szíved az Én trónom. Amikor átadtad
Nekem az életedet, azonnal elfogadtam,és Királyoddá lettem.
Ezért vagy oly boldog és hálás, mert a legszeretôbb Király a te
Isteni Jegyesed.“
99. márc. 21. Szentmisén, szentáldozás után Jézus: “Úgy
jövök szívedbe, mint kicsi gyermek. Átölellek, megsímogatlak,
megcsókolom lelkedet. Nagyon, nagyon szeretlek. Légy boldog
és vidám! Maradj kicsiny gyermek karjaim között! Így hoz fel
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Édesanyánk Atyám ölébe. Kisgyermekként fogadj el mindent,
amit küldök (a szenvedéseket). Kisgyermekként engedelmeskedj
Atyámnak. Kisgyermekként tedd meg, amit kérek. Kisgyermekként mondj le mindenrôl, amit nem helyeslek. Kisgyermekként
hozd meg az áldozatot, mint Velem egyesített engesztelô lélek a
szegény bûnösökért. Kisgyermekként hódítod meg leginkább
Szívemet. Kisgyermekként nyersz el minden kegyelmet. Örökkön örökké fogsz Bennem ujjongani, mint az örök végtelen
Szeretet kisgyermeke, mert csak a kisgyermeki lélek nyerheti el
az országot.“
99. márc. 23. kedd. Ma reggelre olyat álmodtam, amilyet még
soha életemben. Hôn imádott Jézusomat láttam keresztre
szegezve vértôl ázottan sebekkel borítva. Életben volt, és rettenetesen szenvedett. Aznap az esti szentmisén szentáldozás után
azt mondta nekem Jézus: “Írj! A kereszt, amelyen Engem láttál, a világ megtisztítását jelenti. Mint ahogyan Én, saját Véremtôl ázva függök keresztre feszítve, ugyanúgy a teremtett
világ összes bûnös embere a saját vétkeiért fog tulajdon vérében megtisztulni. Ezt jelenti az álmod. Nagyon hamar jön a
nagy figyelmeztetés. Ha akkor sem tér meg népem, a saját vérében fog megtisztulni. Nagyon sok vértanúm lesz. Igyekezzetek
megtartani törvényeimet! Mindig az Én vérzô Szent Testem
legyen elôttetek a keresztfán! Mindig Atyám törvényeit tartsátok szemetek elôtt, és tegyétek meg mindenkor!“
99. márc. 28. Virágvasárnap, szentmisén Jézus: “Most fogják
keresztre feszíteni a világot. Nagyon nagy háborúk és még
nagyobb természeti katasztrófák lesznek. Saját vérében tisztul
meg ez a bûnös világ. Azután, miután megtisztítottam, feltámasztom, mint ahogyan Én Magam is feltámadtam. Beragyogom fényemmel és tündökölni fog az Én ragyogásomban.
Imádkozz és engesztelj a lelkek megmentéséért! Igazságossá26

gom is olyan tökéletes és mély, mint irgalmasságom. Az a nap,
amelyet küldök, forróbb lesz minden másnál. Az eget a földdel
összetartó erôk meggyengülnek. Akkor úgy jövök el, mint a villám. Hirtelenül, váratlanul, és gyorsan. Minden szem meglát és
felismer Engem, az örök élet Szerzôjét, az Üdvözítôt és Megváltót. Félelmetes leszek mindazok szemében, akik nem törvényeim szerint éltek. De örömujjongásban törnek ki enyéim, és
örömkönnyekben úszik majd szemük, mert véget ér szenvedésük, és elveszik jutalmukat, amit cselekedeteikkel, azaz önzetlen igaz tiszta szeretetükkel érdemeltek ki. Élj így továbbra is,
hogy elnyerd jutalmadat! Akik pedig eddig nem törvényeim
szerint éltek, változtassák meg cselekedeteiket és térjenek rá a
szûk ösvényre, amely igazság és élet.“
99. márc. 29. Itthon a sátán mindenféle szennyes gondolatokkal kisértett. Azonnal imádkozni kezdtem: Jézusom, inkább
most azonnal meghaljak, minthogy Téged a legcsekélyebb
mértékben megszomorítsalak. Kérem kegyelmedet. Eközben a
ruhámra csöppent egy kevés olaj. Néztem a foltot. Kicsit boszszantott. Azután arra gondoltam, hogy ki kell mosni. Ekkor
imádott Jézusom ezt mondta a lelkemben: “A bûn is foltot hagy
a lelken. Beszennyezi, elcsúfítja. Minél súlyosabb, annál feketébbé teszi. A tiszta lélek úgy néz ki, mint a napfényben szikrázó havas hegycsúcs. Az Én Szentséges Vérem tudja csak megtisztítani.“ Ekkor az Úr megmutatta lelkemben, hogy Ô minden elkövetett bûn miatt szenved, és az Ô szenvedése árán
csordul újra meg újra az Ô drága Szent Vére, amellyel megtisztítja az emberi lelkeket. Vagyis misztikusan újra átéli az
összes földi szenvedését, az elkövetett bûnök mértékében. Minden ember lelkében benne él. A bûnös lélekben nagyon-nagyon
szenved. Ott újra megostorozzák, keresztre feszítik. Tehát nem
szabad megváltásunk árára, Jézus érettünk kiontott drága Szent
Vérére úgy gondolnunk, mint egy edény vízre, amely készen27

létben áll, hogy megmosakodjunk benne. Az igaz, hogy Jézus
egyszer élt a földön, és egyszer hozta meg a keresztáldozatot.
De mint mindenható és tökéletes Isten és Megváltó, misztikusan az idôk végezetéig szenvedni fog irántunk való szeretetbôl.
Ezért az Ôiránta való viszont-szeretetbôl nagyon szentül kell
élnünk. Még a legkisebb tökéletlenségre sem szabad szemet
hunynunk, mert Ôt, Aki végtelenül Szent és tökéletes, a legenyhébb bûn is sérti. Így imádkozzunk - egyre buzgóbban
testvéreinkért, akik miatt imádott jó Urunk szenved. Hálát
adtam ezért a tanításért, és az Ô kérésére írtam le. Itthon van
egy véres feszületem. Minden nap megcsókolom hôn imádott
édes Üdvözítôm öt Szent Sebét, és így imádkozom: Jézusom,
kérlek add, hogy mielôtt bármivel megszomorítanálak, mindig
a Te vérzô Szent Testetedet lássam a keresztfán, hogy soha el
ne felejtsem, milyen nagy árat fizettél lelkem tisztaságáért.
Tapasztalatból írom le; imám meghallgatásra talált. Amióta így
imádkozom, sokkal megfontoltabban élek, és Istenemnek
legyen hála kevesebbet botladozom.
99. ápr. 2. Nagypéntek du. 3-4 óra között Szentségimádáskor
Jézus: “Nagyon közel az óra, már itt is van, amikor keresztre
feszítik ezt a világot. Háborúk dúlnak, országok pusztulnak.
Véget ér az anyagi jólét, a testi kényelem, amelyet a sátán, mint
csalétket adott a világnak. Sokan behódoltak neki, csak a
mulandó élvezetekért áldozták életüket, miközben a lelkük éhen
és szomjan pusztult a kietlen pusztában. Ó ezek a vak és süket
gyermekeim! Egyházam fennhangon hírdeti evangéliumomat,
tálcán kínálom nekik Magamat, az örök élet Kenyerét. Naponta várja ôket terített asztalom, hogy a királyok Királya
lakomáján vegyenek részt, de ôk hátat fordítottak Nekem, az
örök élet Szerzôjének. Nekem, Aki irántuk való szeretetbôl teljesen kiszolgáltattam Magam hóhéraimnak. Nekem, Akinek
egyetlen lélek többet ér, mint az egész teremtett világ. Most
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lerombolom bálványaikat. Földdel egyenlôvé, pusztasággá teszem városaikat. Megengedem ellenfelemnek - akit eddig viszszatartottam, hogy úgy bánjon el velük, ahogy megérdemlik.
Beteljesedik prófétám (Izajás) szava: Tûz által tisztítom meg a
világot. Minden élô megtudja, hogy Én Magam, a Mindenható
Isten mûvelem mindezt. Akkor, majd az utolsó pillanatban megrémülnek, és akik még nem gyökereztek bele mélyen megátalkodottságuk bûneibe – mellüket verve Hozzám térnek – és
Én, Aki végtelenül irgalmas vagyok, lehajolok elveszett, de megtalált bárányaimhoz. Vállamra veszem ôket, és atyám házába
viszem. Szent angyalaim milliárdnyi serege fog ujjongani ezért
és dicsôíteni fogják nagy irgalmasságomat. Ezek a lelkek egy
örökkévalóságon át fognak térden állva hálát adni Atyámnak
és Nekem. Már ütött az óra! Gyermekem imádkozz! Ellenfelem
már megkezdte mûködését. Minden mesterkedése ellenére
Nekem szolgál. Csak annyit tehet, amennyit megengedek neki.
Adjatok hálát minden rosszért, amik a világot sujtják. Mindent
a javatokra fordítok. Mindent lelketek üdvössége érdekében
engedek meg. Te is kicsi leányom, irgalmas Szívemnek igaz
gyöngyszeme, akit teljes szívembôl szeretek; vállald az áldozatokat! Most egyre többet kérek tôled testvéreid lelkéért. Ne félj!
Minden kegyelmet megadok, hogy teljesítsd elvárásomat.“
99. máj. 28. Szentségimádáson Jézus: “Az emberiség bûnei
már az egekig csapnak fel. Hamarosan kiöntöm rájuk keserûségem és haragom kelyhét. Igazságosságom tisztítja meg e
világot, mivel elutasítják irgalmamat. Fogadd el ezt az egyre
nehezebb engesztelést drága kislányom, Szívemnek kedves gyermeke, kicsi jegyesem! Engedd, hogy egyre többet kérjek tôled!
Megadom hozzá a plussz erôt és kegyelmet, hogy elviseld. Velem egyesített önátadott életed nagy érték az Én szememben.
Bár ôk – a bûnösök nem érdemlik meg az áldozatot, de hozd
meg Énértem, irántam való szeretetbôl. Engem láss mindig a
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keresztfán! Értetek átszegzett vérben ázó, kínoktól vonagló
Testemet. Nézd, mily nagy árat fizettem a lelketekért! Senkit
sem hagytam ki megváltásom hatalmas mûvébôl. Csak azok
vesznek el, akik nem fogadják be kegyelmeimet. Ôértük hullatom véres könnyeimet, ôértük kérem tôled az áldozatot, hogy
megismerjenek és szeressenek. Ôk ellenfelem megtévesztett áldozatai. Szegény rabok, akik a legnagyobb sötétség legmélyebb
vermében sínylôdnek. Rabjai az érzékiségnek és a mamonnak.
E két bálvány, melyeket helyettem imádnak, süketekké és
vakokká tette ôket. Érzéketlenek a kegyelemre. A bûn a legnagyobb betegség, a legnagyobb fogyatékosság a földön. A bûn
a legnagyobb rossz, amellyel ellenfelem szennyezte be a paradicsomkertet, amelyben kivétel nélkül mindent jónak teremtettem. Fogadd el az áldozatokat! (Hálát adtam.) Nagyon sok jó
gyümölcsöt terem. Egy egész örökkévalóságon át fogsz gyönyörködni bennük.“ Jézusom felszólítására elkezdtem imádkozni a hétfájdalmas rózsafüzért. Az ötödik titoknál (...Akit a
keresztfára felfeszíttetni láttál...) Jézus 7 szavát is átelmélkedem. Ezeknél közben Ô ezt mondta:
1. Atyám bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek. “Ezt mondtam érted is, mielôtt megtértél.“
2. Még ma Velem leszel a paradicsomban. “Ezt mondom majd
neked halálod óráján, és mindazoknak, akik hallgatnak hívó
szavamra, és követnek Engem az élet Urát.“
3. Íme a te Anyád, íme a te Fiad. “Szent Anyám esdette ki számodra ezt a kegyelmet, amelyben részesülsz. Azok, akik Édesanyám közbenjárását kérik, a leggyorsabban érnek el Hozzám
és a legmélyebben hatolnak be irgalmas Szívem titkaiba. Ôket
Anyám közbenjárására a legnagyobb és a leghathatósabb kegyelmeimmel halmozom el. Elmerítem ezeket a lelkeket Szent
30

Vérem óceánjában - a bûnbánat szentségében, és drága Szent
Testemmel táplálom ôket. Szívemet adom nekik étkül, hogy képessé tegyem ôket az áldozatra. Szívem szeretete lángra gyújtja szívüket, és irántam való szeretetbôl lemondanak a világ
élvezeteirôl, és áldozattá lesznek Értem.“
4. Istenem, Istenem miért hagytál el Engem? “Értetek váltam
teljesen elhagyatottá kínos haláltusámban. A Nekem legkedvesebbekrôl – Atyámról és Anyámról is lemondtam, hogy nektek
ajándékozzam Ôket. Ezért ti soha nem vagytok elhagyottak.
Erre - a legnagyobb lelki fájdalmamra igérhettem meg nektek:
Veletek maradok minden nap, a világ végezetéig. Az Atya és Én
egy vagyunk. Ahol Én vagyok, ott van Édesanyám is.“
5. Szomjazom. “Ti, akiket irgalmas szeretetem és kegyelmeim
révén Magam köré gyûjtöttem, saját Magammal egyesítettem,
a szentségek; (a gyakori szentgyónások és szentáldozások)
által, Velem együtt kiáltsátok: Szomjazom! Szívetek égjen a
vágytól a lelkekért! Hozzátok meg az áldozatokat, amelyeket
kérek tôletek! Ne utasítsátok vissza a kelyhet, amelyet nyújtok
felétek! Igyatok naponta a lemondás, az engesztelés, és a szenvedések kelyhébôl. Nincs számomra ennél tetszôbb cselekedet,
mert akkor Szent Édesanyámat látom bennetek, a legtökéletesebb Teremtményt, Aki Engem követett a keresztúton. Életutatok végállomásán két kérdést teszek föl nektek: Szerettél-e? Követtél-e? Ez minden. Ez lesz belépôtök országomba – amennyiben megteszitek. Igyekezzetek követni Engem a szûk ösvényen,
és akkor elérkeztek az örök hazába. Csak egy mennyország
létezik, de azt Énbennem, és ne a földön keressétek!“
6. Beteljesedett. “Beteljesítettem Atyám akaratát. Végórátokon
veletek együtt akarom mondani ugyanezt a szót. Szabad akaratotoktól függ, hogy kimondjátok-e. Ragadjátok meg életetek
31

minden pillanatát! Keressétek szüntelenül Atyám tetszését és
akaratát! Tegyétek meg mindig, amire Szentlelkem késztet benneteket, és akkor a föld mennyországgá változik, ti pedig elnyeritek a boldog örök életet.“
7. Atyám, kezedbe ajánlom lelkemet. “Nincs nagyobb vágyam,
minthogy ti is Atyám legszentebb színe elôtt ragyogjatok egy
örökkévalóságon át, mint Édesanyám. Kövessétek Ôt, mint az
Atya engedelmes Leányát: Íme az Úrnak szolgáló Leánya,
legyen nekem a Te igéd szerint. Kövessétek Ôt, mint az isteni
Ige, a Fiú Édesanyját, Aki keresztem tövében Társammá lett a
megváltásban. Titeket is munkatársaimnak hívlak, ha megteszitek, amit kérek. Kövessétek Ôt, mint a Szentlélek Mátkáját,
Aki igent mondott Isten hírnökének, és befogadta a Szentlelket,
Aki egész életére boldoggá tette és megerôsítette Ôt, hogy
egészen eggyé tudjon válni Velem, Fiával, Aki a fájdalmak
Férfia lettem. Csak így osztozhatott Ô Velem dicsôségemben,
és lett mennynek, földnek Királynéja. Ti is csak így léphettek be
fényességem birodalmába, ahol Szent Anyámmal énekelhetitek
együtt a Magnificatot. Szeress és imádj forrón, és adj hálát
szüntelen. Jóért, rosszért egyaránt. Így engesztelj testvéreidért!
Nézz Engem, és imádj szavak nélkül! Én vagyok a dicsôség
Királya. Elrejtôztem a legegyszerûbb és a legnélkülözhetetlenebb táplálék, a kenyér színe alatt. Szent Vérem a bor,
amely megerôsíti és vidámmá teszi az ember szívét. Jöjjetek,
egyétek az Emberfia Testét, és igyátok Vérét, hogy élet legyen
bennetek! Mert egyedül csak az élet Ura adhatja ezt nektek.
Vágyakozz mindig égig érô vággyal a szentáldozásra!
Vágyakozz mások helyett is, hogy így vígasztald meg miattuk
szomorkodó Szívemet! Szemlélj Engem! Szívem van itt elrejtve
a Szent Kenyér színében. Szívem a szeretet lángoló tûzkohója.
Vérem az irgalom óceánja. Vessétek bele magatokat égô vágygyal, irántam való bizalommal és teljes Rámhagyatkozással
ebbe az óceánba, ebbe a szeretet-tûzbe! És Én megsemmisítem,
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elégetem minden bûnötöket. Hótisztára mosom szennyes lelketeket. Imádkozz, hogy meghallják hangomat, hogy Szentlelkem
súgja bele a lelkük fülébe!“
99. jún. 11. Péntek. Jézus Szent Szívének ünnepén, szentmisén, szentáldozás után Jézus: “Szeress még forróbban, még
lángolóbban! Életed minden pillanatában csak Engem szeress,
csak Hozzám vágyakozz égig érô vággyal, az eget ostromló
könyörgéssel! Szüntelen csak Engem láss, és merülj el egészen
irgalmas szeretetemben! Hagyatkozz Rám teljesen mindenben!
Bízz Rám mindent! Majd Én gondoskodom a kellô idôben.
Felkészítettelek. Már ünneplô köntösben várod a nagy napot,
amikor szent angyalaim úgy vezetnek Elém, mint a nagy Király
hûséges, tiszta, szeretô menyasszonyát. Ledobod testedet, mint
elnyûtt, megunt ruhát, hogy aztán újra felvedd, mint dicsôségemben pompázó, fénylô feltámadott testet, amelyen ragyogni fognak itt a földön átélt szenvedéseid. Mint megannyi fénysugár tör elô belôle. De a legjobban a lelked ragyog majd,
mert Irántam való szereteted lelki vértanúság. Én szeretek általad. Én vágyakozom benned. Szeress mindenkit! Imádkozz
ellenségeidért, akik irígylik szépségedet, amelyet kegyelmem
árasztott ki rád. Ó Én szegény kis gyermekem! Minden, ami
szép és vonzó benned, az Én Magam vagyok. Te magad semmi
vagy. Kegyelmeimmel vonzalak. Elfogadtam Nekem felajánlott
életedet, és Én élek általad.“
Ezt az imát jún. 1-én szentmisén, szentáldozás után tanította
nekem Jézus: “Velem együtt mondd! Jézusom, mindenek fölött
szeretlek Téged! Hálát adok mindenért, különösen a szentáldozás kimondhatatlan csodálatos nagy kegyelmi ajándékaiért.
Izzó égô lángoló vággyal vágyakozom Isteni Szent Színed látására! Kérlek add, hogy elégjek ebben a tûzben, és belépjek vértanúid sorába, ha Te is így akarod. - Így akarom. Csak temiattad
mondattam veled.“
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99. jún. 12. Szombat. Szûz Mária Szeplôtelen Szívének
ünnepén, szentmisén, szentáldozás után Jézus: “Hamarosan
belépsz országomba, mint Vôlegényének felékesített menyaszszony. Minden szépséged az Én kegyelmem. Minden fényed,
ragyogásod Én vagyok. Örökké tündökölsz majd országomban,
hírdetve irgalmasságomat és dicsôségemet.“
Az utóbbi napokban szentáldozás után gyakran látom lélekben
magamat, mint egy három éves kislányt, hófehér ruhába
öltözve, masnival a hajamban, amint futok hôn imádott menynyei örök Édesatyám felé, Aki tárt karokkal vár engem. Ilyenkor mindig sírva fakadok, annyira vágyódom Hozzá.
99. jún. 17. Szentségimádáson Jézus: “Engeszteléseid által
rengeteg lélek menekül meg az örök kárhozattól. A szenvedések
vállalása a lelki irgalmasság legmagasabb fokú cselekedete.
Abból tudod meg, hogy már nagyon rövid az idô, amelyet még
itt töltesz, hogy egyre több áldozatot kérek tôled. Megadom
hozzá az erôt, hogy elviseld. Az Én erômmel ruházlak fel. Én
Magam engesztelek benned a szegény bûnösökért. Add át magadat Nekem teljességgel, hogy akaratomat teljesítsem be rajtad! Irgalmasságomban ajándékoztalak meg kegyelmeimmel,
mert elôre láttam, hogy befogadod. Irgalmasságomat árasztom
ki rád, amikor elhívlak az engesztelô életre, hogy Velem egyesített áldozataidra sok vesztébe rohanó lelket fordítsak irgalmas Szívem felé, ahol örök biztos menedéket nyújtok számukra.
A mennyben a te legnagyobb boldogságod; önátadott áldozatos életed gyümölcsei - ezek a lelkek lesznek. Most imádj Engem
szavak nélkül! Merülj el Szívem szeretetének lángtengerében!
Ízleld meg benne a mennyei boldogságot, hogy még nagyobb
vágyra gyullasszam szívedet az örök haza iránt. Én vágyakozom benned. Te magad semmi vagy. Beborítalak fényemmel,
hogy világíts, hogy engesztelj, hogy szeress!“
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99. júl. 5. Reggeli szentmisén, szentáldozás elôtt Jézus: “Jöjj,
Szívemet adom, amely nagyon nagyon szeret téged! Szívem a
szeretet forrása, Szívem az irgalom óceánja. Idd az Én Véremet, hogy betöltselek általa minden jóval! Merülj el Szívem
szeretetének lángtengerében! Te mindig csak Engem szeress, és
vágyakozz Hozzám!“ Mennyei Édesatyám: “Szeress mindenkit! Mindenkiben Szent Fiamat lásd! Helyettesítsd bele
magadat mindenki helyébe! Így könnyebb lesz.“
99. júl. 5. Esti Szentmisén szentáldozás elôtt és utána Jézus:
“Jöjj, fogadd be szeretettôl lángoló Szívemet, amely újabb
szenvedések forrása lesz benned! Imádj! Szeress! Bevezetlek
szeretettôl lángoló Szívembe, mert csak így tudod elviselni. Sok
lélek megmentôjévé teszlek. Imádj! Szeress! A szíved lángoljon
Értem! Egyedül csak Énértem! Féltékenyen szeretô Istened,
Isteni Jegyesed vagyok. Soha egy pillanatra sem hagylak magadra. Nélkülem meghalnál. És Én veled halnék, mert annyira
szeretlek. Várlak naponta, hogy a Szent Színek alatt egyesüljek
veled, és te Velem, Isteneddel és Mindeneddel. Kimondhatatlanul örülök minden szentáldozásodnak. A mennyben te is ezeknek fogsz örülni a legjobban. Oly nagy mértékben, amelynek a
töredékébe is belehalnál itt a földön. A lelked ujjongva énekelje Isten irgalmát! Daloljon a boldogságtól, mert a legfôbb Jót,
a te Megváltódat, üdvöséged Zálogát fogadod a lelkedbe, Aki
mindenhatóságában falatka Kenyérré lett érted, hogy veled,
parányi teremtményével egyesüljön, mert annyira szeret téged,
hogy nem tud meglenni nélküled.“ Imádlak, szeretlek mindenekfölött Téged!!! “Szent csókommal illetem lelkedet. Karjaimban vagy, örökké örülök teneked.“
99. júl. 7. Szentmisén, szentáldozás után Jézus: “Én a
legkisebb morzsában is valósággal jelen vagyok. Hivatkozz
Bossis Gabriella lelki naplójára. Arra, amit neki mondtam.“
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(Gabriella megköszönte, hogy hagyott neki az Úr egy kis
“Morzsát“, és így ô is magához vehette. Erre Jézus azt mondta
neki, hogy ha nem maradt volna számára egy kis Morzsadarab,
akkor eltörte volna a Szentostyát, csakhogy Gabriella szívébe
is betérjen. Mindezeket emlékezetbôl írom le.) “Ezért engedtem meg, hogy ma, amikor nyelvedre helyezett felszentelt papom keze, egy kis Morzsát is érezz. Azt kérem pap fiaimtól,
hogy a legkisebb Morzsát is úgy tekintsék, hogy Én valósággal
benne vagyok. Nézz fel keresztemre! Nincs az a megaláztatás,
nincs az a méltatlan helyzet, ami alól Én kivonnám Magamat.
Így bár a Morzsa nem egész Szentostya, de a Kenyér legkisebb
része, amely titokzatosan ugyan, de valóságosan Szent Testemet hordozza.“
99. júl. 8. Szentmisén, szentáldozás után Jézus: “Szívemnek
gyöngyszeme, drága kislányom. Nagyon kedves vagy számomra. Alázatosságoddal és engedelmességeddel teljesen bírtokolod végtelenül Irgalmas Szívemet. Semmit sem tudok megtagadni tôled. Tudd meg kicsi lelkem, nem ÉN, hanem te irányítod Szívem jóságának és végtelen irgalmának kiáradását a
szegény bûnösökre, Nekem szentelt életed szenvedéseinek áldozatos vállalásával. Személyes kéréseidnek sem tudok ellenálni. Megadom, amit kértél. Mindent megkapsz, ami a javadra
válik. Most fel sem tudod fogni, mekkora öröm, hacsak egyetlen lelket mentenél meg Nekem. De te rengeteg lélekkel ajándékozod meg a Szentháromságot önátadott életáldozatod által.
Vágyakozz rá, és kérd, hogy szent akaratom maradéktalanul
teljesüljön be rajtad! Minden áldozatot és szenvedést végy
nagy kitüntetésnek! Soha ne mondd, hogy nehéz, mert csak az
a kereszt nehéz, amit nem szeretetbôl vállalunk. Megcsókolom
lelkedet.“ (Hôn imádott jó Uram, kérlek add, hogy ezt megtapasztaljam!) “Belehalnál az örömbe. Majd ha Nálam leszel az
örök hazában, akkor megtapasztalod“ (Hála és dicsôség Neked
Istenem! Végtelenül boldog vagyok.)
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99. júl. 13. Szentmisén Jézus: “Nagyon nagyon szeretlek. Ne
búslakodj, ha környzeted szeretetlen hozzád! Ilyenkor mindig
símulj kicsi szívedben Hozzám! Mert Én mindenkor szívedben
trónolok, mint hôn imádott mindenható Királyod, isteni édes
szerelmes Jegyesed. Mindig kész vagyok, hogy megvígasztaljam szívedet. Én minden embernél jobban szeretlek.“
99. júl. 15. Szentségimádáson Jézus: “Ne félj igent mondani a
te hôn imádott Teremtôdnek! Soha de soha nem próbállak
erôdön felül. De most egyre több áldozatot és szenvedést kérek
tôled. Szent Atyám karja nagyon súlyosan fenyít. Ez a fenyítés
nagyon nagyon közel van. Az emberiség soha meg nem tapasztalt csapásokat érzékel, és sokan fognak áldozatul esni. Szükségem van enyéim engesztelô áldozatára. Amíg még lehetôségetek
van leróni köteles adótokat, járuljatok a bûnbánat szentségéhez,
és a legméltóságosabb Oltáriszentséghez. Vállad az áldozatokat!
Vállald hôsiesen! Én, a kereszten vérzô Megváltó Isten kérlek
erre. Egyesítsd szüntelen önfelajánló életáldozatodat az Én végtelen örök érdemeimmel, Szent Anyám Hétfájdalmas Szeplôtelen Szívén keresztül! Kérd, hogy örök tervem maradéktalanul
teljesüljön be rajtad! Így leszel boldog az örök hazában. A bûnök az égbe csapnak fel. Atyám nem tûri tovább, hogy Szent
Vérem hiába omoljon a lelkekért. Különösen papjaimért és a Nekem szentelt lelkekért imádkozzatok! Ellenfelem ôket használja
támadásai céltáblájának. Csak a makulátlan tiszta életszentségben élôk tudnak ellenállni, akik rendszeresen Szentségeimmel
élnek. Kérd, hogy papjaim mindenkor hûségesek maradjanak
Hozzám, még a gondolataikban is! Kérd, hogy teljes szívükbôl
szeressenek Engem! Mert csak azokra tudom megújult Egyházamat ráépíteni, akik szeretetbôl szolgálnak Engem. Imádkozz!
Böjtölj, vagyis mondj le mindenrôl! Keresd az áldozatokat, és
tedd meg minden pillanatban, azt, amire lehetôséget adok! Megáldalak a Szentháromság túlcsorduló szeretetével; az Atya, a Fiú
és a Szentlélek nevében.“
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Jézusom ezeket az imákat tanította nekem: “Ha rágalmaznak,
vagy sértenek, ezt mondd: Atyám bocsáss meg nekik, mert nem
tudják mit cselekszenek. Uram irgalmazz nekünk, nyomorult
bûnösöknek!
Ha áldozatot vagy szenvedést kérek tôled, ezt mondd: Hála és
dicsôség Neked Istenem! Uram, legyen meg a Te akaratod!
Atyám köszönöm, hogy meglátogattál. Szivesen vállalom a Te
dicsôségedre és a lelkekért.“
99. júl. 20. Szentmisén, szentáldozás után hôn imádott édes jó
Jézusom ezt az imát diktálta nekem: “Istenem, mindenek fölött
szeretlek Téged! Hálát adok minden szenvedésért és minden
kegyelmedért, amely által mindezt elviselem. Kérlek, hôn imádott örök Édesatyám, áldd meg és többszörözd meg nekem juttatott kegyelmeidet, hogy képes legyek vállalni, és Irántad való
szeretetbôl elviselni mindazokat az áldozatokat, amelyeket örök
terved szerint nekem szántál. Ámen.
Ezt imádkozd el minden nap háromszor!“
99. júl. 24. Szentmisén Jézus: “Azt akarom, hogy írj. Két tollat vegyél elô!“ (Az egyik toll írás közben kifogyott.) “Nagyon
gyönyörû üzenetet küld neked Atyám, Aki nagyon nagyon szeret
téged. Írd, Atyám mondja: Édes drága kislányom, Atyai Szívemnek öröme! Türelemmel elviselt áldozataid és szenvedéseid
nagyon megörvendeztetik Szívemet. Folytasd ezt továbbra is! De
most egy új feladatot bízok rád: Szeresd nagyon ellenségeidet!
Úgy szeresd ôket, mintha a legnagyobb jóakaróid lennének! Ne
a cselekedeteiket szeresd, hanem a lelküket! Szüntelenül arra
gondolj, hogy Én az Atya, minden gyermekemet nagyon nagyon
szeretem. Mindegyikôtökrôl gondoskodom érdemeitektôl függetlenül. Pedig közületek egyik sem tökéletes. Mégsem korhollak benneteket. Téged is inkább dicsérlek mindazért a jóért,
amit megteszel, és tökéletlenségeidrôl meg sem emlékezem. Ha
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azt akarod, hogy akiért imádkozol, betöltse azt a hivatást, amit
számára kérsz, mutass jó példát! Dicsérd ôt! Mondd, hogy nagyon boldog vagyok, amikor imádkozik Hozzám! Kérd, hogy
szeressen Engem mások helyett is! Ne korhold! Tápláld benne
az örömöt és a szeretetet! Tanítsd úgy, hogy a Hozzám mondott
ima örömmé váljon a lelkében! Ne mondj rosszat elôtte senkire! Így vonzod közelebb Hozzám fokról fokra, míg majd teljesen átadja az életét Nekem. Csak akkor tudom beteljesíteni,
amit kértél.“
Szentáldozás elôtt Jézus: “Jöjj, Szívemet adom, mely megteszi
benned mindazt, amit Atyám kér tôled! Megkapod amiért imádkozol, ha teljesíted Atyám akaratát.“
99. júl. 25. A legméltóságosabb Oltáriszentség elôtt, litánia
alatt Jézus: “Imádkozzatok, böjtöljetek, tartsatok bûnbánatot!
Engeszteljetek, amíg még idôt kaptok erre! Helyezzétek magatokat és hozzátartozóitokat irgalmas Szívembe! Különösen papjaimért, mindenek elôtt földi helytartómért, és a Nekem szenteltekért imádkozzatok! Most akarja ellenfelem kimozdítani
Egyházamat a sarkaiból. Imádkozzatok, és higgyetek Bennem!
Tartsatok ki mindhalálig az evangéliumi élet szellemében! A
sátán csak annyit tehet meg, amennyit Én engedek meg neki.
Mindent dicsôségemre, és a ti javatokra fordítok. De vigyázzatok, legyetek éberek, mert sokakat meg akar téveszteni. Sok
gyermekemet viszek föl az örök hazába, akik irgalmas Szívem
eszközei, akik által szeretetemet sugároztam szét a világban.
Így helyezlek benneteket biztonságba.“
99. júl. 27. Szentmisén, szentáldozás elôtt Jézus: “Itt vagyok,
Én vagyok az érted feláldoztatott Isten-Ember. Frissen meghalt
Testemet most vették le a keresztrôl. Fogadj szívedbe, hogy te
is áldozattá légy Értem! Szeretetem biztos jele a szenvedés és a
vértanúság. Azok a legboldogabbak országomban, akik vér39

tanúim lettek. Csak azok tudnak vértanúimmá válni, akik szeretnek Engem.“
Imádlak Jézusom! Soha nem akarok semmi mást látni, csak
Téged, a Te Véredben haldokló drága Szent Testedet a keresztfán!
“Akkor nagyon boldog leszel. Mert Én vagyok az egyedüli Valóság. A többi mind hiú ábránd, szemfényvesztés, csalás.“
99. aug. 5. Szentmisén, szentáldozás után Jézus: “Szeress
Engem még akkor is, ha bûnt követnél el! A Színem elôtt vagytok mind. Szüntelenül Engem szemlélj, és gondolj arra, hogy
szeretlek. Amikor ellenfelem mást ad eléd, azonnal dobd el
magadtól, és újra meg újra csak Engem láss! Higgy abban, hogy
meg foglak ôrízni! Bízzál Bennem! Te mindig csak Engem szeress, úgy, mint senki mást, és akkor maradéktalanul beteljesíted rád vonatkozó örök tervemet. Még sok áldozatot kérek tôled. Nézd, milyen tengernyi a bûn! Már beszennyezte az egész
földgolyót. És ehhez viszonyítva ti, engesztelô kisgyermekeim,
milyen kevesen vagytok. De ne féljetek! Szívem végtelenül irgalmas, és szeret titeket. Megmentelek az örök kárhozattól.“
Szentségimádáson Jézusom így folytatta: “Tegnap és ma nagyon sokat szenvedtünk. Én is tebenned. De tudod-e mennyi
lelket mentettünk meg? Megszámlálhatatlanul sokat. Örülj és
ujjonj, és akarj még több áldozatot hozni! Ne lankadj el! Kit
bízzak meg helyetted? Nem hagyhatsz el Engem! Nézz föl keresztemre! Tekints érted átszegzett vértôl ázott Megváltói Szent
Testemre! Akkor erôt nyersz, és felfogod, hogy a te áldozatod
milyen kevés az Enyémhez mérten. Föl-föl újabb erôre! Jöjj
még magasabbra, föl egészen a Golgota csúcsára! Ott találod
Szent Anyámat keresztem alatt zokogva. Ô megtanít téged, hogyan kell mindhalálig engedelmesen és izzón szeretni az Istent.
Csak a lángoló odaadó szeretet képes meghozni az általam
elvárt áldozatot. Soha ne tekints magadra, mert akkor megtorpansz. Mindig csak Engem láss, és akkor nem lankadsz el, és
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beteljesíted rád vonatkozó örök tervemet. Nincs két egyforma
lélek. Mindegyikôtöknek más feladatot szántam. Ezt kérem ma
tôled. Csak így lesz könnyû kiinni kelyhedet, ha tettekre váltod
tanításomat. Mindig csak Engem láss, és Engem szeress! Az
Irántam való szereteteddel gyôzöd le önmagadat. Ha Rám tekintesz, akkor tudlak csak megerôsíteni. Te is kellesz hozzá.
Nélküled nem megy. Erre teremtettelek. Ezzel szerzel érdemeket, így mentesz lelkeket. Azért engedem meg, hogy szenvedj
a kísértésektôl, hogy el ne bízd magad. Szükségem van a lelkiismeretfurdalásodra, hogy ezzel is engesztelj azok helyett,
akik ezt a fogalmat már nem is ismerik, mert elaltatták lelkiismeretük szavát. Erôt adok a további áldozatok és szenvedések
elviselésére. Megáldalak az Atya a Fiú és a Szentlélek nevében.“
99. aug. 6. Elsô pénteken szentgyónás alatt, amikor a Lelkiatyám feloldozott hôn imádott Jézus Krisztusom ezt mondta:
“Rád öntöm Véremet. Vérem elömlik rajtad.“ Ekkor mintegy
lélekben láttam, hogy a fejemtôl lefelé beborít Jézus drága Szent
Vére. Ahogy végigömlött rajtam, a helye vakítóan hófehér volt.
Íly módon teljesen megtisztultam. A lelkemben nagyon nagy
békét és örömet éreztem. Elôtte ugyanis nagyon sokat támadott
a sátán, de ezután elhagyott.
Korábban, amikor egyik alkalommal szentáldozáshoz járultam, és sorra kerültem, az áldoztató pap helyén Maga Jézus állt
hófehér ruhában, és Magát osztotta szét. Mérhetetlenül hatalmas szeretet áradt Belôle. Annyira meghatódtam, hogy ömlöttek a könnyeim. A tôlem telhetô legnagyobb szeretettel adtam
hálát hôn imádott drága jó Uramnak mindenki nevében.
Miután mindezeket elmondtam Lelkiatyámnak, ô ezt válaszolta: Nagyon nagy kegyelem.
99. aug. 7. Itthon a hétfájdalmas rózsafüzért imádkoztam. Az
ötödik titoknál, ...Akit a keresztfára felfeszíttetni, láttál... min41

den Üdvözlégynél megemlékezem Jézusom hét szaváról, amit a
keresztfán mondott. Ô mindegyikhez egy-egy gondolatot fûzött.
Atyám bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek.
“Bocsáss meg mindig minden ellenségednek Irántam való
szeretetbôl! Légy boldog, és vidám, adj hálát minden sértésért,
mert minden szenvedésedért lelkekkel jutalmazlak meg!“
Még ma Velem leszel a paradicsomban.
neked.“

“Ezt mondom majd

Íme a te Anyád, íme a te Fiad. “Meglátod a te gyönyörûséges
égi Édesanyádat.“
Istenem, Istenem miért hagytál el Engem? “Meglátod Atyámat
színrôl színre, és örömödnek nem lesz vége.“
Szomjazom. “Szomjazom rád, hogy eljuss Szent Színem
látására.“
Beteljesedett. “Együtt mondjuk nemsokára.“
Atyám, kezedbe ajánlom lelkemet. “Ekkor leszel a legboldogabb, amikor lelked szemérôl lehullik tested fátyola. És Én úgy
kísérlek Atyám legszentebb Színe elé, mint az isteni Jegyesnek
felékesített menyasszonyt. Szent angyalaim milliárdnyi serege
zeng majd dicséretet, és te velük együtt dicsôíted nagy irgalmasságomat.“
Azóta valahányszor mondom ezt az imát, mindig ugyanezeket
a sugallatokat hallom hôn imádott drága jó Jézusomtól.
Lelkem végtelenül boldog. Semmihez sem hasonlítható ez az
édességes érzés, amellyel drága Üdvözítôm tölt el.
Egyik nap itthon déli 12 óra elôtt 20 perccel a belsô hang ezt
mondta a lelkemben: “Hallgasd meg a híreket!“ Mivel ekkor
éppen a hétfájdalmas kötelezô rózsafüzért imádkoztam, amit a
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szervita rendben írtak elô számomra, azt gondoltam, hogy a
sátán akar félbeszakítani. De a belsô hang nem hagyott nyugtot, végül bekapcsoltam a rádiót. Most már kíváncsian vártam,
miért kellett ezt nekem meghallgatni. Jézusom ezt mondta:
“Várj egy kicsit, mindjárt megtudod.“ Pár perccel késôbb a bemondó elmondta, hogy súlyos szerencsétlenség volt az elôzô
napon. Négy fiatal megsérült, egyikük állapota életveszélyes,
lélegeztetô gépen tartják életben. Jézus ekkor ezt mondta:
“Ôérte kértem, hogy meghallgasd a híreket. Helyezd ôt égi
Édesanyánk Szeplôtelen Szívével egyesülve az Én Irgalmas Szívembe. Hamarosan meg fog halni. Meg akarom menteni a lelkét.“ Szívesen tettem eleget Jézusom kérésének. Nemcsak ezt
a lelket, de a többi három életet is ide helyeztem. Fölhívtam telefonon egy pap ismerôsömet, és áldását kértem erre az élet-halál
között vergôdô szegény emberre. Pár nappal késôbb a rádió bemondta, hogy meghalt, aki életveszélyesen megsérült. Ebben a
pillanatban hallottam az elhunyt lelkét: “Köszönöm, hogy segítettél. Nagyon jó helyen vagyok. (A tisztító tûzben.)“ Ezt igen
nagy örömmel mondta, majd folytatta: “Én is imádkozom minden szándékodra. Kérlek ajánld fel értem az összes szentmisédet és szentáldozásodat, amelyeken még életed hátralévô részében részt fogsz venni.“ (Megtettem.) “Hamarosan találkozunk
a mennyben“ Ezt még nagyobb örömmel mondta. Hálát adok
végtelenül irgalmas Üdvözítô Uramnak, hogy megadja a kegyelmet, hogy a lelkek megmeneküljenek. Azóta minden nap
minden lelket hôn imádott Jézusom irgalmas Szívébe helyezek,
akik a világ végezetéig fognak élni.
99. aug. 12. Szentmise, szentáldozás után, Szentségimádáson
Jézus: “Mint ahogy beteljesítettem a keresztáldozatot népem
megváltására, és ez kiengesztelte az isteni igazságosságot, és
megigazultakká tette a benne bízókat, úgy most, akik elutasítanak Engem, az örök élet Szerzôjét, az értük feláldoztatott
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isteni Bárányt, ítélet alá esnek. Mivel megvetették az értük
bemutatott szent keresztáldozatot, és nem laktak jól az élet
Kenyerével, és nem részegedtek meg az örök élet Borától, és
így nem is szerethettek Engem, Aki mindezt adom, Aki mindez
vagyok. Így ítélet alá esnek. Mivel elvetették a Pártfogót, a
Szentlelket, így az örök Bíró elôtt nem lesz Aki pártfogolja,
védelmezze ôket, ezért menthetetlenül elbuknak. Elragadja ôket
a hazugság atyja, akinek hittek, és akit egész életük során szolgáltak. A mostani idôkre különösen vonatkoznak szavaim: széles az út, amely a kárhozatra visz, sokan mennek rajta. Soha,
az emberiség történetének folyamán nem volt ennyi hitetlen,
akik tudva és akarva utasítottak el Engem. Mivel Egyházam
elterjedt az egész világon, így nehéz lesz nekik a számadás,
mert a megismert igazság, a Szentlélek ellen tusakodnak. Véres
könnyekkel siratom ezeket a lelkeket, akik örökre el fogják
veszíteni kegyelmeimet. Ti, akik közel álltok Hozzám, nézzetek
szüntelenül a kereszten vonagló, Vértôl ázott, értetek kínhalált
szenvedô Szent Testemre! Szent áldozatomra kérlek titeket, hozzatok még több áldozatot!!! Amikkel megajándékozlak titeket:
lemondás, szenvedés; fogadjátok szeretettel! Örömmel öleljétek át kereszteteket! Fogadjátok el a kelyhet, melyet értetek
átszegzett Kezem nyújt felétek! Ajánljátok fel magatokat az Én
végtelen örök érdemeimmel egyesülve engesztelô áldozatul,
hogy életetek gyümölcsözô legyen, hogy százszoros termést
hozzatok! Így gazdagon tértek meg az Atyai házba, és Atyám
úgy tekint rátok, mint tulajdon gyermekeire, és részesíteni fog
az Ô dicsôségében. Most nem tudjátok felfogni e szavak jelentését, mert az örökkévalóságot az emberi szavak nem tudják
kifejezni. Ezért ne a jutalomért, hanem Atyám- és Énirántam
való szeretetbôl tegyétek meg, amit kérek. Imádkozom értetek
Atyámhoz. Megáldalak titeket Atyám túlcsorduló szeretetével,
az Atya a Fiú és a Szentlélek nevében. Terjeszd ezt az üzenetet!“
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99. aug. 14-15. Éjszakai Szentségimádáson Jézus: “Halálra
ítél ez a nemzedék minden gyûlöletben, minden házasság felbomlásában, minden önzésben és minden megölt magzatban.
Vállamra veszem a gyengét, az elhagyottat és az árvát. Én ölelem át az eldobott, meggyílkolt magzatokat, akikkel tervem
volt, de szertefoszlott a szabad akarat miatt. Általuk akartam
felemelni a magyar nemzetet. Most Szent Anyám közbenjárására csupán megmenteni tudom, mert nincs elég lélek, aki átadná az életét Nekem. Elesnek bûneik miatt, és nem akarnak
felállni, mert elutasítják keresztemet, amely felsegítené ôket.“
Késôbb így folytatta: “Beteljesítem mindazt, amit általad
közöltem testvéreimmel. Lesujt a bûnösökre az ítélet haragja.
Te, és mindazok, akik, tettekre váltjátok tanításomat, irgalmamban laktok. Szentségeim ragyogó fényében vezetlek benneteket az örök haza felé. Atyám vár rátok az úton, mint bûneiteket megbánó- tékozló, de megtért; elveszett, de megtaláltmeghalt, de feltámadott gyermekeire. Tárt karokkal vár titeket,
és atyai szeretettel ölel Szent Keblére. Mindegyikôtökben
Engem lát, mert Engem fogadtok a szívetekbe, és Engem követtek az élet ösvényén, törvényeim megtartása által. Letöröl
szemetekrôl minden könnyet, és mindent megad nektek. Semmit
sem tagad meg tôletek, hisz Engem, Szent Fiát már feláldozta
értetek. Feláldoztatásomat Én is akartam. Így kérem tôletek is
az áldozatot, és véreteket, életeteket is, de csak azoktól, akik
Nekem akarják adni. Nincs nagyobb kegyelem, mint az Üdvözítô
nyomában járni. Nemde ugyanezt szenvedték el apostolaim?
Szent Anyámat kizárólag a titokzatos isteni erô, amelyet
Atyámtól kapott, tartotta életben. Egyébként belehalt volna fájdalmába már az elsô percben, amikor olyan szánalmas
állapotban meglátott a keresztúton. A leghôbb vágya volt
akkor, hogy Velem együtt haljon meg. De ezt nem kaphatta
meg, mert Atyámnak más terve volt vele. Szüksége volt
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az Ô Velem egyesített áldozatára. És Nekem szükségem volt az
Ô jelenlétére, az Ô szeretettôl lángoló anyai Szívére. Az Ô szeretete vígasztalt keresztutamon és a keresztfán. Ô úgy tudott
szeretni, mint egyetlen teremtmény sem rajta kívül. Azért, ha
engesztelni akartok Engem a világ tengernyi bûne miatt, amelyek újra meg újra keresztre feszítenek; kérjétek el Anyám
szeretettôl lángoló Szeplôtelen Szívét. Így vígasztaltok meg a
leghathatósabban. És akkor dicsôségembe emellek titeket is,
mint Édesanyámat, ahol örökké fogtok ujjongani, mert legyôztétek a világot.“
99. aug. 15. Szentmisén Jézus: “Szeress Engem! Imádj Engem! Szeretetem tûz. Izzó égô eleven lángtenger. E tûzbôl jöttetek létre, mert Atyám szeretete teremtett mindent. Az Ô szeretete hívott létre és alkotott titeket a semmibôl. A semmibôl
teremtette az anyagot, azaz testeteket, de saját Lelkét lehelte
belétek, mert csak ezáltal lehettek Isten gyermekei, a Megváltó testvérei, és a magasabb rendû szellemi létnek, vagyis az
örök életnek, a mennyországnak az örökösei. Figyeljétek mindvégig éberen a Szentlélek szavát! Váltsátok tettekre mindazt,
amire Én Magam késztetlek benneteket, mert Lélek vagyok és
Élet! Oly mértékben lesztek boldogok az örökkévalóságban,
amilyen mértékben befogadjátok Szentlelkem sugallatait, és
jótetteitekkel dicsôítitek Istent.“
99. aug. 16. Szentmisén, szentáldozáskor Jézus: “A szívedbe
akarok térni, ahol újabb örömök forrása leszek. Idd az Én
Véremet, hogy te is áldozattá légy Értem! Jöjj, fogadj szívedbe
Engem! Hamarosan Én fogadlak Irgalmas Szívembe téged,
ahol örökké boldoggá teszlek. Szeress! Imádj! Vágyakozz!!! És
akkor belépsz tûztenger Szívembe. Lángolj az Irántam való
szeretettôl! Úgy szeress, ahogy csak bírsz! Kérd el Édesanyám
Szeplôtelen szeretettôl lángoló Szívét, és akkor elérsz a tetô46

fokra. Az Ô Szívének lángoló szeretetével könnyû és édes; vonzó és kívánatos lesz minden áldozat, amit még kérek. Ne félj,
mindig veled vagyok, mindig megédesítem kelyhedet, hogy ki
tudd inni. Mindig megkönnyítem terhedet. A súlyosabb részét
Én viszem. Én megyek fel elôtted a Golgota csúcsára. Én vonzalak. Enélkül nem tudnál feljönni, csak úgy, hogy Engem
követsz.“
99. aug. 17. Szentmise elôtt, a tabernákulum elôtt Jézus:
“Tudod mikor vagyok a legboldogabb a szívedben? Akkor,
amikor úgy szeretsz, mint Édesanyám. Tudod, hogy Ô hogyan
szeretett? Úgy, hogy mindig mindenre igent mondott. Lángoló
szeretettel ölelte át a keresztet, mint Istene akaratát. Izzó, égô,
eleven tûz volt az Ô Szeplôtelen tisztaságos Szíve. Akkor volt
boldog, amikor Atyám akarata teljesült be rajta. Atyám mindig
megadta Neki azt a kegyelmet, hogy felismerte és megtette az
Ô akaratát. Ezért Szent Anyám mindig boldog volt. Hidd el, keresztem alatt is az volt az egyedüli vígasza, hogy Atyám akaratát teszi. Egyébként belehalt volna tengernyi kínjába. Kérjétek el újra meg újra az Ô Szeplôtelen, engedelmes, alázatos,
tisztaságos Szívét! Alig várja, hogy nektek ajándékozza. Fogjátok meg az Ô édesanyai kezét! Ô mindig Hozzám vezet titeket. Én pedig megerôsítelek szentségeimmel, és így Velem
együtt meg tudjátok hozni az áldozatot testvéreitekért. Csak ha
teljesítettétek Atyám akaratát, akkor nyerhetitek el az örök boldogságot.“
A Szentlélek ezt mondta a lelkemben: “A kereszt szeretete a mi
üdvösségünk záloga. Ha szeretjük keresztünket, biztos utunk
van a menny felé.“
99. aug. 18. Lelki szentáldozás után a tabernákulum elôtt
Jézus: “Itt vagyok. Bearanyozlak, beragyoglak. Bájosságom
elragadó. Úgy jövök Hozzád, mint egy kisgyermek. Teljesen
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meghódítottam szívedet. Magamhoz vonzottalak. Most már
csak az van hátra, hogy letépjem tested fátyolát, és belépj országomba. Köszönöm, hogy te is ezt akarod, és nem késlelteted
örök rád vonatkozó tervem beteljesülését. Ne félj a küszöbtôl,
amit itt a földön halálnak neveztek! Megédesítettem, megillatosítottam. Engem láss benne, ott a keresztfán! Kívánatossá, sôt vonzóvá tettem számodra. Tudod, hogy ez az a kapu,
amelyen keresztül lehet csak bejutni fényességem káprázatába.
Az anyag (=a test) a jelenlegi állapotában nem méltó, hogy
belépjen az isteni, szellemi élet magasabbrendû birodalmába.
Imádj Engem forrón és némán! Peregjenek a könnyeid!
Nemsokára vértanúmmá teszlek. Ó, Én szegény kis elhagyott,
árva gyermekem! Akkor megérzed, hogy ölelô karjaimban tartalak. Kimondhatatlanul édességes érzés lesz. Semmi máshoz
nem hasonlítható. Akkor teljességgel betöltekezel Velem. Átjárlak, mint a fény, mint a tûz. Akkor végre megéreztethetem veled,
mennyire szeret az Isten! Ezt ugyanis csak a lelked képes érzékelni. Tested nem bírná ki. A lelked az Én lelkem. Ezért szomjazik Rám szüntelen. És szomja csak akkor elégül ki, amikor
betöltekezik Velem, az örök lángoló szeretettel. Akkor elmerül
Bennem, és nem akar soha többé semmi mást, csak Engem.
Szeress! Imádj! Szeress!!! Merülj el már most isteni lángoló
tûz szeretetemben! Érezd meg szeretetem elôízének örök boldogságát! Hamar végetér... Lehull a lepel, és akkor szemtôl
szembe vallhatod meg Nekem örök szerelmedet. Szomjazom
rád, a te szeretetedre. Szomjazom, hogy eljuss Szent Színem látására. Nagyon boldoggá teszlek. Örökkön örökké... Addig is
szeress és imádj! Szereteted legyen izzó lángoló tûz! Így készülj
fel Szent Színem látására!“

szebb, mint a teremtett világ összes gyönyörûsége együttvéve.
Fel nem foghatod, míly nagy örömöt készítettem neked, és mindazoknak, akik Engem szeretnek. Ha a világ összes emberének
összes örömét összeadnád, az is csekélység, semmiség lenne
ahhoz, amit Én nyújtok az Engem szeretô teremtménynek. Várd
ezt a nagy napot! Várd ezt a nagy találkozást kitörô örömmel!
Örülj és ujjongj, százszor jobban, mint amikor Dávid örömében táncot járt a Szövetség Ládája elôtt. Kérd, hogy maradéktalanul teljesüljön be rajtad öröktôl fogva elhatározott isteni
tervem! Úgy, ahogyan Én akarom, mert így lesz a legjobb, a
legkönnyebb, a legszebb. Szakadj el a földtôl és annak minden
vonzásától! Egyedül csak Hozzám kötôdj! Mindig csak Rám
tekits! Szeretlek forrón és lágyan. Szeretetem édesebb és gyönyörûségesebb a világ összes emberének szereteténél együttvéve. Szent angyalaim már mindent elôkészítettek fogadásodra.
Ne felejtsd el, a Bárány menyasszonya vagy, mint Egyházam
tagja. A Bárány mennyegzôjére úgy jössz, mint az Ünnepelt
jegyese. Velem együtt téged is köszönt majd szent angyalaim és
az üdvözültek boldog serege, akik között Édesanyám a legboldogabb. Mert az Ôiránta való szereteted és tiszteleted vonzott még közelebb Hozzám. Így lettél Apostoli Egyetemes Egyházam tagja. Édesanyám esdette ki számodra mindazokat a
nagy kegyelmeket, amelyekkel csak nagyon kevesen dicsekedhetnek. Kiválasztottam vagy. Rengeteg talentumot bíztam rád.
Hûségesen kamatoztattad ôket önátadott életeddel. Ezért sokat
fogok rád bízni. Egész országomat neked adom örökségül.
Nagy tisztséget szántam neked, amelyre hûséged révén alkalmasnak bizonyultál. Örülj és ujjonj! Adj hálát szüntelen, és maradj továbbra is kicsiny szeretô gyermekem isteni karjaimban!“

99. aug. 19. Szentmise elôtt Jézus: “ Tárt karokkal várlak, Szívemnek jegyese. Csókom édesebb, mint a színtiszta méz. Hangom elbûvölôbb, mint a legcsodálatosabb zene. Isteni látásom

Szentáldozáskor: “Jöjj! Szívemet adom neked, mely elhozza
számodra a látást, hogy örökkön örökké gyönyörködj dicsôségemben! Nagyon jó lesz nekünk együtt. Olyan boldogságot
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adok, amelyet a legmerészebb álmodban sem tudnál elképzelni. Megmutatom neked, milyen dicsôségre teremtette Isten az
embert, és mit szánt neki öröktôl fogva. Imádkozz a szegény
bûnösökért, hogy ôk is elnyerjék ezt bûnbánatuk révén!“
Szentáldozás után így folytatta: “Szeretlek, lelkemnek parányi
ékessége. Ragyogj, tündökölj, pompázz fényemben! Isteni tüzem
lángra gyújtotta kicsi szívedet, amely lángol az Irántam való szeretettôl. Szent angyalaim leborulva imádnak Engem tebenned,
akit élô tabernákulumommá tettem. Szíved szeretetének izzó
lángja bevilágítja az eget és a földet. Ezt minden angyalom látja. Szent angyalaim a te szereteteddel egyesítik hatalmas izzásukat. A bukottak viszont gyûlölnek emiatt, és le akarnának
rántani, ha tudnának. De pici lángoló szíved az Én trónom. Én
lakom benned, a mindenség Királya, és Velem tehetetlenek. Én
vagyok a te Ôrízô Pásztorod. Szeress, imádj forrón és izzón!
Minden gondolatod csak Én legyek, és akkor még a legkisebb
szomorúsággal sem tud gyötörni ellenfelem. Ha mindig csak
Engem imádsz, állandóan örömben úszik a lelked. Minden
könnyû lesz, és hálát tudsz adni a keresztekért is. Nagyon nagyon
szeretlek! Minden szentáldozásban Szent Véremmel öntözöm
lelkedet, hogy hótisztán várd megérkezésedet!“
Szentségimádáson így imádkoztam: Hôn imádott Úr Jézus
Krisztusom! Teljességgel arra vágyom, hogy Veled egyesüljek,
hogy Benned elmerüljek!
Jézus: “Tudom. Én vágyakozom benned erre. Minden vágyam
az, kezdettôl fogva, már a világ teremtése elôtt, hogy eljussatok
Szent Színem látására. Vágyakozz erre te is, mindennél jobban!
Vágyad meghódít, megindít Engem. Még nagyobb szeretetre
gyújtja Szívemet irántad. Vágyad leesdi ennek a hatalmas nagy
kegyelemnek a beteljesülését. Vágyakozz, imádj, szeress, mert
közel van a beteljesülés napja! Akkor belépsz vértanúim sorába, azok közé, akik vég nélkül örvendeznek Szent Színem látá50

sának. Szeress, vonzódj Hozzám még jobban! Soha ne távozz el
Tôlem még egy gondolat erejéig sem! És Én betöltöm vágyadat. Kimondhatatlanul boldoggá teszlek. Szeress Engem forrón
és némán! Szavak nélkül. Lépj be Szívem hajlékába, ahol örök
örömök forrásoznak. Megosztom veled ezeket. Szívem a tiéd. Te
vagy a tulajdonosa. Mivel te is Nekem adtad szívedet, ne
csodálkozz ezen! Mindent megadok neked, amit Szívemtôl
kérsz. Irgalmam végtelen. Kérj bátran, vakmerôen! Lelkeket.
Milliárdnyit - amennyi csillag van az égen. Kérj kegyelmet, Kenyeret a szegény bûnösöknek, szabadulást a szenvedô lelkeknek! Kérd, hogy dicsôségem beragyogja a földet! Kérd, hogy
Atyám akarata teljesüljön, és akkor egyesül az ég a földdel, és
egybefonódik a földi emberek éneke szent angyalaim dicsôítô
szózatával. És a menny öröme és békéje leszáll a földre. Kezdettôl fogva erre teremtett Atyám benneteket. Kérd mindezt
Szívemtôl, és Én megadom neked.“
Szentségi áldáskor: “Megáldalak mennybe érkezésed kimondhatatlan túláradó örömére az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.“
99. aug. 22. Szentmisén Jézus: “Lángoljon a szíved Értem,
isteni Jegyesedért! Hamar meglátsz Engem dicsôségemben.
Leveted tested fátyolát, mely eltakarja a látást. Dicsôségem
fényével koronázlak téged. A legszentebb Szentháromság túlcsorduló szeretete árad rád. Ne a fiadra gondolj, hanem Rám!
Vele leszel ezután is. Még jobban, mint eddig. Sokkal többet
tudsz neki segíteni. Légy kedves, szeretetteljes mindenkihez!
Hamarosan meglátsz Engem, a te isteni Üdvözítôdet. Mit mondasz akkor Nekem? Megmondom neked. Semmit. Mert örömöd
akkora lesz, hogy szóhoz sem tudsz jutni. Én átölellek, és egybeforrunk örökre az örök végtelen szeretetben. Örülj és ujjong,
mert beteljesítem minden vágyadat. Elôtted állok, hogy érted
átdöfött Szívemre öleljelek. De még nem láthatsz, mert tested
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fátyola eltakarja a lelked szemét. Hitedet hamarosan felváltja
a szemlélés, reményedet a beteljesülés, és mi mindig egyek leszünk a szeretetben.“
Szentáldozás után: “Érezd meg isteni jelenlétemet! Lépj be
ebbe a tûzbe, szeretetem izzó lángolásába! Mert valóban tûz
vagyok, Magamba formállak, kiégetem belôled a salakot, amit
eddig még nem égettem volna ki. Hogy csak a színtiszta arany
maradjon meg, mert csak az jöhet be országomba, csak az méltó isteni Színem látására.“
99. aug. 24. Szent Bertalan apostol ünnepén a következô álmot
láttam: Egy szózatot hallottam: “Ezt az évet szenteljétek az
Atyának! Imádjátok Ôt a Fiúban és a Szentlélekben! Az egészet írd jelenidôben, mert Én Az vagyok, Aki van. Én örök
vagyok.“
Egy pompás világban vagyok. Körülöttem hatalmas, kristálytiszta béke és nyugalom uralkodik. Mindent átjár, mint a levegô: egy óriási méltóság, tisztelet és imádás. Egy másik világban élek, ahol kivétel nélkül mindenki együtt, egyszerre imád.
Jelen van az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Ôt mindenki mindig
látja. Ez egy állandó gyönyörûséges örömteli állapot. Ô mérhetetlen vonzást gyakorol mindenkire. Ôt kivétel nélkül minden lény - a szent angyalok és a szentek végeláthatatlan serege
szüntelenül arcraborulva imád, szeret, tisztel és ismer. Ebben az
óriási imádó tömegben=világban vannak kicsinyek és nagyobbak, de kivétel nélkül mindenki ugyanazt teszi. Imád, szeret,
tisztel és ismer. Ez az imádás izzik a szeretettôl. Ez a szeretetizzás átjár mindent, mint a fény. Megtapasztalható a végtelenség, amelyet emberi nyelven úgy fogalmaznék, hogy kimondhatatlan nyugalom és béke árad szét, mintegy hömpölyög.
Mindent átjár. Ez a béke örömmel van teli. Itt mindenki a Teljességet bírtokolja. Nem úgy, mint a földön, ahol az ember tö52

kéletlen, vagyis hiányos, de a tökéletes Istent hordozza a szívében. A szívében hordozza, annyit jelent, hogy szereti Ôt.
Hiányosságunk, tökéletlenségünk abból fakad, hogy nem
tudunk teljesen azonosulni Vele. Itt mindenki tökéletes, vagyis
telítve van Istennel, azaz minden teremtmény teljes, mert
Istenben van, és Isten Ôbenne. Ez az egymásban való lét örök
és elválaszthatatlan. Istenbôl fakad a fenség, a méltóság, a
béke, az öröm és a szeretetizzás, amely minden teremtményre
kiárad. Ez a világ a földön csak akkor tapasztalható meg,
amikor a lélek imádja Istenét. Csak ennek a világnak a
tükrében értem meg világosan Jézus szavát: “... eljön az óra,
sôt már itt is van, amikor az igazi imádók lélekben és igazságban imádják az Atyát. Az Atya ilyen imádókat kíván. Lélek az
Isten: akik imádják, lélekben és igazságban kell imádniuk.“
(Ján. 4; 23-25.)
Lélekben, vagyis a teljességben, amely mentes minden
kötôdéstôl, (pl. nincs test), és ezért teljes az odaadottsága a
léleknek, aki imád; és magának az imának is teljes az
odaadottsága, amely az egyetlen Istenre irányul. Ez azt jelenti,
hogy Istent nincs, aki megelôzhetné a lélekben.
Igazságban, vagyis az ismeretben. Mivel a lélek Istenben van,
és Isten ôbenne, ebbôl következik, hogy Isten megismerteti,
felfedi Magát a léleknek.
Isten=szeretet. Isten jó. A szeretet és a jóság vonz; és arra indít,
hogy szeressük, imádjuk és tiszteljük. Emberi léleknek csodálatos ez a megtapasztalás. Nem tudok, nem akarok elszakadni tôle. Egyetlen hatalmas vágyam van, hogy mindig Ôbenne
legyek. Ôbenne, az imádásban, a szeretetben, a békében, a tudásban, vagyis az ismeretben. Ez egy óriási, végtelen, békességteljes szeretet. Csak a könnyeim peregnek, és kimondhatatlanul
nagyon visszavágyom, hogy Istenben legyek, és Ôt imádjam.
Késôbb még aznap ôrangyalom ezt mondta: “Nem láthattad a
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menny pompáját és fényességét, és nem érezhetted át annak
örömét, mert belehaltál volna a gyönyörûségbe.“
99. aug. 25. Du. Szentmisén átváltoztatás után Jézus: “Itt
vagyok a hópehely Szentostyában, a te Urad és Istened, a te
hôn imádott Mindened! Szent angyalaim arcra borulva imádnak Engem. Minden szentmisében lejön a mennyország. Fel
nem tudod fogni, mennyi kegyelem özönlik belétek minden
szentáldozáskor.“
Szentáldozáskor Jézus: “Szent Vérem édessé válik lelkedben,
és megédesíti szenvedésedet. Szívem lángra gyújtja szívedet.
Ennek a tûznek a lángolásában hozod meg Értem az áldozatot.
Így a legtetszôbb Atyámnak. Szíved trónjára megyek, hogy üdvözítselek. Fölemellek szentjeim sorába. Szívem lángra gyújtja
szívedet, hogy a legnagyobb lángolásában repüljön ki lelked
testedbôl. Ez a lángolás örökkön örökké megmarad. Ez biztosítja számodra a legnagyobb boldogságot a végtelenségen
át. Szíved lángoljon az Irántam való szeretettôl! Légy teljes
odaadottság Nekem! Hagyatkozz Rám teljességgel! És Én minden vágyadat beteljesítem. Már megtapasztaltad, Engem nem
lehet felülmúlni semmiben. Szomjazom a lelkedre, az Irántam
való szeretetedre és imádásodra. Merülj el Bennem, az isteni
szeretet örök lángoló tüzében! Magamba formállak, Magamba
alakítalak. Így teszlek hû képmásommá a kölcsönös szeretet
által. Az Én törvényem nagyon egyszerû és tökéletes. Egyetlen
szó csupán: Szeretet. Ez Én Magam vagyok. Elôször Én szerettelek titeket. Az Én szeretetemet adtam nektek, hogy viszontszeressetek. Szomjazom a szeretetetekre. Csak Énbennem tudtok szeretni. Istent és a felebarátot. Engem nem lehet kihagyni.
Nélkülem nem lehet szeretni. Aki ezt Nélkülem próbálná tenni,
beleesik ellenfelem csapdájába, és szeretete önzés lesz csupán.
Nézz körül a világban! Nem ezt látod? Imádkozz, hogy meggyújtsam a szíveket! Imádkozz értük, hogy megismerjenek,
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szeressenek és kövessenek Engem, mert csak így találnak el az
örök hajlékba, ahová hazavárom minden gyermekemet. Szeretlek Szívemnek édes jegyese. Szent csókommal illetem lelkedet.
Megköszönöm egész áldozatos életedet. Megköszönöm a lelkeket, akiket Velem egyesített szenvedéseid révén mentettem meg.
Nagyon sokan vannak. Megszámlálhatatlanul sokan. Mind Engem dicsôít majd nagy irgalmamért, és mindazokért a kegyelmekért, amelyeket neked ajándékoztam. Nagyon sokat kaptál.
Fogadd el a szenvedéseket! Kiképeztelek. Sokról adsz számot.
De ettôl ne félj, mert hûséges sáfárom voltál. Egyetlen kegyelmem sem vált hiábavalóvá benned. Öntudatlan tévedéseidre
soha nem emlékezem. Tökéletlenségeidet kiégette Szívem lángoló szeretete belôled. De majd csak országomban leszel tökéletes. Addig mindvégig irgalmasságom kisér, és izzó szeretetem
óv téged.“
99. aug. 25. Esti szentmise elôtt Jézus: “A szívedben lakom, a
szívedben élek. Szíved az Én trónom. Királya Én vagyok. Te a
legszentebb királyi udvar, az Én apostoli egyetemes Egyházam
udvarhölgye vagy. A Bárány jegyese. Méltó, hogy a jegyes osztozzon Vôlegénye sorsában. Másképpen nem tartoznának össze.
Kezdetben a bárány vérével kente meg kiválasztott népem az
ajtófélfákat, hogy a pusztító angyal kikerülje, és ne súlytson rá
a halál. Amikor elérkezett az idôk teljessége, Én, az Isten
Báránya ontottam véremet Egyházamért, ahová az egész teremtett világot hazavárom, hogy elkerülje az örök halált. Amint
egykor az ajtót megkenték a leölt áldozati bárány vérével, és ez
megóvta ôket, most a szent keresztségben rajzolják szolgáim
homlokotokra keresztemet, amelyet Szent Megváltói Vérem
öntözött. Ha mindvégig kitartotok keresztségi fogadalmatokban, azaz ellene mondotok a bûnnek, elkerülitek az örök halált.
Sajnos a mostani idôkben már ellenfelem tévútra vezette
bárányaimat. Hitük elvesztésével mindent elvesztettek. Már
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nem kell a keresztség, és Én sem, a legfôbb Jó, a Megváltó.
Ellenfelem bûnt bûnre halmoztat velük. Már nem tudják
megkülönböztetni a jót a rossztól. Sôt azzal dicsekszenek, amit
szégyellni kellene. Az ártatlanokat is megrontják. Ezért sujt
rájuk szent Karom, amelyet keresztemen kitártam elôttük, hogy
értük átdöfött Szívemre öleljem ôket. Visszautasítottak. El nem
tudod képzelni, mennyire fáj ez szeretettôl lángoló Szívemnek.
Mert Én még mindennek ellenére is szeretem ôket. Hisz Atyám
teremtette mindegyiket. Hisz értük ontottam Véremet. Helyezd
ôket mind az Én irgalmas Szívembe, hogy felismerjenek, hogy
Hozzám jöjjenek! Hogy elhagyják bûneiket, amelyekhez még
annyi borzalmas katasztrófa láttán is ragaszkodnak. Imádkozz
értük szüntelen Édesanyám Szeplôtelen szeretettôl lángoló
Szívével egyesülve. Mondd gyakran a nevükben is a bûnbánati
és az ördögûzô imákat. Hatalmas ereje van, amit majd csak
országomban fogsz meglátni, hogy mennyi lelket menekítettem
meg ezáltal. Most lehajolok hozzád, újra szíved trónjára
megyek. Megerôsítelek, hogy megvívd harcodat. Ellenfelem
szüntelenül azon igyekszik, hogy elbuktasson, de Én erôsítelek.
A harc már elôre eldôlt, mert te mindvégig Hozzám tartozol. A
Gyôztes Én vagyok, és te Velem együtt legyôzted a világot.“
99. aug. 27. Szentmisén, szentáldozáskor Jézus: “Úgy térek
szívedbe, mint a Nap. Beragyogom lelkedet. Hamarosan Fényemben találod magad, amelyben felismersz Engem. Jöjj, vonzódj
Szívemhez még közelebb! Isteni szeretettôl lángoló Szívemre
vonlak, és elmerítelek Szívemben, a végtelen irgalom óceánjában. Szeress! Imádj! Szüntelenül csak Én legyek minden gondolatod! Énbennem szeress mindenkit! Neked csak szeretni
szabad! Viseld el, amit még küldök. Irántam való szeretetbôl.
(Szentmise végén nehezen indultam el.) Menj kislányom! Szívedben vagyok, szívedben maradok, és te örökké Énbennem
ujjongasz. Isten irgalmát örökké énekled. Végtelenül boldog
56

vagyok a lelkedben. Önátadott életeddel nagyon megörvendezteted Szívemet. Szent csókommal illetem lelkedet.“
99. aug. 28. Napközben a városban jártam. Hôn imádott
Jézusom a lelkemben ezt mondta: “Gyere be a temploma!“
Bementem. Ott ezeket mondta: “Szent angyalaim arcraborulva imádnak Engem a legméltóságosabb Oltáriszentség elôtt.
Dicsôítô éneküktôl hangos a templom. A világ végezetéig, amíg
csak jelen leszek a Kenyér és a Bor színében, mindig, minden
helyen imádni fognak Engem. Atyám akarja ezt, hogy megdicsôítsen Engem, és megdicsôüljön Bennem.“
Egyszer egy kérdésre ezt a választ adta Jézus: “Papjaimra bíztam a legtöbb talentumot. Ôk adnak számot a legtöbbrôl. Ez a
papom még sokáig lesz a tisztítótûzben. Örül, hogy nem kárhozott el. Örökké magasztalja nagy irgalmamat.“
Egy másik alkalommal ezt mondta: “Nagyon undorító számomra, ha egy papom akár csak a gondolatában nem tartja
meg a szent tisztaságot.“
Aznap éjjel imádság közben Jézus: “Add át magadat Nekem
teljesen! Imádj Engem! Szeress Engem! Lángoljon a szíved az
Irántam való szeretettôl! Ebben a lángolásban akarlak
Magamhoz ölelni mindörökre. Csókold meg Szívemet! (A
végsô idôk véres keresztjén szoktam megcsókolni hôn imádott
drága jó Jézusom Legszentebb Sebeit.) Szívemet akarom neked
adni örök hajlékul. Szívem a legcsodálatosabb gyönyörûségek
helye országomban. A mennyben azok a legboldogabbak, akik
Szívemben laknak. De csak azok a lelkek léphetnek be ide, akik
lángolóan szerettek a földön. Ezt kérem tôled. Izzó, forró, lángoló szeretetben imádj Engem! Ebben a szeretetizzásban forrunk össze elválaszthatatlanul, mindörökre a szent frigyben.
Megáldalak. Neked adom isteni szeretetem izzását. Mostantól
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fogva nem lesz nyugodalmad. (Ezalatt a szent nyugtalanságot
értette Jézus.) Csak egy vágyad lesz, hogy eljuss Isteni Szent
Színem látására. Ezt az izzó vágyat nem lehet sokáig kibírni.
Én betöltöm vágyadat, amely az Én vágyam is. Fogadd áldásomat! Megáldalak téged, az Atya, a Fiú és a Szentlélek
nevében.“
Szûzanyám: “Neked adom Isten-anyai szeretettôl lángoló Szeplôtelen Szívemet, hogy Velem egyesülve szeresd, imádd Szentséges Fiamat, és Ôbenne a Szentháromságot.“
99. aug. 29. Ma reggelre azt álmodtam, hogy egy nagy társaságban voltam, és asztalhoz ültem. Amikor felébredtem
Jézusom ezt mondta: “Országomban asztalomhoz ültetlek.“
Aznap szentmisén Jézus: “Nézz Rám! Nézz keresztemre! Soha
ne magadra, mindig csak Rám nézz! Belôlem erôt nyersz. Ha
magadra nézel, elsüllyedsz. Nézd, mennyit szenvedtem érted!
Karjaimba várlak. A föld összes szenvedése nem ér fel a menny
egyetlen pillanatának örömével. Idd ki kelyhedet! Nem omolhatsz össze. Én tartalak. Én erôsítelek. Szüntelenül karomon
hordozlak. Szeretlek. Én kérlek. Hozd meg még ezt az áldozatot! Szüntelenül csak Engem láss keresztemen! Merülj el Szent
Sebeimben! Lépj be érted átdöfött Szívem titkába! Itt mindig
megtapasztalod segítô, felemelô, megtartó, irgalmas szeretetemet.Maradj Szívemben! Soha ne távozz el egyetlen pillanatra
sem innen! Soha ne tekints magadra, mert akkor összeroskadnál. Én vagyok a te Segítôd. Én vagyok a te Megváltód. Csak
Én tudom betölteni minden vágyadat. Bízzál Bennem!“
99. aug. 29-én éjjel Jézusom odahívott szent keresztjéhez,
amelyen megcsókoltam drága Szent Sebeit. Magamhoz öleltem, valósággal összeforrtam Vele. Gondolatban ezt kérdeztem
Tôle: Imádott jó Uram, ugye a mennyben is megcsókolhatlak?
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Jézusom ezt válaszolta: “Ott még sokkal jobban egyesülsz
Velem. Úgy, ahogy embernek ez lehetetlen. Ott, a mennyben
egyesülök a lélekkel, aki kegyelmembôl képmásommá lett.
Ezért maradhat együtt Velem egy örökkévalóságon át, mint
Belém átalakult lélek. Ez a legtökéletesebb örökre elválaszthatatlan egyesülés. A szentmise elôképének legboldogabb beteljesülése. Amikor ugyanis a szentmisében a víz elegyedik a borral, és ezután már elválaszthatatlan a kettô egymástól; így az
üdvözült lélek is egyesül Alkotójával a legtökéletesebb módon,
azaz átlényegül Istenébe, a feltámadott Krisztusba, a Legszentebb Szentháromságba.“ Nagyon meglepett ez a felismerés,
melyet egyetlen villanással ismertetett meg velem az édes Úr.
Végtelen örömmel adtam hálát azért, hogy nekem is ezt szánta.
A lelkem mélyén mindig erre az egyesülésre vágyakoztam.
99. szept. 1. Szentmisén, szentáldozás után Jézus: “Szívemnek
édessége elömlik lelkedben. Szívem hozsannát énekel benned
minden szentáldozásodért Atyámnak, Aki megteremtett téged,
és testvéreidet, akik szeretettel fogadnak Engem, Megváltójukat tisztaságos lelkükbe, amelyet az Én Véremmel mostak
tisztára a bûnbánat szentségében. Imádkozz papjaimért, hogy
szentek és tiszták legyenek. Hogy mindig készséggel szolgáltassák ki híveimnek a szentségeket. Különösen a bûnbánat
szentségét és Engem, a legméltóságosabb Oltáriszentségben.
Mert ezek nélkül nem élhetnek híveim az életszentség állapotában.“
99. szept. 2. Szentmise után, szentségimádáson Jézus: “Lépj be
Szívem szeretetének lángtengerébe! Lépj be irgalmam óceánjába! Imádóim seregébe emellek az örök fénybe, ahol szentjeim
között fogsz tündökölni örökkön örökké, mint a csillagok.
Gondolj Rám szüntelen! Mindig csak Engem láss! Imádj
Engem! Élvezd isteni édességemet, szeretetemet, teljes oda59

adottságomat neked. Mert mint ahogy megváltásommal mindent odaadtam értetek, úgy most is, amikor a szívetekbe fogadtok, nektek adok mindent, ami a javatokra válik. Mert Bennem
van elrejtve üdvösségetek, lelki boldogságotok, testi jólétetek.
Mindent Én biztosítok számotokra. Atyám mindent átadott
Nekem. A lelketeket kérem. Azt, hogy viszontszeressetek. Ez az
egyetlen feltétele csupán üdvösségeteknek.“
Szentségi áldáskor Jézus: “Megáldalak benneteket Szívem jóságos túlcsoduló szeretetével, mert Én vagyok a szeretet Királya.“
99. szept. 3. Szentmisén, szentáldozáskor Jézus: “Jöjj, fogadd
Szívemet szívedbe, mely elhozza minden vágyad beteljesülését!
Szívemnek boldogsága betölti lelkedet. Az Engem szeretô
lelkek csak Szívem vígaszával tudják elviselni földi számüzetésüket. Amikor Atyám lelket lehelt a testetekbe, akkor beleültette a vágyat is, amely nem hagy titeket nyugodni mindaddig, amíg
meg nem találtok Engem. Az Én szeretetem és irgalmam vonz
titeket egy egész örökkévalóságon át. Kegyelmem nélkül fel
sem ismernétek, sôt még a Nevemet sem tudnátok kimondani.“
99. szept. 4. Szentmisén Jézus: “Fogadd el a szenvedéseket,
amelyeket kérek és küldök! Soha ne add fel a harcot! Ne
lankadj el! Csak úgy fogod elviselni, ha szüntelenül Rám szegezed tekintetedet. Csak Engem láss a keresztfán! Hatalmas erôforrás vagyok. A legnagyobb, mert Én szenvedtem el a legtöbb
áldozatot. Az egész világ összes szenvedése a világtörténelem
folyamán nem ér fel az Én megváltói szenvedésemmel. Én
vagyok az igaz, örök áldozat. Mindig Lelkiatyád szava csengjen a füledbe: “Minden csupán eszköz a Kezemben, hogy szentté tegyelek általa.“ Bízzál abban, amit Szent Pál leírt: “A föld
összes szenvedése nem mérhetô a menny egyetlen pillanatának
örömével.“ Ha nem vársz el senkitôl semmit, akkor nem fogsz
csalódni. Ha Rám figyelsz, rájössz, hogy egyedül Én tudlak
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boldoggá tenni. Az Én szeretetemmel semmi nem ér fel. Legyen
neked elég az Én kegyelmem, amely mindeneket felülmúl.“
99. szept. 5. Szentségimádáson, szentmisén Jézus: “Nagyon
nagyon szomorú az Én Szívem! Csak a Nekem szentelt lelkek
igaz szeretete vígasztal meg. Halálosan szomorú az Én Lelkem!
Újra a Getszemáni kertben térdelek. Vérrel verejtékezem értetek. Újra keresztre fognak feszíteni. Ítélet alá kerül ez a világ.
Rejtetten ugyan, de minden egyes hûtlen teremtményben újra
meg újra meghalok. Elérkezik az ítélet haragjának a napja.
Atyám véghez viszi akaratát. Nem tudom tovább visszatartani
lesujtásra indult Szent Karját. Atyám igaz, és jogosak tettei.
Gyermekei iránt való szeretetbôl fenyít. Így óvja meg ôket a
végleges pusztulástól, az örök haláltól. Mivel Én hûséges és
igaz vagyok, minden testvérem lelkében jelen vagyok. A hûtlenek lelkében éppúgy, mint a hûségesekében. Így szenvedek
bennük misztikus rejtettségben, de mégis valóságosan. Imádkozz kicsi leányom! Add tovább: Kérem Enyéim önfeláldozó
szeretetét, hogy áldozzák Értem életüket! Kövessenek Engem,
Megváltójukat a Golgota csúcsára! Így részt vehetnek megváltásom hatalmas mûvében, és még sok lelket menthetnek meg
örök dicsôségemre. Ezt kérem most mindazoktól, akik szeretnek
Engem. Ne sajnálják az áldozatot! Ne lázadjanak, ha meglátogatom ôket; újabb és újabb szenvedéseket kérve tôlük! Én
viszem mindegyikôtök keresztjének a súlyosabb végét. Én adok
erôt a terhek hordozásához. Én édesítem meg igáitokat, ha
magatokra veszitek az Enyémet. Engem lássatok mindig magatok elôtt! Engem kövessetek a szûk ösvényen, és akkor sikerül
feljönnötök a Golgotára, ahonnan már biztos és rövid az út az
örök haza dicsôségébe. Ott Atyám tárt karokkal vár rátok, és
mindazokra, akiket Velem egyesített életáldozatotok árán
Ôhozzá vezettetek. Ezt add tovább: Engem kövessetek a szenvedések útján, hogy megoszthassam veletek Atyám dicsôségét,
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amelyet Nekem adott. Ezek az utolsó figyelmeztetéseim.
Hamarosan véget érnek kinyilatkoztatásaim. Bezárom prófétáim száját, mert elérkezik mindannak a beteljesülése, amit
általatok, kiválasztott, drága, mindenben Rám hagyatkozó
kisgyermekeim által hírdettem. Tartsatok bûnbánatot! Bánjátok meg az egész világ bûneit! Így engeszteljétek Atyám jogos
haragját! Bûnbánatotok leesdi bûnökben élô testvéreitek számára a kegyelmet, hogy az Én szememmel lássák meg bûnös
lelküket, hogy felismerjék, és megbánják vétkeiket. Csak akik
ezt megteszik, azok nyerik el az üdvösséghez szükséges kegyelmet, amely a legnagyobb ajándék Atyám részérôl.“
99. szept. 8. Délelôtt Kisboldogasszony ünnepi szentmisén
Jézus: “Nagyon boldog vagyok. Nagyon nagy ünnep a mennyben Édesanyám születésnapja. A szent angyalok és a szentek
végeláthatatlan serege örömódákat énekel, és dicsôítô szózatokat zeng Atyámnak, Aki az idôk teljességében olyan szépnek
és tökéletesnek alkotta meg az embert, Máriát, Aki az Isten
kegyelmébôl méltóvá lett a második isteni Személy, az Üdvözítô, a Szabadító (Jézus neve Szabadítót jelent) Anyjává lenni.
El nem tudod képzelni kicsi leányom, míly nagy vágyakozás élt
a Szívemben, hogy leszálljak, és megtestesüljek Szent Anyám
szûzi tisztaságos méhében. Én is vonzottam Ôt, ezért imádkozott szakadatlanul az Üdvözítô eljöveteléért. Elrejtettem elôle,
hogy Ôt választottam Édesanyámnak. Igen nagy volt a meglepôdése és az álmélkodása, amikor szent angyalom megjelent
Neki. Örömkönnyek között adott hálát Atyámnak, és Nekem,
hogy Ôt választottuk ki. Szent Anyámnak ez a nagy öröme adott
erôt a késôbbi szenvedések elviselésére. Ô teljesen Istenre hagyatkozott. Minden idegszálával szüntelenül csak Ránk figyelt.
Az isteni bölcsesség pedig a szenvedések keserû óráiban
mindig az Ô anyai örömeire irányította a figyelmét. Ilyenkor
mindig Jóbbal mondta együtt: “Ha a jót elfogadtuk Istentôl, a
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rosszat is el kell fogadnunk.“ Ô hálát adott a szenvedésekért
is. Ti is tegyetek hasonlóképpen! Ôróla vegyetek példát!“
Szentáldozás után Jézus: “Szentáldozásaidat, mint legdrágább
kincseidet hozod magaddal a mennybe. Annyi ajándékot adhatsz
majd Atyámnak, ahányszor a szívedbe fogadtál. Mindig Engem
adsz, és Én minden szentáldozásodban szeretetem különbözô
megnyílvánulásaival ajándékozlak meg. Ezeket mind Atyámnak
adhatod a nagy találkozáskor, amikor végre színrôl színre
megláthatod Ôt, Aki a legtöbbre értékeli Ajándékodat, mert Én
vagyok az Ô legkedvesebb Fia.“
99. szept. 8. Este Kisboldogasszony ünnepi szentmisén Jézus:
“Szent Anyám tündökölve ragyog mindörökkön örökké országomban. Az Ô ragyogása és fényessége beragyogja az egész
mennyországot és a földet. Az Ô Szeplôtelen Szíve benne ragyog
minden kisgyermekének a lelkében, akik az Ô Szeplôtelen szeretettôl lángoló Szívének szentelték egész életüket, hogy Vele
egyesülve könyörögjenek, engeszteljenek égig érô vággyal a
szegény, pusztulásukba rohanó lelkek megmentéséért a Szentháromság dicsôségére. Adj hálát szüntelen, és ajánld föl hálaadásul minden szentmisédet azért a nagy kegyelemért, amelyet
Szent Anyám esdett ki számodra.“
99. szept. 9. Szentmise után, Szentségimádáson Jézus:
“Mindannyian arra vagytok teremtve, hogy Engem imádjatok
és szeressetek. Most meg vagytok osztva a test és a lélek között.
A mennyben megszûnik ez a megosztottság. Ott csak Isten van,
és Ôbenne a lélek. Isten a béke, az öröm és a szeretet. Olyan
tökéletességben, amelyet a testben élô lélek képtelen felfogni és
elviselni. Ezért töredékes csupán a tudásotok, és fogyatékos,
tökéletlen a látásotok. Itt a lélek látásáról beszélek, amely csak
töredékében képes felfogni Istent. Ezért szóltam nektek példabeszédekben. Lelketek egyetlen ismeretet, tudást képes csupán
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befogadni: a szeretetet. Csak a szeretet érzületében képes megtapasztalni Istent. Ezért kértem tôletek a fôparancsban a
szeretetet, mert ez mindent magába foglal, és olyan egyszerû,
hogy még egy tudatlan kisgyermek is fel tudja fogni, és el tudja
sajátítani. Ezért mondtam: Áldalak Téged Atyám, mennynek és
földnek Ura, mert elrejtetted ezeket a bölcsek és okosak elôl, és
a kisdedeknek jelentetted ki. Igen Atyám, így tetszett Neked.
(Lk.10;21.) Így senki sem mondhatja: Én tanulatlan voltam,
nem tudtam elsajátítani. Isten a legegyszerûbb ember szintjére
helyezte az Ô törvényét. Atyám azt kéri, hogy minden gyermeke öltse magára a kisgyermekded lelkületet. Függetlenül a
korától és a képzettségétôl. Mit jelent ez? Bizalmat az Atyában.
Teljes Ráhagyatkozást. Mindennek az elfogadását. A legnagyobb próbatételekben is higgyetek és reméljetek az Ô irgalmában. Bízzatok Benne, hogy Ô mindig mindent jól tesz. Akkor
is, ha ti idônként ezzel nem vagytok elégedettek. Higgyetek az Ô
bölcsességében és szeretetében! Reméljetek és bízzatok Benne,
hogy Ô tudja egyedül, mi válik a javatokra, és ezt meg is adja.
Vegyétek le földi szemüvegeteket, és kérjétek el Atyámét, hogy
az Ô szemével lássatok mindent az örökkévalóság távlatából,
nem csupán a pillanatnyi önzés élvezetének szemével. Atyám
bölcs szeretete mindenkinek a legjobbat akarja. Ezért kéri
tôletek is az önfeledt önzetlen szeretetet és az ebbôl fakadó
áldozatot. Most különösen idôszerüek felhívásai. Mert minél
jobban elburjánzik a bûn, annál nagyobb a kegyelem. Titeket is
be akar vonni megváltásom hatalmas mûvének isteni titkába,
melynek alapja az Én örök érdemeimmel egyesített, és Szent
Anyám Szeplôtelen Szíve által bemutatott áldozat. Így lesztek
képmásaimmá, és Atyám csak így ismer Rám bennetek.“
Szentségi áldáskor Jézus: “Megáldalak titeket Atyám túlcsorduló szeretetével, Aki tárt karokkal vár rátok az örök hazában.
Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.“
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99. szept. 12. Szentmise elôtt Jézus: “Szentlelkem ad hálát
benned minden olyan dologért, amelyet egyébként akár magadtól, akár ellenfelem sugallatára kifogásolnál. Ilyen a szenvedés, és mindazok az események, amelyek nem a te elgondolásod szerint vannak. De Irántam való szeretetedbôl, és azért,
mert bízol Bennem, mindig elfogadod, akkor is, ha nehéz. Ezért
kapod meg Tôlem a kegyelmet, hogy keresztedet ne érezd nehéznek, sôt, ne is érezd keresztnek, hanem az Én akaratom
beteljesülésének. Ezért tudod mindig dicsôíteni Szent Nevemet,
és hálát adsz Nekem. Ilyen a hazaérkezésedre való felkészítésem is. Úgy érzed, hogy azt sugallom, mintha már most, ebben
a pillanatban lenne. Jól gondolod. De nem ezt tanítottam szent
evangéliumomban? Legyetek szüntelen készenlétben! Mert nem
tudjátok sem a napot, sem az órát. Nektek lenne a legrosszabb,
ha az idôt tudnátok. Az utolsó pillanatra halogatnátok kötelességeitek megtételét, amit elvárok tôletek. De akkor közbejönne valami, ami megakadályozná annak elvégzését. Így maradtak kint a szûzek a mennyegzôrôl, akiknek nem volt olajuk.
Ezen kívül, ha szüntelen készek vagytok, akkor be tudjátok fogadni kegyelmeimet, és ezáltal sokkal gazdagabban érkeztek
meg az örök hazába. Örülj, és vígadj! Adj hálát szüntelen azért,
amiért oly kitartóan és nagy türelemmel vezetlek és intelek,
hogy légy szüntelen készenlétben! Ha elfogadod, és azonnal
megteszed, amit kérek, készen fog találni az a nap. Akkor olyan
nagyon boldog leszel, aminek a töredékébe is belehalnál földi
testedben, amely oly törékeny, hogy nem tudná elviselni. Most
is újra meg újra türelemmel ismétlem, és arra intelek, hogy
légy szüntelen készenlétben! Tedd meg minden pillanatban azt,
amit kérek! Adj hálát szüntelenül azért, hogy kegyelmembôl
felkészítettelek, és állandóan emlékeztetlek, és késztetlek a Tôlem
kapott feladataid elvégzésére. Enélkül nem találna készen az a
nap.“
65

99. szept. 13. Szentmise elôtt Jézus: “Felejts el minden rossz
és kellemetlen élményt! Ez már mind a múlté. Az örök hazában
mindenért kárpótollak. Én Magam leszek örök Jutalmad. Én
vagyok a Teljesség, a Tökéletesség. Bennem megtalálsz mindent. Semmi sincs, ami Rajtam kívül létezne. Minden, ami jó és
szép, ami élvezni való, megtalálható Bennem. Olyan gazdag,
pompás és káprázatos vagyok, hogy egy egész örökkévalóságon át nem fogsz tudni betelni Velem. Örökkön örökké csodálni, imádni, dicsôíteni és szeretni fogsz Engem. Állandó lesz a
hálaadás a szívedben. Jól értetted, nemcsak az ajkadon, hanem
a szívedben. A szíveddel fogsz lángoló szeretettel imádni
Engem, a legfôbb Jót, a Megváltót, az Üdvözítôt, az engesztelô
áldozatot, az isteni Bárányt, Akinek örök boldogságodat
köszönheted. Örülj és ujjongj! Adj hálát szüntelen! Mindent Én
irányítok. Ma is Én intéztem úgy a napot, hogy elôbb itt légy
Nálam. Idônként téged is sok minden nyugtalanít. Pedig csak
egy a szükséges. Minden elmúlik. Én örök vagyok. Tanításom
befogadása és megtartása hoz fel az örök boldogság honába.
Ezért csak egy a szükséges. Csak azért lehetsz itt, mert életed
minden pillanatát átadtad Nekem. Ó mily nagyon szomjazom a
lelkekre! Ó mily nagyon vágyom, hogy átadják az életüket
Nekem! Akkor a fölösleges dolgok helyett értelmet adnék
létüknek, és megtapasztalnák az Én szeretetemet, mert Rám
figyelnének, nem csupán a teremtményekre, akikben léptennyomon csalódniuk kell. Imádkozz a lelkekért! Véremet ontottam értük! Ajánld föl minden szentmisédet és szentáldozásodat
szegény szomjazó Szívem szándékára! Velem együtt szomjazz a
lelkekre! Kérj Tôlem lelkeket, és Én boldogan megmentem
ôket!“
Szentáldozás után Jézusom így folytatta: “Nagyon boldog
vagyok a szívedben. Tudod mit érzek benned? Ez számomra
olyan érzés, mint amikor egy nagyon nagy vágyamat, a legnagyobbat teljesíted. Nagyon örülök benned, neked. Köszö66

nöm, hogy befogadsz Engem, a szíved ajtaján zörgetô Koldust.
Köszönöm, hogy átadtad az életedet Nekem. Csak így tudom
teljesíteni minden vágyadat, amit meg is teszek országomban.“
(Nagyon nehezemre esett leírni a “Koldus“ szót, de Jézusom
kifejezetten ezt kérte tôlem. Így még kifejezôbb, hogy szabad
akaratunkat tiszteletben tartva, koldulja a lelkünket, Ô, a mi
drága Megváltó Istenünk.)
99. szept. 16. du. 3-4 ó. között itthon az irgalmasság rózsafüzért imádkoztam. Ekkor drága jó Jézusom ezt mondta a lelkemben: “Tarts kilencedet az Én irgalmas Szívemhez a szegény
bûnösökért! A kilenceden kívül mondd még el minden nap az
irgalmasság litániáját és az irgalmasság rózsafüzért is!
Lehetôleg az irgalmasság órájában. (Ez minden délután 3 és 4
óra között van. Ekkor halt Jézus kínhalált értünk. Ezeket az
imákat Fausztína nôvér kapta.) Ezt add tovább, hogy mások is
megtegyék! Ellenfelem nyíltan megkezdte mûködését. Most
veszi le álarcát. Most érkezik el számotokra az idô, hogy vértanúságotokkal bizonyítsátok Hozzám való hûségeteket. Ne féljetek! Én mindig veletek vagyok, és megerôsítelek benneteket.
Megédesítem szenvedéseteket. Ha mindvégig kitartotok, nagy
lesz jutalmatok az örök hazában.“
99. szept. 16. Szentségimádáson Jézus: “Ma megdicsérlek,
mert elhallgattattad nyelvedet és elnémítottad gondolataidat,
amikor ezek által a megítélés és a megszólás bûneibe estél
volna. Máskor is tégy így! Ellenfelem vadul tombol. Tudja,
hogy már nagyon kevés az ideje. Szent Anyám Szeplôtelen Szívének diadala a küszöbön áll. Visszajövök dicsôségemben úgy,
amint a Jelenések könyvében és az evangéliumban meg van
írva. Minden szem meglát Engem. A kárhozatra menô lelkek
akkor fogják csak felismerni, hogy ellenfelem csapdájába estek. De akkor már késô lesz. Mivel megátalkodtak bûneikben,
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nem akarnak, és nem tudnak megtérni. Imádkozz papjaimért,
hogy életük minden pillanatát adják át Nekem, hogy minél több
lelket mentsenek meg életáldozatuk és szolgálatuk által. A mai
ima, amit kértem, még nagyon sokat fog segíteni. Sok bûnös tér
meg, és így enyhülnek a büntetô csapások. De már nem kerülhetôk el. Megtisztítom és megújítom a föld színét. Szent angyalaim serege már folyamatosan teszi akaratomat. Kérjétek meg
naponta a szegény bûnösök, különösen az ateisták és ellenfelem szolgáinak ôrangyalait, hogy imádkozzanak szüntelenül
Szent Színem elôtt védenceik üdvösségéért. Sok kegyelmet esdenek le, és így sok lélek menekül meg. Ha látnád kislányom,
milyen fényes kíséreted van szüntelen. Szent angyalaim vesznek
körül téged, és minden Nekem szentelt gyermekemet. Egyetlen
pillanatra sem hagynak magatokra. Veletek együtt imádkoznak.
Ôk a legszolgálatkészebb és a legengedelmesebb segítôitek.
Tegnap is megtapasztaltad, míly sokra haladtál az ô segítségüket kérve. Kérd, hogy imádkozzanak mindazokért az emberekért is, akik soha nem gondolnak ôrangyalukra.“
99. szept. 17. Szentmisén, szentáldozás után Jézus: “Drága
kislányom, Szívemnek áldott gyöngyszeme. Nagyon, nagyon
szeretlek. Köszönöm, hogy a szívedbe fogadtál. Nagyon boldog
vagyok benned. Rengeteg kegyelmet adok mindazoknak a lelkeknek, akik Engem tiszta szívvel magukhoz fogadnak. A te igaz,
tiszta és hûséges szereteted égô mécses szent keresztem tövében. Te Édesanyám és Mária Magdaléna mellett állsz. Szereteted lángoló izzó tûz, amely soha nem azt nézi, ami neked jó és
kényelmes, hanem mindig akaratomat keresi, és igyekszik azt
megtenni. Ó, ha a többi gyermekem is így élne! Beteljesülne
nektek tanított imám. Eljönne Atyám országa és királysága a
földre. Újra paradicsomi boldogságban élhetnének az emberek. Amióta lejöttem a földre, és elhintettem Igémet, csupán
rajtatok, embereken áll, hogy a föld mennyországgá váljon.
68

Minden kegyelmet megadok hozzá. De szabad akaratotok révén
nektek kell igent mondani. Imádkozz ezért kislányom, hogy
Atyám akarata teljesüljön a földön, úgy amint a mennyben is.
Akkor mindenki üdvözülne. Égô, izzó, lángoló vággyal szomjazom a lelkekre. Ez a szomjam vitt fel a Golgotára, hogy teljesen feláldozzam Magamat a lelkekért. Szomjazz te is jegyesem,
és ne sajnálj semmi fáradságot és lemondást. Lángra gyújtom
szívedet. Szeress és imádj Engem, és Velem együtt vágyakozz a
lelkek megmentésére! Akkor semmi áldozat sem lesz nehéz.
Semmi lemondás nem lesz bántó. Mindent örömmel teszel, mert
tudod, hogy az érte kapott kincs milliószor többet ér, mint amit
kérek tôled. Mit gondolsz, miért ültettem el a lelki vértanúság
hervadhatatlan piros rózsáit kicsi szíved kertjében, mint vágyat
az örök hazába, Szent Színem látására? Mit gondolsz, miért
engedem, hogy te, szeretett jegyesem ennyit epekedj Értem, és
könnyeket hullass a vágytól, hogy hatalmas szomjad amelyet
Én adtam - kielégülést nyerjen, hogy végre elmerülj országomban, örök szeretetem izzó lángtengerében. Mindezt engesztelésül kaptad, mint örök kincseket. Ezáltal nyújtasz vígaszt
Atyámnak, Nekem és a Szentléleknek azért a sok közömbös
lélekért, akik nemhogy nem vágyakoznak Hozzám, de még csak
tudomást sem vesznek Rólam. Tudod gyermekem, Énhozzám
nem lehet érdekbôl vágyakozni. Hozzám csak az önzetlen, tiszta szeretet szárnyain lehet felrepülni. Csak az a lélek vágyakozhat Szent Színem látására, amelyik teljesen átadta magát
Nekem. Keresztre feszítve él a világnak. Már lemondott annak
összes élvezetérôl, hogy ezáltal helyet adjon szívében a legédesebb szeretetnek, amelyet egyedül Én adhatok. Csak az ilyen
lelkek tudnak Hozzám vágyakozni, akik megtapasztalták önátadott életük, és lemondásuk gyümölcseként izzó, forró, lángoló szeretetem drága ajándékát. Ez édesebb, mint a méz, kívánatosabb, mint a világ összes élvezete együttvéve. Ez a legmagasabbrendû imádása az emberi léleknek, aki elmerül
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Megváltó Istene szeretetének Vér-óceánjában, és teljesen
azonosul Vele. Ezt te már régóta megtapasztaltad. Amióta átadtad az életedet Nekem, azóta misztikusan Én szenvedek benned, általad. Ilyen például az a borzasztó gyötrelmed, amelyet
a szentségtörések miatt szenvedsz. Az a sérelem, amelyet rád
szórnak, nem fáj neked, mert megaláztad magad, és azt mondod: méltóképpen bántak veled. Hálát is adsz érte Nekem.
Ellenfelem nagyon megszégyenül ezáltal. De amikor Engem
káromolnak, vagy nem szeretnek, nem hisznek Bennem, ez a
legnagyobb fájdalom Értem lángoló szívednek. Ezért mondtam: teljesen azonosultál Velem. Ó bárcsak minden gyermekem
így élne! Ezért irattam le veled mindezeket, hogy ha majd
Magamhoz veszlek, követôkre találjak általad. Atyám csak az
ilyen lelkekben ismer fel Engem, az Ô Szent Fiát. Csak azok
léphetnek be tisztítótûz nélkül országomba, akik izzó, égô, lángoló vággyal vágyakoznak Szent Színem látására. Akik e földön
nem élték át e gyötrelmet, azok a tisztítótûzben kapják meg ezt
a nagy kegyelmet. Amikor álmodban megmutattam neked
országomat, töredékében ugyan, de megtapasztalhattad azt a
nagy jutalmat, amit az Engem szeretôknek készítettem. Méltó
tehát, hogy a lélek, amelyik részese lesz ennek, vágyakozzon
erre. Megáldalak az Atya, a Fiú és a Szentlélek túlcsorduló
szeretetével Szent Színem látásának végtelen örömére.“
99. szept. 22. Szentmise, elôtt Jézus: “Drága kislányom nagyon,
nagyon szeretlek! Szívem már eleped azért, hogy mielôbb
eljuss szent Színem látására. Vágyakozz erre te is! Vágyad jól
esik lelkemnek. Vágyad kielégíti szomjamat, amit a lelkek iránt
érzek. Vágyad elégtételt nyújt Atyámnak a sok közömbös lélekért. Szeretlek. Szeretetem égô eleven tûzzel lángol a lelkedben.
Ó, Én kicsi teremtményem! Ha tudnád, mily nagy boldogság
vár rád országomban, belehalnál a vágyba, hogy mielôbb ott
légy. Gondolj erre többet, és vágyakozz minél erôsebben!
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Vágyad nagyon tetszik Atyámnak, és mindketten nagyon örülünk ennek.“
Szentáldozás elôtt Jézus: “Fogadd Szívemet szívedbe, mint
örök boldogságod kezdetét!“
99. szept. 23. Szentségimádáson Jézus: “Higgyél és bízzál
Bennem! Mindazt beteljesítem, amit igértem. Jegyesemként
fogsz bevonulni az örök fénybe, az örök káprázatba és pompába. A legmerészebb álmaidban sem tudnád elképzelni azt a
gazdagságot, amelyet neked készítettem. Azért, mert szeretsz,
és ez a szeretet oda vezetett, hogy feláldozd Értem életedet.
Hogy csonkig elégô gyertyám légy, amely bevilágítja az eget és
a földet. Az ilyen lelkek soha nem imádnak egyedül. Szent
angyalaim és szentjeim mindig leszállnak hozzájuk, és hangos
hozsannázással adnak hálát mindazért a kegyelemért Nekem,
amelyekkel ezeket a lelkeket elhalmozom. Minél jobban, minél
lángolóbban imádsz, annál nagyobb mértékben teljesíted elvárásomat. Szeretlek. Minden imádban, minden szentáldozásodban, minden vágyadban leszállok kicsi szíved parányi trónjára,
hogy mindig megvígasztaljalak és beteljesítsem kéréseidet, sôt,
ki nem mondott vágyaidat is. Minden lélegzetvételeddel
vágyakozz a lelkek megmentésére, mert annyit kapsz, amenynyire vágyódsz. A puszta vágyadra lelkek ezreivel ajándékozlak
meg. Majd csak országomban tudod meg, milyen nagylelkû
vagyok. Légy vidám mindenkor! Szíved örökké zengjen
hálahimnuszokat nagy irgalmamért! Kérjetek sok lelket, mert
erre rendeltelek titeket! Velem együtt szomjazzatok a lelkek
üdvösségére! Ennek van a legnagyobb, örök értéke itt a földön,
és a mennyben is. Megáldalak Szívem túlcsorduló szeretetével,
az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.“
99. szept .26. Litánia alatt a legméltóságosabb Oltáriszentség
elôtt Jézus: “A sátán vadul tombol. Ellenfelem leveti álarcát.
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Az eddigi szellemi szintérrôl átteszi támadásait a fizikai területekre is. Eddig a lelkeket támadta, most a testeket is megöli,
hogy a lelkekkel együtt a kárhozatra vigye. Imádkozzatok!!!
Fel ne hagyjatok az engeszteléssel! Most sokkal nagyobb szükség van erre, mint bármikor. Ezt add tovább: Folyamatosan
mondjátok irgalmas Szívemhez a kilencedet! Annyit imádkozzatok, amennyit csak tudtok! Éjjel-nappal kiáltsatok Atyámhoz
irgalomért! Felhívásom minden lélekhez szól. Nagyon keserves
idôk várnak a világra. Egyetlen nép sem lesz kivétel ezalól.
Imádkozzatok akkor is, ha nem tapasztaljátok meg azonnal
annak hatását. Országomban fogjátok meglátni minden imátok
eredményét. Imádkozzatok, engeszteljetek különösen Egyházamért és annak fejéért, földi helytartómért! Ne a szorongatást,
hanem az utána jövô gyôzelmet szemléljétek! Ez Egyházam
próbatétele. Ennek be kell teljesülnie dicsôséges visszajövetelem elôtt. Legyetek hûségesek és tartsatok ki mindhalálig. Csak
aki mindvégig állhatatos, az jöhet be örök dicsôségembe.“
99. szept. 27. Szentmise után Jézus: “Fogadd el az áldozatokat drága kislányom! Szívem nagyon-nagyon boldog tebenned.
Szívem irgalmának fénycsóváját kiárasztom minden engesztelô
gyermekemen keresztül, mert minden imádságos és szenvedô
lélekben Én Magam engesztelem ki az Atyámat ért sérelmeket.
Szükségetek van a fenyítésre, mint annak a gyermeknek, akit
bölcs apja egy kézlegyintéssel óv meg a tragédiától. Az emberiség ma jóval tudatlanabb, mint a kisgyermek. A mostani
idôkre vonatkoznak Szent Pál szavai:
“... Sokat tanulnak, de az igazság ismeretére el nem jutnak...“
Idejüket, életüket a mammon szolgálatába állítják. Az igazi
örök értékekrôl tudomást sem vesznek. Most megfosztom ôket
bálványaiktól. Megtanítom nekik, hogy az igazi kincs és érték
az Isten- és emberszeretetben rejlik.“
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99. szept. 29. Szentmisén érzékeltem, hogy a szentélyt teljesen
megtöltötték a szent angyalok. Arcraborulva imádták a legszentebb Szentháromságot a legméltóságosabb Oltáriszentségben. Imádásuk telítve van szeretet-izzással. A legnagyobb
öröm számomra, ha velük egyesítem imádásomat. Jézus ezt
mondta ekkor: “Ma különösen nagy ünnepet ül az egész mennyország. Mint ahogyan minden szentek ünnepét tartjátok a
földön, úgy a mennyben ma az összes szent angyali seregek
ünnepe van. Szent angyalaim dicsôítô szózatától és zenéjétôl
hangos a menny. Együtt adnak hálát Nekem azért a nagy
kegyelemért, hogy megteremtettem ôket szellemi hatalmasságoknak, az Én örök terveim beteljesítôinek. Ôk, akik a dicsôséges Szentháromságot teljes ismeretben imádják, a legnagyobb
boldogsággal teljesítik minden parancsomat. Számukra az öröm
teljessége az, ha akaratomat teszik. És mivel az egész örökkévalóságon át ez a feladatuk, ezért boldogságuk mindig teljes.
Azt szeretném, ha legalább ti, kiválasztott kisgyermekeim, hálát
adnátok ezen a napon mindazokért a megtörtént eseményekért,
amelyeket szent angyalaimra bíztam, és ôk beteljesítették
azokat. Ilyenek: a megtestesülés hírüladása, az Én védelmem,
amikor a Szent Családnak menekülnie kellett Egyiptomba, és
onnan visszatértek Názáretbe. A sátán letaszítása a mennybôl.
A ti védelmetekre adtam a gonosz kisértései ellen Szent Mihályt a
mennyei seregekkel együtt. Egész földi életetek idôtartamára
rendeltem kisérôtöknek Szent Raphaelt, és az Ô seregeit, hogy
ôrangyalaitokkal együtt védelmetekre és segítségetekre legyenek. Ha csak egy szent angyalomat meglátnátok teljes dicsôségében, semmibe vennétek az anyagi világ összes gazdagságát,
és egész szívetekkel ragaszkodnátok az az örök hazához, amely
a föld minden pompáját felülmúlja. Szent angyalaimból olyan
nagy szeretet árad, amely minden elképzeléseteket messze túlszárnyalja. Ôk teljes odaadással szolgálnak titeket. Soha nem
nézik azt, hogy ez számukra megalázó, vagy fájdalmas. Irán73

tam való szeretetbôl szolgálnak titeket, mert látták, hogy a
keresztfán milyen hatalmas árat fizettem a lelketekért. Ezért, ha
lehetne, inkább ôk is kínhalált halnának a keresztfán, csakhogy
egyetlen egy lélek se vesszen el, hogy vérontásom ne legyen
hiábavaló. Szeressétek ôket ti is, és kérjétek segítségüket. Boldogok, ha segíthetnek, de csak akkor teszik ezt, ha kéritek, mert
tiszteletben kell tartaniuk szabad akaratotokat, amely az Istengyermekek tulajdonsága. Ôk a ti nagyobb, idôsebb testvéreitek,
akik már tudják, hogy hová kell megérkeznetek, és minden erejükkel és tudásukkal segítenek nektek, hogy jó célba érjetek.
Fogjátok meg az ô kezüket, kérjétek az ô erejüket és bölcsességüket! Ôk az Én hûséges szolgáim, akiket a ti rendelkezésetekre
bocsátottam. Bízzatok bennük! Ahogy Engem megerôsített
szent angyalom, a passió angyala, mint a szenvedô Emberfiát,
a fájdalmak Férfiát a Getszemáné kertben, úgy erôsítenek meg
titeket is földi problémáitokban és szenvedéseitekben, hogy
hazataláljatok Hozzám, ahol teljes lesz örömötök. Az Én utam
a ti utatok is. A szenvedések mezsgyéjén át az örök dicsôségbe.“ Szentáldozás után hôn imádott Jézusom így folytatta:
“Nagyon-nagyon szeretlek kicsi jegyesem! Szeretettôl lángoló
Szívem ragyogó trónusára emellek. Akkor meglátsz Engem, a
te hôn imádott isteni Jegyesedet, üdvözítô Királyodat, Uradat
Istenedet és Mindenedet. Merülj el Szívem szeretetének
izzásában! Lángoljon a szíved az Irántam való szeretettôl!
Szeresd az áldozatot, amelyre meghívtalak! Szeresd a szenvedést, és kívánd mindannak beteljesülését, amit elhozok, és
elôre tudattam veled. Kezdettôl fogva erre teremtett Atyám. De
csak a te beleegyezéseddel tudom véghezvinni rád vonatkozó
örök tervemet. Légy boldog és ujjongj, mert így nyered el mindazt, amit kezdettôl fogva neked szántam, az örök dicsôséget.“
Szentségi áldáskor Jézus: “Megáldalak téged Szent Színem
látásának boldog örömére, amikor szemtôl szembe vallhatod
meg Nekem örök szerelmedet.“
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Amikor Jézusom kimondta azt a mondatot, hogy “Kezdettôl
fogva erre teremtett Atyám“ akkor közölte velem azt a tényt,
hogy már a kezdet kezdetén, amikor az elsô embert megteremtette az Atya, a világ végezetéig megszületô (vagy sajnos
meg nem születô) ember szerepelt az Ô örök szent gondolatában, és mindegyikre vonatkozóan már készen volt az Ô
terve. Szabad akaratunkkal azonban változtathatunk ezen.
(Sajnos csak rossz irányba.) Olyan ez, mint a fa, amely gyümölcsöt terem, és minden termésében benne van a mag, amelybôl újabb fa sarjad. Hasonlóképpen a búzamag, amely megtöbbszörözi önmagát. Így áldja meg a jó Isten a termést. Ehhez
hasonló módon tudom értelmezni a Szentírást, miszerint az Úr
áldása, és ajándéka a gyermek. Az anyaméh gyümölcse jutalom. (127. zsoltár).
99. szept. 30. Szentségimádáson Jézus: “Nagyon nagyon
szeretlek, drága kicsi leányom! Igen nagy örömöm telik
benned. Te vagy az Én boldogságom ebben a kopár kietlen
puszában (=világban). Ha látnád a lelkét annak az embernek,
akivel ma beszéltél, szörnyet halnál fájdalmadban. Az ilyen
lelkekben nagyon nagyon szenvedek. Rettenetes gyötrelmeket,
fájdalmakat okoz Nekem, amikor egy lélek közömbös irányomban. Mintha saját lelkemet tépnék ki, úgy siratom, amikor azt
látom, hogy egy lélek a vesztébe rohan. Az örök kárhozatba, az
örök tûzbe, ahonnan nincs többé visszaút. Ez a lélek ma Engem
utasított vissza, amikor te beszéltél neki Rólam. Szeretném
megakadályozni a vesztét, de tiszteletben kell tartanom a szabad
akaratot, az emberi méltóság sajátját, amelyet Atyám ajándékozott gyermekeinek. Engesztelj ezért a lélekért és a hozzá
hasonlókért! Ajánlj fel érte kilenc szentmisét, és mindannyiszor
helyezd ôt égi Édesanyáddal együtt az Én irgalmas Szívembe.
Így még több kegyelemmel halmozom el. Imádkozz érte, hogy
befogadja.“ (Az édes Úr megvilágosította értelmemet. Azért
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szoktunk kilencedet mondani, és Ô is azért kért kilenc szentmisét, mert ezáltal a kilenc angyali karral együtt imádkozunk
Ôhozzá.) “Ha ti nem lennétek körülöttem, ha nem szeretnétek,
és nem fogadnátok a szívetekbe, ti miattatok is belehalnék a
lelkekért elszenvedett kínjaimba, mint ahogy misztikusan minden Tôlem eltávolodott testvérem lelkében halott vagyok. Mert
szeretetlenségével és bûneivel keresztre feszít Engem. Lángra
gyújtom szívedet, és testvéreid szívét, akik Engem méltóképpen
engeszteltek, hogy még nagyobb szeretettel izzatok, és Irántam
való szeretetbôl még több és több áldozatot legyetek készek
hozni a szegény bûnösökért. Ma is idôszerüek Szent Anyám
szavai, amelyeket Fatimában mondott: Engeszteljetek a bûnösökért, mert sokan elkárhoznak, mivel nincs, aki áldozatot hozzon értük! Imádkozzatok! Imátok legyen eleven égô tûz az
Isten-szeretettôl! Imátok szenteljen meg titeket! Jelszavatok ez
legyen: Inkább meghalni, mint vétkezni! Imátok legyen béke,
szeretet és türelem, amely kiárad az egész környezetetekre! Errôl
ismernek föl, hogy az Enyéim vagytok. Így egész életetek imává
válik, amely világító fáklyaként járja be az egész földet. Ezzel
dicsôítitek meg Nevemet. Erre áldalak meg titeket, az Atya, a
Fiú és a Szentlélek nevében.“
99. okt. 5. Szentségimádáson Jézus: “Szeretlek drága kislányom.
Dicsôítsd a legszentebb Szentháromságot! Adj hálát mindenki
nevében szüntelenül mindazokért a kegyelmekért, amelyeket az
egész emberiség élvez. Amikor a tíz leprást meggyógyítottam,
és közülük csak egy jött vissza hálát adni, azt kérdeztem: Hol
van a többi kilenc? Most még rosszabb az arány. De jajj azoknak, akik természetesnek veszik kegyelmeimet, megváltásomat,
Szent Vérem ontását, és még csak hálát sem adnak érte.
Imádkozz értük kicsi leányom! Atyám haragjának a napja
hamar elérkezik. Beteljesednek az írások, amelyeket általatok
újra meg újra megismétlek. Tûz által tisztítom meg a világot.
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Ez a tûz rettenetesebb lesz minden másnál. Ez a tûz a lelkükben
fogja égetni mindazokat, akik hátat fordítottak Nekem, a
legfôbb Jónak, örök életük Szerzôjének. Atyám különösen nagy
kegyelme lesz ez a tûz, amely jobban fog égetni, mint bármilyen
más tûz. Lángja olthatatlan, és belül éget. Atyám legnagyobb
ajándéka lesz ez a léleklátás, amely utolsó mentôövként szolgál
vesztébe rohanó gyermekeinek, hogy végre felismerjék bûnös
állapotukat, és irányt változtassanak. Sokan verik majd mellüket, és szaggatják lelküket mulasztásaik és vétkeik miatt.
Sokan fognak megtérni akkor. Ezeket már nem tudja többé
rászedni a sátán. Ti, akik hûséges, szeretô kisgyermekei vagytok Atyámnak, dicsôíteni és magasztalni fogjátok Ôt ezért a
nagy kegyelemért. Felfogni sem tudod, mily kevesen vagytok
ahhoz képest, akikért engeszteltek. Atyám különös irgalma és
szeretete, hogy még ilyen kevés számú engesztelô gyermekeire
való tekintettel is megkegyelmez, és megadja ezt a nagy ajándékot ennek a bûnös emberiségnek. Ez a felismerés kegyelme,
mely a végsô döntésre készteti a lelkeket. (Isten mellett, vagy
Isten ellen.) Szeretlek! Leszállok pici szíved trónjára, mint annak boldog Királya. Benned, általad engesztelem Atyámat. Te
az Én képmásom vagy, mert mindig azt teszed, amit kérek. Ó
bárcsak minden testvérem így tenne! Nagyon boldog vagyok a
lelkedben. Ezt az örömöt veszed át. Ezért mosolyogsz mindig.
Én vagyok életed értelme és célja.“
99. okt. 5. Szentmise után imádság közben égi Édesanyám:
“Örüljetek és ujjongjatok, mert Szent Fiam a keresztútra hívott
meg benneteket. Ezt mondta ugyanis: “Aki utánam akar jönni,
tagadja meg önmagát, vegye föl minden nap keresztjét, és úgy
kövessen Engem. Ahol Én vagyok, ott lesz az Én szolgám is. Én
is a Golgota után mentem fel a mennybe.“ Én is felmentem a
Golgotára. Az Én Szívemet hét tôr járta át. Ó mennyire kívántam akkor meghalni! Kizárólag az isteni erô tartott életben. Szent
Fiam tanítványai is mind megjárták a Golgotát. Titeket is ez az
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ösvény vezet fel a mennybe. Örüljetek és ujjongjatok, amikor
Szent Fiam miatt mindenféle rágalmakat szórnak rátok!
Mivelünk; Jézussal, Velem és Szent Józseffel is így bántak.
Adjatok hálát minden megpróbáltatásért és szenvedésért, mert
ilymódon osztoztok Szent Fiam sorsában, és majdan dicsôségében is. Én veletek vagyok. Fogom a kezeteket. Betakarlak IstenAnyai palástommal. Én vagyok a fehér felhô, amely elôttetek
halad. Mutatja az utat, amelyen a leggyorsabban találtok el Szent
Fiamhoz. Szeplôtelen Szívem Szeretetlángjával lángra gyújtom
szíveteket, hogy az Én szeretetemmel szeressétek a végtelenül
jóságos Atyát, Aki karjaiba vár titeket. Szent Fiamat, Aki megnyitotta elôttetek az örök haza kapuját. A Szentlelket, Aki felfedi elôttetek az isteni szeretet titkait, amely által megtanultok
Istennek tetszô módon szeretni. Megáldalak benneteket Istenanyai áldásommal, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Velem
együtt mondjátok el a Magnificatot! Szent angyalaim veletek
együtt fogják zengeni.“ Ima után átelmélkedtem édes jó Szûzanyám drága szavait. Minden szava igazság, színtiszta evangéliumi tanítás. Azok az emberek, akik ebben a világban nem a
keresztutat választják, hanem az evilági pillanatnyi élvezeteknek élnek, azok útja nem az örök dicsôség, hanem az örök halál
felé vezet. Erre mondja a mi Urunk, Jézus Krisztus: “Széles az
út, amely a kárhozatra visz. Sokan mennek rajta.“
99. okt. 9. Szentmise, szentáldozás után Jézus: “Örülj és
ujjongj! Szent angyalaim sokasága imád Engem a lelkedben
szüntelen. Add át magadat teljesen az isteni szeretetnek! Lépj
be szeretettôl lángoló Szívem áldott tûzkohójába! Izzál, lángolj
az Isten iránti szeretettôl! Vedd át Szívem szeretetének izzó
lángját! Világíts! Légy fáklya az emberek között! Lássák kedvességedet, szívbôl fakadó önzetlen szeretetedet! Békédet,
türelmedet, jó cselekedeteidet. Egész önátadott életedet. Szeretetbôl fakadó áldozataidat. Légy az Irántam való hûséges
szeretetbôl csonkig elégô gyertyám, amely tabernákulumomat
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világítja meg, hogy ide zarándokoljanak az emberek. Azt
akarom, hogy aki téged néz, Engem lásson benned. Aki téged
szeret, Engem imádjon benned. Neked adom minden bájosságomat és kedvességemet, hogy rajtad, képmásomon keresztül
Magamhoz vonzzam ôket. Általad magasztaljanak Engem az
emberek, látván önzetlen, szeretetbôl fakadó jótetteidet. Szeretlek. Látod, itt vagyok. Benned élek. Naponta leszállok érted a
mennybôl, hogy a Kenyér és a Bor színében Én legyek örök
Jutalmad. Szívesen megyek szíved hajlékába. Én vagyok annak
egyedüli boldog Királya. Jobban szeretlek a föld összes emberénél. Szerelmem édesebb a lépesméznél. Imádj, szeress a lelkedben szüntelen! Énekelj Nekem dicsérô himnuszokat! Olyanokat, amilyeneket soha nem ismertél, mert Szentlelkem dalolja
benned azokat.“
99. okt. 12. Szentmisén Jézus: “Szívemet adom, amely elhozza üdvösséged napját, amikor letörlök szemedrôl minden könynyet. Akkor meglátsz Engem, Akit a szívedbe fogadsz, Aki a
Szentostyában rejtôzöm.“ Amikor hôn imádott Jézusom ezeket
a szavakat kimondta, a tabernákulumból ember nagyságú fénysugár tört elô, és ugyanilyen fényár sugárzott ki belôlem is. Ez
szentáldozás után volt. Mérhetetlen nagy vonzást, vágyat érzek,
hogy mielôbb meglássam színrôl színre hôn imádott Üdvözítô
Királyomat. Csak a könnyeim ömlenek némán. Sokszor ez a ki
nem mondott vágy, és szeretetkiáradás az egyetlen imám. A
lelkem izzik Jézusom iránt való szeretettôl és végtelen örömmel van tele. A mai szentáldozás után különösen megtapasztaltam édes Üdvözítô Királyom drága áldott jelenlétét. A lelkemben
éreztem, hogy Ô bennem van, és teljesen betölt. Ugyanakkor
én is Ôbenne vagyok. Ô gyöngéden átölel, megtart és védelmez. Az Ô ölelése nem olyan, mint egy emberé. Ô egyszerre
ölel át mindenütt, tetôtôl talpig. Úgy érzem magam, mint aki
egy védô burokban van. Ôbenne vagyok, élek a biztonságban,
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az Ô szeretetének izzásában. Hasonló ez ahhoz, mint amikor tûz
veszi körül az embert, de ez a tûz nem éget, hanem éltet, táplál.
Kimondhatatlan jól esô boldogság, béke és szeretet, amely
kölcsönös. Belôle indul ki, és a lelkem viszonozza. Úgy érzem
hogy benne élek abban a csipkebokorban, amelyet Mózes
látott, amely lángolt, de nem égett el. Hôn imádott Jézusom
szentáldozás után ezt modta: “Amikor bejössz a mennyegzôre,
egybekelünk a szent frigyben. Megcsókolom lelkedet a legforróbb isteni tûzzel, amely lángra gyújt, és egy örökkévalóságon
át fogsz izzani, szeretni, imádni, fényleni. Akkor nyered el boldogságod tetôfokát, amelynek testedben még a töredékébe is
belehalnál.“
Naponta gyakran mondogatom hôn imádott mennyei örök Édesatyámnak: Édesatyám mindenek fölött szeretlek, köszönöm,
hogy kisgyermeked lehetek. Köszönöm, hogy gondviselô jóságos mennyei örök Édesatyánk vagy. Jézusommal, a Szentlélekkel, Szûzanyámmal, Szent József Apukámmal, az összes Szent
Angyaloddal és Szentjeiddel egyesülve adok hálát Neked mindenért, a világ végezetéig élô összes lélek nevében. Ámen.
Amikor így imádkozom, mindig elömlik rajtam a szeretet. Érzem, hogy Édesatyám karjában vagyok, és Ô nagyon szeret
engem. Kimondhatatlanul szeretem Ôt. Sokat sírok a vágytól,
hogy Nála legyek, az Ôt imádó szent angyalok és szentek seregében, a mennyben, ahol aug. 24-én voltam álmomban, ahonnan oly nagyon fájdalmas volt visszajönni. Életem legnagyobb
lelki szenvedése a Hozzá való vágyakozás.
99. okt. 15. délután szentmisén Jézus: “Kedvesek Nekem könynyeid. Mint megannyi gyémánt, sôt milliószor drágábbak az Én
számomra, ebben a közömbös kihült szívû és szeretetlen világban, ahol tudomást sem vesznek Rólam. Kiengesztelnek Engem
Hozzám való vágyadból fakadó könnyeid nagyon sok közömbös lélekért. Rengeteg lélekkel jutalmazlak meg ezért. Imádj!
80

Szeress! Merülj el Szívem irgalmas szeretetének izzásában!
Érted, értetek izzok, az irántatok való szeretettôl. A ti lelketekre
szomjazom az ember megteremtése óta. Szüntelenül imádkozom értetek Atyámhoz. Nem tudjátok felfogni, mennyire kedvesek vagytok az Én számomora. Kereszthalálom csupán része
volt áldozatomnak, melyet a világ végezetéig fogok szenvedni
misztikusan. Testi szenvedésem egy része volt csupán megváltásomnak, amelyért lélekben még sokkal nagyobb kínokat álltam ki. Fogantatásomtól kereszthalálomig. Szeress te is Engem,
és Énbennem a lelkeket! Ne legyen sok semmilyen áldozat,
amelyet a lelkek megmentéséért kérek tôled. Vállald mindig
szivesen, Irántam való szeretetbôl, mosolyogva és örömmel azért,
hogy kitüntettelek azzal, hogy munkatársammá hívtalak meg
megváltásom szent mûvébe.“ Átváltoztatás után: “Itt vagyok,
az érted feláldoztatott Isten-Ember. Szeretetbôl haltam meg
érted. Szeretetbôl üdvözítelek téged. Szeress Énértem mindenkit, még ellenségeidet is!“
Szentáldozás után: “Lépj be Fényembe! Merülj el Fényemben!
Lángolj Értem szüntelen, hogy ebben a lángolásban vegyelek
Magamhoz, hogy ilyen mosolygós és boldog légy örökkön
örökké!“
99. okt. 15. pénteken este szentmise elôtt a fájdalmas
rózsafüzér imádkozása alatt Jézus: “Ma keresztre feszítésem
titkáról elmélkedek veled. Amikor felértem a Golgotára, amelynek Koponyahely volt a neve, már szinte ájultan rogytam össze.
Ekkor fellocsoltak, és odavonszoltak, odahúztak a földön
keresztemhez. Ezáltal újabb iszonyatos szenvedéseket okoztak
Nekem, fölhasogatva nyitott Sebeimet, melyek Szent Testemet
borították. Helyemet, ahol végighúztak, Szent Vérem jelölte
meg. Ugyanígy egész keresztutamat is, amelyet Szent Véremmel hintettem meg. Ezáltal szenteltem meg a földet, az egész
földgolyót, és a port, amelybôl az ember teste vétetett. Ezután
81

durván keresztemhez ráncigáltak, tudatosan még több fájdalmat okozva ezáltal. Keresztre feszítésem részleteibe nem vonlak
be, mert Irántam való szereteted révén elájulnál, ha minden
kegyetlenséget, és fájdalmamat feltárnám elôtted. Így csak
nagy vonalakban tájékoztatlak. Elôbb a jobb Kezemet szegezték rá a keresztfára, majd szinte széttépték mellkasomat,
hogy a bal Kezemet az elôre kifúrt lyukhoz illesszék. Akkor ezt
is a fához szegezték. Ezeket a kínokat és fájdalmakat emberi
szavakkal képtelenség kifejezni. Szent angyalaim sírtak, zokogtak azon, amit láttak. Szent Anyámról jobb, ha nem is beszélek.
Ôt csupán az isteni erô tartotta életben. Rettenetes lelki kínokat
élt át. Ezután Lábaimat húzták a lyukhoz, így csípômet mintegy
kifordították, kitépték a helyébôl. Csak az isteni erô tartott életben. Jobban jártam volna, ha elájultam volna, mert akkor nem
éreztem volna e borzalmas kínokat. De Én ezt is fel akartam
ajánlani engesztelésül a lelkekért Atyámnak. Ezért kértem Ôt,
hogy ne ájuljak el. Miután így keresztben és hosszában széttépték Szent Testemet, Lábaimat egymásra téve a fához szegezték. Ezután kötelekkel felállították keresztemet, amelyen már
rajta függtem, és a kiásott gödörbe tették. Ekkor nagyot zökkent.
Ezáltal újabb elviselhetetlen kínokat okoztak Nekem. Ekkor
Szemem elhomályosult, és Atyámhoz fordultam. Elhaló halk
hangon zsoltárokkal dicsôítettem Ôt. Dicséretemet felajánlottam mindazokért a lelkekért, akik egész földi életükben megfeledkeznek Róla, és még haláluk óráján is káromolják Ôt. Atyám
szeretô Szívének nagyon nagy fájdalmat jelent minden elkárhozott lélek. Ezért engeszteltem Ôt dicsôítô zsoltárokkal. Kértem
Ôt, halmozza el áldozatomra való tekintettel még több kegyelemmel a lelkeket, hogy legalább haláluk óráján megtérjenek,
és üdvözüljenek. Atyám megigérte ezt Nekem, és Én láttam,
hogy áldozataimért rengeteg lélek fog megmenekülni az örök
kárhozattól. Mindez igen nagy vígasszal töltötte el a lelkemet,
amit azonnal tudattam Szent Anyámmal, hogy Ô is vígasz82

talódjon, és Ô is ajánlja fel áldozataimat, és Velem egyesítve az
Ô áldozatait is Atyámnak, még több lelket mentve ezáltal.
Atyám nagy megelégedéssel fogadta mindkettônk áldozatát.
Megigérte, hogy a világ végezetéig irgalmas lesz a lelkekhez.
Közben rengeteg vért veszítettem. Ajkam színe lilára vált. Mármár a halálomon voltam. Ekkor kiáltottam: Szomjazom! A
lelkekre szomjaztam, mert láttam, hogy ennek ellenére is még
mindig lesznek lelkek, akik megátalkodottak maradnak hitetlenségükben, amelyet gonoszságuk táplál, és emiatt örökre elvesznek. Ekkor érintette meg vérzô Ajkamat az ecetbe mártott szivacs, amely újabb fájdalmakat okozott Nekem, amikor Ajkam
Sebét felmarta. Már éreztem, hogy elfolyott Vérem, és a halál
hideg verejtéke folyott le Testemen. Ekkor mondtam: Beteljesedett. Atyám, Kezedbe ajánlom Lelkemet. Ezután kileheltem Lelkemet, és ez igen nagy megkönnyebbülést jelentett Nekem.
Egyrészt azért, mert Testem szenvedését nem éreztem többé,
másrészt azért, mert beteljesítettem Atyám akaratát. Ti is, akik
keresztényeknek valljátok magatokat, vegyétek nagyon komolyan a Miatyánk ima minden szavát, és maximálisan igyekezzetek mindig mindenben Atyám akaratát teljesíteni.“
99. okt. 20. Szentmisén Jézus: “Nagyon szeretlek. Szívem
szeretetének tüze átjárja egész lelkedet minden alkalommal,
amikor Engem imádsz, szeretsz, és részesülsz a szentségekben,
a szentgyónásban, a szentáldozásban. Valahányszor a szívedbe
fogadsz Engem, mindig lángra gyújtom szívedet. Én szítom fel
vágyadat az örök haza iránt. Ha Én nem vágyakoznék benned
isteni Szent Színem látására, te magadtól soha nem tapasztalhatnád meg ezt az édességes, égetô, lángoló, de ugyanakkor
gyötrelmes vágyat, az Irántam való szeretetet. Légy nyugodt
kicsi lelkem! Minden leírt szót Tôlem hallasz, és eddig is Én
beszéltem hozzád. Ezután is Én adom szeretetteljes sugallataimat. Ellenfelem nem tud szeretni. Egyedül Belôlem árad ki
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szeretetemnek édességes lángolása. Egyedül Én tudom neked
adni kegyelmeimet. Ellenfelem csupán kételyt tud támasztani
benned, de te mindig azonnal vesd el magadtól! Kisértésekben
menekülj az Én irgalmas Szívembe! Ezt mondd: Jézusom, nem
akarok se tudni, se hallani senki és semmi másról, csak egyedül
Rólad. Szüntelenül csak Énrám tekints! Az Én érted átdöfött
szeretettôl lángoló Szívemre. Az Én érted keresztre szegezett
Testemre. Az Én rád szomjazó Lelkemre. A hegyek, a tengerek
visszhangozzák kiáltásom szavát keresztemrôl: Szomjazom!!!
Csak az Elôttem bezárt lelkek nem hallják, mert nem akarják
meghallani. Szívük nyugtalan, mert mindaddig nyugtalan az
emberi lélek, amíg be nem töltekezik Teremtôjével. Teremtményeim egész élete értelmetlen keresés. Mérföldeket utaznak.
Évtizedekig keresik éltük boldogságát és értelmét. Rengeteg
áldozatot hoznak azért, hogy megtalálják. Pedig ott vagyok
mindannyiuk lelkében. Elég lenne csupán csendben maradni,
és befelé figyelni, és megtalálnának Engem, életük értelmét,
örömét, örök boldogságuk Szerzôjét, üdvösségükért kínhalált
halt Megváltójukat.“
Szentáldozás elôtt: “Jöjj, fogadd szívedbe a Napot, fényességemet, mely elhozza számodra az örök világosságot! Ime az
Én értetek kiontott drága Szent Vérem! Szent Véremmel itatlak,
hogy megerôsítselek általa. Neked adom isteni megváltói
Szívemet, hogy titokzatos módon részesítselek Istenségemben.“
Szentáldozás után: “Szeretlek örök szerelemmel! Az Enyém
vagy. Szent Véremmel fizettem érted váltságdíjat. Kiváltottalak
a sötétség hatalmából. Magamra vettem minden bûnödet, hogy
Én viseljem el az érte járó büntetést. Én engeszteltem ki Atyámat a bûnbe esett emberiséggel, és köztük veled, akit rengeteg
kegyelemmel halmoztalak el. Nagyon nagyon szeretlek!
Nagyon boldog vagyok a lelkedben. Már alig várom, hogy színrôl színre megmutassam neked örök dicsôségemet, amelyben
téged is részesíteni foglak. Már alig várom, hogy rád leheljem
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isteni csókom tüzét, szeretetem izzását, hogy átvedd e lángot, és
izzál, imádj és szeress egy örökkévalóságon át. Most csak
nagyon kevéssé érzékelheted ezt a tüzet, Szívem szeretetének
izzását. Így is hevülsz, és elolvadsz. Tested nem bírná elviselni
azt a túláradó szeretetet, amelyre lelked vágyakozik, hogy
Velem egyesülve az örök szent frigyben örökkön örökké imádjon, izzon, szeressen, és ismerjen, amely a totális boldogság a
mennyben. Engem megismerni a legnagyobb öröm, melyhez
foghatót, hasonlót nem tudok mondani neked. Ha a világ
összes örömét beszoroznád milliószor millióval, az is semmiség
lenne ehhez képest. De minden szentáldozásban megéreztetem
veled ennek elôízét.“
99. okt. 22. Szentmisén Jézus: “Édes kicsi leányom,
Szívemnek kedvence! Te bírtokolod Szívem édességét. Soha
nem hagylak el. Megadom amit kértél. Beteljesítem vágyadat,
amit Én adtam a szívedbe. Én vágyakozom benned Szent Színem látására. Már fogantatásod óta szomjazom arra, hogy
eljuss Hozzám a mennybe. Én irányítottam minden lépésedet,
minden gondolatodat, minden imádat. Én engedtem meg minden balsikeredet, minden csalódásodat és kiábrándulásodat
teremtményeimbôl. Én mutattam meg hibáikat neked, azért,
hogy egyedül csak Rám szomjazz, Hozzám kötôdj. Mert csak
Énbennem nem csalódsz egyedül. Csak Én akarom önzetlenül
mindazt, ami neked a legjobb. Akkor is, ha átmenetileg ez számodra szenvedéseket, lelki fájdalmakat okoz. De utólag mindig
beláttatom veled, hogy akaratom a legjobbat hozza el számodra, és te mindannyiszor hálát adsz mindezekért Nekem. Most
egészen tisztán látod a múltat, egész földi életedet. Már csak
elôre nézel, és jól teszed. Mert életutad végállomásán Én várok
rád, Aki végigkisértelek, Én, Aki minden körülményt irányítottam. Én állok utad végén, és megjutalmazlak cselekedeteid szerint, pontosan úgy, ahogy evangéliumomban olvastad.
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A legkisebb jótettednek sem marad el jutalma.“ Szentáldozás
elôtt: “Jöjj! Elmerítelek Szívem irgalmas Szeretet-Óceánjában!
Szívem szívedre szomjazik! Add Nekem, és Szívem lesz otthonod, örök Jutalmad!“
Szentáldozás után: “Egyesítelek Önmagammal, a végtelen
Szeretettel, megváltó, megszentelô, érted kiontott Véremmel. Te
elmerülsz Bennem, és ez oly nagy édességgel fog betölteni,
hogy Rajtam kívül nem vágyódsz senkire és semmire. Minden
vágyadat kielégítem, amelyeket Én adtam a szívedbe. Örökké
boldoggá teszlek országomban. Imádj, szeress, szemlélj és
örülj! Soha ne legyen más dogod, mint ez! Szüntelenül légy
elmerülve érted átdöfött irgalmas Szívemben!“
99. okt. 27. Szentmisén Jézus: “Írj drága kislányom,
Szívemnek igaz gyöngyszeme! Nagyon nagyon szeretlek. Isteni
Szívem sokat szenved a vágytól, hogy téged érted átdöfött
Szívemre öleljelek, és egyesítselek Önmagammal abban a szent
frigyben, amelyet megigértem neked. Sokkal jobban szenvedek
ettôl a vágytól, mint te. A te szenvedésed parányi vízcsepp
csupán, az Enyém tenger. Atyám és Én azt akarjuk, hogy minden teremtmény így vágyakozzon az Isten Szent Színe látására,
mint most te. Legalább életük végén. A Szentlélek csak azokban
a lelkekben tud így vágyakozni, akik átadták életüket a gondviselô Isten szeretetének. Bízzál Bennem! Megmutatom neked
Magamat színrôl színre. Közlöm, megismertetem, felfedem
Magamat a lelkednek. Pontosan úgy, ahogy álmodban (1999.
aug. 24-én) megmutattam neked, amikor a mennybe ragadtalak. Így fogsz imádni Engem örökkön örökké a teljes igazságban, ami a tökéletes tudást jelenti, ami abból áll, hogy ismersz
Engem. Kinyilatkoztatom Magamat teljességgel minden
üdvözült léleknek, akik hasznosították földi életük folyamán
megváltásom kegyelmeit. Ez teljes örömmel és boldogsággal
tölti el ôket, és soha nem tudnak betelni vele. Már megadtam a
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jelet, a kezedben tartod belépôdet a mennybe. A jel, amit
megigértem: Hozzám való vágyakozásod miatti könnyeid.
Belépôd: Irántam való szeretet-izzásod, és az ebbôl fakadó
engedelmességed és hûséged, amely törvényeim és akaratom
megtételében nyílvánul meg. (Ez az 1998. szept. 11-i üzenet
beteljesülése. A II. kötetben olvasható.) Légy nagyon-nagyon
boldog! Beteljesítetted rád vonatkozó örök tervemet. Atyám
nagyon boldog benned. Nagyon szeret téged. Ô benned él, és te
Ôbenne, Mibennünk a Szentháromságban. A menny leszáll az
Ôt befogadó lélekbe, és Isten jutalma, hogy az Ôt imádó lélek
érzékelje ezt a hatalmas kegyelmet, és ezáltal lélekben ô is a
mennyben éljen már itt a földön. Amióta igent mondtál hívásomra, mindig érzékeled ezt a túláradó békét és örömöt. Azóta
mindig Rám irányítod figyelmedet, és azt keresed, ami Nekem
tetszô. Irántam való szereteted teljes önmegtagadásra vezetett,
amely nem jelentett számodra áldozatot, mert az odaadó
önzetlen szeretet mindig azt keresi, ami a szeretett Személy
kívánsága. Eközben természetes, hogy teljesen megfeledkezik
önmagáról. Én mindig táplálom benned ezt a csodálatos
szeretetet, hisz Én szerettelek elôbb. Én vezettelek kézenfogva,
sôt, amikor elgyengültél, karjaimba vettelek egész életutadon
át. Most is az ölemben vagy minden könnyhullatásodban,
amikor a Hozzám való vágy miatt sírsz. Kedvesek Nekem ezek
a könnyek. Nem tudok megtagadni tôled semmit. Egy örökkévalóságon át fogunk örülni egymásnak.“ Szentáldozás elôtt:
“Imádj Engem! Szeress Engem! Szívem minden vágyadat teljesíti. Jöjj! Fölemellek vértanúim sorába! Így akarom. Szent
Véremmel erôsítelek. Szent csókommal illetem lelkedet.
Nagyon boldoggá teszlek. Jöjj! A tied vagyok kezdettôl fogva.
Neked adom mindazt, amire vágyat ébresztettem a szívedben.
Jöjj! Szívemet adom neked. Vedd át szeretet-izzását! Szeress,
imádj, hogy ebben a lángolásban emeljelek Magamhoz!“
Szentáldozás után: “Bízzál Bennem! Megadom amit kértél.
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Bevezetlek országomba. Imádóim között foglalsz majd helyet.
Örökkön örökké szeretjük egymást. Azt kérem, hogy mindvégig
imádj, szeress, izzál és vágyakozz, úgy, hogy a könnyeid
csurogjanak! Megadom hozzá a kegyelmet. Amikor úgy érzed,
hogy a tetôfokára hágott gyötrelmed, amelyet a Hozzám való
vágy, és könnyeid okoznak, akkor teljesítem be igéretemet. Ne
engedd soha, hogy a kétely megkörnyékezze szívedet. Te csak
hagyatkozz Rám, mint egy kisgyermek. Bízd Rám magadat teljesen, hisz karjaimban hordozlak, szeretetemmel dédelgetlek
szüntelen.“
99. okt. 29. Szentmisén Jézus: “Szívem lángoló szeretete
átöleli az egész földgolyót. Szívem szeretete tart fenn mindent.
A lelkeket és az anyagot egyaránt. Szívem szeretetét ki akarom
árasztani mindenkire és mindenre, mint ahogy az óceán vize
betölti medrét. Az egész világmindenség az Enyém. Atyám
Nekem adta. Jogos tehát, hogy betöltsem szeretetemmel.
Szeretetem izzó, lángoló tûz. Azt akarom, hogy Szívem szeretete
lángra lobbantsa, izzásba hozza a lelkeket, akiket megváltottam az örök haláltól. Imádkozz ezért kislányom, hogy szeretetem tüze lángba borítsa az egész világot, mert csak így tudjátok megvalósítani a nektek tanított imát, a Miatyánkot. Csak
így tudjátok dicsôíteni Atyámat. Csak így teljesül be Atyám
akarata a földön. Csak így száll le a menny a földre. Csak így
fogadhattok be Engem, Aki mindennapi Kenyér akarok lenni
számotokra, hogy napról-napra megerôsítselek titeket, és
örömmé tegyem életeteket. Én Magam vagyok a megbocsátás,
és csak Énbennem tudjátok megbocsátani, sôt elfeledni a
titeket ért sértéseket. Csak Én tudlak megôrízni a kisértésekben,
és csak Nekem van hatalmam megszabadítani titeket a
gonosztól, a ti ôsellenségetektôl. Ezért kicsinyeim, az ellenséges emberben mindig a kígyót lássátok, aki félrevezette Évát.
Soha ne az emberre haragudjatok, hanem inkább imádkozzatok
érte, hogy megszabaduljon a gonosztól.“ Szentáldozás elôtt:
88

“Jöjj! Szívem szeretete beragyogja az egész világot, és téged
is.“ Szentáldozás után: “Szívem újabb izzásba hozza szívedet.
A lelked ragyog, mint a nap, és hófehéren izzik, mint az arany.
Szent angyalaim a te szereteteddel egyesítik szeretetüket, és
leborulva imádnak Engem a lelkedben.“
99. okt. 30. Szentmisén, szentáldozás után, majd itthon a kisfiam, aki már 19 éve a mennyben van, ahol Imádó a neve. (A
lelki napló I. kötetében, az 1990. márciusi üzenet ôróla szól.)
“Itt vagyok, a nyakadba bújok. Nagyon nagyon szeretlek. Én
dédelgetlek téged. Te errôl tudomást sem veszel, mert elfoglalnak dolgaid. Ez most még így természetes. Amíg a lelked a testedben él, addig sokkal kevesebbre képes, mint itt, nálunk.
Imádkozom érted. Nagyon szeretlek. Már alig várom, hogy
megöleljelek. Nagyon várlak. Szeress, szeress, szeress! Te mindig csak szeress! Szeresd az Istent mindenekfölött! Szeresd
Édesanyánkat, Szûzanyát, és Szent József Apukát, a szent
angyalokat, és az üdvözülteket, akik szentek! Szeresd a családtagokat, a testvéreket, az utcán járó embereket! Szeress mindenkit, mert csak az léphet be a Szeretet Birodalmába, aki
szeret! Itt mindenki szeret. Ki jobban, ki kevésbé, de a maga
módján mindenki szeret. Meglepetést tartogatok a számodra
édesanyukám! A meglepetés én magam vagyok. El fogsz ámulni a csodálkozástól. Nagyon boldog leszel. Örökké fogjuk
együtt dicsôíteni ezért az Istent.“ A hangja tele van vidámsággal és szeretettel. Kiérezni belôle, hogy nagyon vágyódik arra,
hogy én is ott legyek, ahol ô. Arra, hogy vele együtt örvendezzek. Tudom, hogy szüntelenül imádkozik ezért, és az öccséért, akivel most vagyok a földön; az édesapjáért, sôt az egész
családért, hogy mindannyian az örök boldogság részesei legyünk. Úgy érzékelem, hogy ô kb. 3 éves gyermek, aki végtelenül boldog, és megkapta a tökéletes tudást. Mérhetetlenül
vágyódom hozzá. Úgy érzem, hogy ketté tépi a szívemet az
89

anyai szeretet, amely egyszerre mindkét helyen szeretne lenni.
(A mennyben és a földön.) Ez egy újabb hatalmas lelki szenvedés, mert mindkét gyermekemet egyformán szeretem.
99. nov. 5. Szentmisén Jézus: “Országomban minden
tökéletes. A szépség, a jóság, az édesség és a szeretet. Itt mindenki tökéletes. A Szentháromság és a menny összes lakója. Itt
minden üdvözült lélek megkapja az Isten-gyermeki tulajdonságokat, ezáltal válnak tökéletessé.“ Szentáldozás után: “A tied
vagyok, és maradok örökké. Olyan boldoggá teszlek, amilyet
még sohasem tapasztaltál. Kinyitom elôtted országom kapuját.
Belépsz rajta, a Bárány mennyegzôjére, mint Vôlegényének
felékesített menyasszony. Édesanyám díszítette fel lelkedet a
legszebb ékességgel. Az önfeledt, önfeláldozó szeretetbôl fakadó teljes lemondással. Ezért élvezheted már itt a földön Szívem
szeretetének semmihez sem hasonlítható édességét, amelyet
csak az Engem szeretô tiszta lelkeknek nyilatkoztatok ki. Lelked
birtokolja mindazokat az erényeket, amelyekbe kegyelmeim
által öltöztetett fel égi Édesanyád. Méltó vagy rá, hogy neked
is ezt mondjam: Jöjjetek Atyám áldottai! Hivatalos vagy a
mennyegzôre. Kiválasztottalak már fogantatásod elôtt, és te
igent mondtál. Csukd be a szemed! Gondolj valami nagyon
szépre! (Csak Rád tudok gondolni. Te vagy nekem a legszebb.)
Szorozd be milliószor millióval! (Nem tudom. Az elmém
véges.) Olyan szép és csodálatos vagyok, és olyan boldoggá
teszlek, hogy azt most nem vagy képes felfogni. Akkor látod
meg színrôl színre, mit jelent számodra - a bûnbeesett teremtmény számára - megváltásom gyümölcse. Már megtapasztalhattad ezt földi életed során a megszentelô kegyelem által.
Országomban ujjongani fogsz az Isten-gyermekség ajándékainak. Annak, hogy Atyám gyermeke vagy, az isteni Vôlegény
jegyese, a Szentlélek hajléka, és Szent Anyám megváltott,
üdvözített kislánya.“
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99. nov. 10. Szentmisén Jézus: “Ezt üzenem X leányomnak: Ne
az ideigvalókra pazarolja figyelmét, hanem szüntelenül
egyedül Énrám függessze tekintetét, mert csak egyedül Énbennem nem fog csalódni. Az örök hazában azok a lelkek a legboldogabbak, akik a földön teljességben birtokoltak Engem. Mit
jelent ez? Részetekrôl teljes önzetlen szeretetet, önátadást, oly
módon, ahogy ezt Szent Pál apostolom is megélte. Ha vele
együtt tudjátok elmondani magatokról: Élek pedig többé nem
én, hanem él bennem a Krisztus, akkor vele együtt fogjátok
megvallani: A mi hazánk az ég. A halál nekem jutalom, és inkább vágyom arra, hogy Krisztussal legyek az Õ dicsôségében,
de ha még itt kell Õt szolgálnom, akkor Iránta való szeretetbôl
ezt is elviselem. Kislányom! Légy teljes Rámhagyatkozással!
Úgy, mint a vízcsepp a nagy folyóban. Arra megy, amerre az
áramlás viszi. Végül jó célba ér, a tengerbe, Szívem szeretetének Vér-óceánjába, a végtelen irgalomba, az örök boldogságba. Így élj! Fogadj el mindent úgy, ahogy van. Kérd, hogy
a körülményeket, és benne egész kicsi életedet is Én irányítsam. Ha szüntelenül ezt kéred, és teljes elfogadás és nyitottság
vagy a jó és a rossz elfogadásában, akkor teszed meg az Én
akaratomat. Én pedig az Én békémmel jutalmazlak meg téged.
Semmi negatív körülmény nem fog tudni téged kimozdítani
ebbôl az örömteli állapotból. Mondogasd gyakran Avillai Nagy
Szent Teréz imáját: “Semmi ne zavarjon, semmi ne rémítsen,
minden elmúlik, Isten nem változik. A türelem mindent elér“;
Akkor megnyugszol, és átéled, sôt az életeddé válik: “Annak,
aki Istené, semmi sem hiányzik; Isten egymaga elég.“ Rengeteg
kegyelemmel halmoztalak el. Ezeknek örülj, amíg még teheted.
X papom nagy kegyelem. Szent Anyám imáinak az eredménye.
Az Õ közbenjárására ajándékoztam ôt nektek. Imádkozzatok
érte! Még sok jót fog tenni népednek. Sok lelket fog még megmenteni. Örülj, hogy részesülhetsz kegyelmeimben, amelyeket
ôáltala árasztok ki rátok. Adjatok hálát papjaimért, akik szentségeimet közvetítik számotokra. Segítsétek ôket imáitokkal és
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áldozataitokkal! Én mindig veled vagyok. Fogom a kezed.
Nagyon nagyon szeretlek. Csak egyedül Rám tekints, kereszten
függô, érted kínhalált halt Testemre, érted átdöfött végtelenül
irgalmas Szívemre. Mindig csak Hozzám ragaszkodj!“
Jézus folytatta: “Így lesztek együtt az örök hazában, akik most
itt vagytok Atyám házában.“
Szentáldozás után nekem mondta Jézus: “Légy mindenkihez
szeretetteljes, segítôkész, és békességre törekvô! Engedd,hogy
Én mosolyogjak rájuk rajtad keresztül, és így sugározzam szeretetemet! Neked is szükséged van a szenvedésekre. Azért, hogy
érdemeket gyûjts, lelkeket ments, és ezáltal Engem dicsôíts.
Fogadd el! Nagyon vágyom rá, hogy kiürítsd kelyhedet. Kérd,
hogy mindig minden az Én akaratom szerint történjen, és akkor
megédesítem és megkönnyítem szenvedéseidet. Ezt csak egyedül Én tudom megtenni, mert az Én áldozatom vonzza le rátok
Atyámtól mindezeket a kegyelmeket.“
Imádlak Uram! Hálát adok érte. Íme az Úrnak szolgálóleánya.
Legyen nekem a Te akaratod szerint. Dicsôség az Atyának, a
Fiúnak és a Szentlélek Istennek! “Köszönöm, hogy ezt mondod. Nagyon megjutalmazlak érte. Már nagyon közel vagy az
örök hazához. Csupán a látás és az érzékelés választ el attól,
hogy megtapasztald. Mert Bennem élsz, Aki a menny vagyok.“
99. nov. 22. Szentmise, szentáldozás után Jézus: “Nagyon
nagyon szeretlek. Szívemnek minden vágyát beteljesítetted
azzal, hogy viszontszeretsz Engem önmegtagadásaidban és törvényeim megtartásában. Szeretlek izzón forrón és némán. Szeretetem tüze izzóbb és forróbb, mint a vulkán lávája, mely a
hegyet is megolvasztja. Szeretetem gyöngéd és lágy, mint a
lanyha nyáresti szellô, mely felüdít, símogat és éltet. Szeretetem
nagyobb boldogság az Engem szeretôknek, mint a föld összes
öröme együttvéve. Szeretetem drágább kincs minden másnál,
mert aki birtokolja, rendelkezik minden hatalommal, minden
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tudománnyal, mindennel, ami a szívet és a lelket gyönyörködteti, és ami az elmét felvidítja. Szeretetem izzó tûzcsóva; végtelen,
kifogyhatatlan forrása minden jónak, amely az egész teremtést
fönntartja. Szeretetem feltárja a mélység titkait, és nektek adja
a magasság kulcsait. Szeretetem egyedüli záloga a ti üdvösségeteknek, örök boldogságotoknak, örök életeteknek. Atyám szeretete szûlt meg Engem, Akinek hasonmása vagyok. A szeretet
nem ismeri a gyûlöletet, legfeljebb csak a szent haragot. Te az
Én hasonmásom vagy, erre teremtett Atyám. Minden gyermekének hasonlóvá kell lenni Hozzá a szeretetben. Ez Atyám örök
szándéka. Aki megtagadja a szeretetet, az Atyámat, és Engem,
Üdvözítôjét tagadja meg, és ezáltal megfosztja magát az Isten
gyermekeit megilletô örökségtôl. Itt a földön a lelki békétôl,
utána pedig az örök boldogságtól, az örök élettôl.“
99. dec. 2. Szentségimádáson Jézus: “Szívemnek áldott drága
gyöngyszeme! Édes kicsi menyasszonyom! Szeretlek lángolóan
örök szeretettel. Öröktôl fogva arra vágytam, hogy lelked
egyetlen forró ölelésben örökre eggyé váljon Velem, isteni
Üdvözítôddel. Kimondhatatlan édesség és boldogság részese
leszel. Az isteni szeretet áradó özönét árasztom ki rád örökkön
örökké. Ez a szeretet elringat, símogat, melegít, éltet, és minden gyönyörûséggel teljes. Ehhez hasonlót nem lehet megtapasztalni a földi életben. A földi szeretet hasonlít a Nap
egyetlen sugarához, de a teljesség, a Nap Én vagyok. Csak Én
tudok így és ennyire szeretni. Rajtam kívül nincs, és nem létezik
ekkora szeretet, ekkora boldogság. Fogadd el a szenvedések
özönét! Azt akarom, hogy akiket Velem egyesített áldozataid
révén kiszabadítok a bûn rabságából, ôk is örökké élvezzék és
ízleljék az Én semmihez sem fogható drága áldott isteni jelenlétemet, szeretetemet. Szeretetemet azok a lelkek tudják befogadni a legnagyobb mértékben, akik már földi életükben
átadták magukat Nekem, hogy isteni szent akaratom szerint
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formáljam ôket. Õk ezért már itt a földön telítôdnek a mennyei
boldogság elôízével, ezért egyre jobban megnyitották a szívüket Elôttem, és így a teljességgel tudom ôket megajándékozni. Mindig a lélek hajlandóságán múlik, hogy milyen
mértékben fogadja be kegyelmi ajándékaimat. Én senkire sem
erôltetem rá Magamat. Eléjük sietek kegyelmeimmel, de az ô
válaszuktól függ örök boldogságuk mértéke. Ó, ha tudnák szegény gyermekeim, milyen nagy jót veszítenek azáltal, ha viszszatartanak valamit is Tôlem! Saját magukat fosztják meg a
kegyelmektôl, mert ajándékaim helyett a mulandósághoz ragaszkodnak, amelyet azonnal elveszítenek, mihelyst kirepül lelkük a testükbôl. Imádkozz a lelkekért, hogy befogadják Szentlelkem fényét, és felismerjék, hogy az engedelmesség válik a
leginkább örök javukra! Szenvedéseidet viseld szívesen, mert
csak az a kereszt nehéz, amelyet nem szeretetbôl hordoznak.
Ilyenkor mondd: Legyen hála, dicsôség, imádás, szeretet és
tisztelet Neked Istenem, Aki megteremtettél, kiválasztottál és
elhalmozol kegyelmeiddel!“
99. dec. 3. Elsô pénteken,szentmisén Jézus: “Szívem tele van
fájdalommal, mert tûz által kell hamarosan megtisztítanom a
földet. Annyi szeretettel ajánlottam fel Magamat nekik minden
szentmisében! Szent Testemet és Szentséges Véremet kínálom
az egész világnak. De ôk hátat fordítanak Nekem, a legfôbb
Jónak, örök életük Szerzôjének. Én, a megtestesült Ige eléjük
tártam Atyám törvényét, amely oly egyszerû, hogy egyetlen szó
képes megjeleníteni: Szeretet. Oly egyszerû, hogy a kisgyermeki egyszerû tiszta lelkek képesek felfogni és beteljesíteni. Ó,
Én szegény, szerencsétlen gyermekeim, akik a mulandó
élvezetekért törik magukat! Mindent, még az életüket is odaadják a tárgyakért, amelyet tapintanak, de arra nem gondolnak,
hogy földi életük végetér, és abban a pillanatban elveszítik mindazt, amihez itt kötôdtek. Ezek miatt mondottam: Boldogok a
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lélekben szegények. Mit jelent ez? Azt, hogy azok a lelkek, akik
semmihez sem ragaszkodnak, Engem, a legfôbb Jót, a legdrágább Kincset birtokolják már itt a földön, és majd az örök
hazában, Aki a teljesség vagyok. Egyedül Én, a mindenható
Isten vagyok csak tökéletes. Csak Én tudom megadni szívetek
vágyait, hisz Atyám teremtett titeket, és egyedül Én tudom, mire
van szükségetek. Amikor az Isten a teremtéskor lelket lehelt az
emberbe, egy örök vágyat ültetett bele, amelyet egyedül csak
Isten tud betölteni. Erre mondtam a szamáriai asszonynak
Jákób kútjánál:...aki abból a vízbôl iszik, amelyet Én adok,
nem szomjazik soha többé. Az a víz, amelyet Én adok, örök
életre szökô vízforrás lesz benne. (János 4; 14-15.) Mert
lelketek az örök életre, az örök boldogságra szomjazik, és ezt
egyedül csak Én, az Üdvözítô tudom megadni. Szeress Engem,
kicsi lelkem nagyon! Teljes szívedbôl, teljes lelkedbôl, teljes
elmédbôl és minden erôdbôl! Szereteted vígasztal Engem, az
Istent, Aki siratom a teremtményeket, tiszteletben tartva szabad
akaratukat, akik süketek tanításom befogadására, de nyitottak
ellenfelem hazugságaira, aki az örök kárhozatra viszi ôket.
Minden egyes elkárhozott lélek láttán belehalok misztikusan
fájdalmaimba, annyira szenvedek az elvesztése miatt, akiért
Szentséges Véremet annyi kínszenvedések árán ontottam a
keresztfán. Imádkozz kicsi jegyesem a lelkek megmentéséért, és
fogadj el mindig minden szenvedést és minden áldozatot, amelyet még megengedek értük. Halálosan szomorú az Én lelkem,
mert az örök kárhozatból nincs soha többé visszaút. Csak egy
életetek van a földön, és itt kell döntenetek Isten mellett, vagy
Isten ellen. Nagyon komolyak ezek a szavak. Most még túlárad
a kegyelem, de hamarosan lezárul az idô, és akkor nincs többé
lehetôség. Mindenki elveszi méltó jutalmát. Halálosan szomorú
az Én lelkem. Most fogom megtisztítani ezt a bûnös világot. Majd
föntrôl, az örök hazából mindent megmutatok neked. Az egész
világot együtt, és minden lelket külön-külön. El fogsz borzadni
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ennyi bûn és szentségtörés láttán. Magasztalni fogod nagy
irgalmamat, Aki mindezt oly sokáig türelemmel elviseltem, Aki
kiárasztottam rájuk kegyelmeim bôségét; remélve megtérésüket, hogy megmentsem ôket.“
99. dec. 5. Szentségimádáson Jézus: “Nagyon-nagyon szenvedek a világ összes bûne miatt. De különösen a paráznaság, a
test bûnei miatt. Ez a bûn az embert az állatnál is alacsonyabb
sorba sûllyeszti. Az embert Atyám igen nagy méltóságra
teremtette. Úgy kellene élniük, mint a mennyben az angyaloknak. Szentül, tisztán és tökéletességben. Ha Atyám törvényeit
megtartva élnének, a föld mennyországgá változna. Amikor a
földön éltem, elhintettem a mennyország magvait. Azért mondtam: a mennyország köztetek van, ha megteszitek tanításomat.
Most csak azon kevés tanítványaim miatt árasztom ki kegyelmeimet a földre, akik valóra váltják igémet. A ti imáitok
indítják irgalomra értetek átdöfött Szívemet. Imádjatok Engem
teljes szívetekbôl, ti, akik hûek vagytok Hozzám! Engeszteljetek
Engem szenvedéseitek türelmes elviselésével és gyakori szentáldozásotokkal! Ilyenkor tartsatok mély bûnbánatot, érezzétek
át méltatlanságotokat, és minden alkalommal kérjétek el Szent
Anyám Szeplôtelen Szívét, Aki egyedül bizonyult méltónak a
szentek Szentjének befogadására, Akit a világ be nem fogadhatott. Minden szentáldozásotoknál éljétek meg valóságos jelenlétemet. Forduljatok Hozzám nagy szeretettel és teljes bizalommal, különösen akkor, amikor a szívetekbe térek. Éljétek át,
hogy végtelenül irgalmas vagyok, hogy szeretlek titeket, hogy
egyedül Én tudom, mi válik a javatokra, és ezt mindenkor meg
is tudom adni, mert mindenható vagyok. Ezért hagyatkozzatok
Rám mindenben! Szeretetem a legjobbat fogja nektek adni,
amelyet majd csak az örök boldogságban fogtok teljes egészében meglátni. Minden elképzeléseteket felülmúlja az, amivel
meg akarlak ajándékozni titeket. Örök Kincset, Önmagamat, és
lelkeket akarok nektek ajándékozni, amelyeknek egy örökké96

valóságon át fogtok örülni. Halálosan szomorú az Én lelkem
azok miatt, akik visszautasítanak Engem a bûnbánat szentségében; akik elmulasztják a gyakori szentáldozást, holott
módjukban állna ezeket megtenni. Pedig ha valaki tiszta
lélekkel járulna szentségeimhez, lelkek ezreit menthetné meg
ezáltal. Elég lenne a puszta vágy eziránt. Én boldogan beteljesíteném.“
99. dec. 10. A templomban a tabernákulum elôtt Jézus: “Itt
vagyok, az ölemben tartom hótiszta kicsiny lelkedet, amelyet
érted kiontott drága Szent Véremmel mostam hónál tisztábbra,
napnál ragyogóbbra a mai szentgyónásod alkalmával. Kiálltad
a próbákat. Kegyelmembôl gyôzelmet arattál ellenfelemen.
Megkapod jutalmadat. Örökséged, Jutalmad Én vagyok. Megosztom veled dicsôségemet, és uralkodni fogsz Velem mindörökké. Jogot kapsz az élet fájához. A halál nem árthat másodszor már neked. Ellentétben az elkárhozott lelkekkel, akiknek
az örök halál lesz osztályrészük. Nekik azt mondom: Távozzatok az örök tûzre! Nektek pedig ezt: Jöjjetek Atyám áldottai!
Jöjjetek be Uratok örömébe! Szeretlek örök, soha ki nem alvó,
lángoló szeretettel. Szeretetem mintegy tûz, átölel, megtart,
melegít, éltet, dédelget és végtelenül boldoggá tesz mindörökké. Édesanyánk hoz fel karjaiban az örök haza kimondhatatlan
boldogságába, amelyet azoknak készített Atyám, akik az Õ
szeretetét befogadták, hordozták, kamatoztatták és továbbsugározták. Az Õ ölébe tesz Anyám, Aki jobban szeret, mint a világ
összes atyja együttvéve. Õ végtelen gyöngédséggel és szeretettel van minden Hozzá igyekvô gyermeke iránt. Atyám a
végtelen irgalom, a végtelen szeretet. Ide várja az egész
teremtett világot. Nagyon szomorú, hacsak egy is elvész gyermekei közül. Sokkal nagyobb a bánata, mint amikor a földi
szülô elveszti gyermekét. A hívô ember ugyanis joggal reméli,
hogy az örök hazában újra együtt lesznek. De aki elkárhozik,
az mindörökre elveszett. Azzal már soha többé nem lehet
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találkozni. Hozzatok áldozatokat, imádkozzatok a lelkekért,
hogy egy se vesszen el közülük, akikért Szent Véremet ontottam.
Édes kislányom! Minden itt marad. Semmit sem hozhatsz magaddal a földrôl. Csak a szeretetet. Szeress mindenkit! Hozz
sok szeretetet! Neked csak szeretni szabad.“
99. dec. 28. Egész napos Szentségimádás volt templomunkban. A legnagyobb örömömre végig hôn imádott Uram legszentebb színe elôtt imádkozhattam. Ekkor mondta Jézusom
ezeket az üzeneteket:
Jézus: “Írd le a karácsony örömét a mennyben!“ Így imádkoztam: Szentlélek Istenem szállj le rám! Szentlélek jöjj! A sötét
horizont mögül aranyfény jött fel. Megvilágított mindent, és
beborított engem.
“Én a Szentlélek vagyok. Írd! A világ megteremtése óta a legnagyobb kegyelem az, hogy az Ige Testté lett. Az, hogy a FiúIsten Emberré lett. Ezáltal beemelte az embert, aki bûnei miatt
méltatlanná vált, az örök dicsôségbe. A Fiú megváltásával
helyreállította a békét Isten és a teremtmény között. A mennyben nagy ünnep a karácsony. Itt egyidejüleg jelen van a múlt,
a jelen és a jövô. Nem léteznek a tér és az idô korlátai. Olyan
ez, mint egy élô film, amelynek cselekményében benne van minden szereplô, és teljességben megéli az eseményeket. Itt Jézus
újra megszületik Szûz Szent Anyjától. Õ a karjára veszi a Kisdedet, és ezt a kimondhatatlan nagy örömöt megosztja a menny
mindazon lakójával, akik erre vágyakoznak. A mennyben a
puszta vágy beteljesül. Jézust látni és szemlélni kimondhatatlan boldogság. Õ itt is megôrízte földi egyszerûségét, amelyet
nagyon szeretett. Hisz ezáltal is engesztelt a telhetetlen lelkek
miatt. Az Õ legcsodálatosabb ékessége, kimodhatatlan, végtelen, az egész világmindenséget beborító szeretete. Ez a szeretet, mint megannyi fénysugár tör elô egész Lényébôl. Ez a
szeretet mindent megérint. A menny összes lakóját, de az egész
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világmindenséget is. Az Õ szeretete éltetô erô, fényforrás, boldogság, öröm, béke, megelégedettség, nyugalom. A mennyben
minden lélek szépségének a mértéke az, hogy mennyire képes
szeretni. Képességét csak földi élete alatt növelheti. Ezért törekedjetek, hogy szeretetetek legyen tökéletes, mint az Atya
szeretete, Aki jókról, gonoszokról egyaránt gondoskodik. Ti se
legyetek személyválogatók. Szeressétek ellenségeiteket is, és
önzetlenül segítsetek minden rászorulónak! Az újszülött Isteni
Kisded elôtt a szent angyalok milliárdnyi serege énekel térdreborulva dicsôítô himnuszokat. Zenéjük oly csodálatos, melyhez foghatót még elképzelni sem tudtok. A legboldogabb Isten
Anyja, Mária. Egyszerüsége, tisztasága, bájossága elragadó.
Mellette áll Szent József. A Szent Szûz hû és igaz Jegyese.
Meghatódva nézi, imádja az Isteni Kisdedet, Akit oly nagy
szeretettel óvott, féltett, dajkált és gondoskodott Róla. A legnagyobb kitüntetés számára, hogy karjára veheti. Leírhatatlanul teljes a szeretet, az öröm, a béke és a hálaadás a lelkekben. Tökéletes az összhang az imádásban, az önátadásban,
a hódolatban. A Szent Szeráfkarok ujjongva zengik: Szent,
Szent, Szent a seregek Ura, Istene, Aki irgalmával leereszkedett
a szegény bûnbeesett emberek közé, hogy leoldja róluk a
gonosz bilincsét, és kiszabadítsa ôket bûneik rabságából.
Szent, Szent, Szent az egy igaz Isten, Aki három, de mégis egy.
Szent, Szent, Szent a Fiú Isten, a Megváltó, az Üdvözítô, Aki
Magára vette a világ sebeit, hogy ezáltal meggyógyítsa a Benne hívôket. Az üdvözült lelkek megszámlálhatatlan serege arcra
borulva imádja Megváltó Istenét, Akinek örök boldogságát,
örök életét köszönheti. Itt mindenki külön-külön és együtt is
izzik az Isten iránti szeretettôl. A szeretet teljessége, legmagasabb foka, a Szentháromság szeretete. Õbelôle, az Isten
szeretetébôl forrásozik, táplálkozik minden élô. Az Isten
szeretete éltetô fény, energia, boldogság, öröm, béke és kielégültség. Isten állandóan jelen van mindenütt mindenben. Isten
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örök. Isten jó. Isten nagyon, nagyon jó! A lelkek, akik Hozzá
tartoznak, mind Õhozzá hasonlóak. Leírhatatlan ez a boldogság, béke, nyugalom, biztonság és fenség. Boldog az a lélek,
aki már itt a földön magába fogadja Istenét.“
Jézus: “Imádkozz X papomért! Nagy feladatokat szántam neki.
A papi hivatás komoly felelôsség. A Nekem szenteltek ellenfelem céltáblái. Egyetlen fegyver van ellene: az alázat. Ebbôl
fakad az összes többi erény, amely elnyeri kegyelmemet. Csak
az Én kegyelmembôl szolgálhattok Nekem. Nekem ugyan nincs
rá szükségem, de azonosulok minden kicsinnyel, minden szegénnyel, minden beteggel, minden éhezôvel, minden ruhátlannal, és minden rabságban sínylôdôvel. Én jutalmazlak meg
titeket minden viszonzatlan jócselekedeteitekért. Nagy szükségem van papjaimra. De csak azokra, akik megteszik akaratomat. Csak ôrájuk tudom felépíteni Egyházamat, amelyet
Szentlelkem által újítok meg. Már közel van a második Pünkösd. Nekem szentelt papjaim mostani apostolaim. És mivel
most nehéz idôk jönnek, mindegyiküktôl ugyanazt kérdezem,
mint Pétertôl: Szeretsz Engem? Mert csak így vagy képes betölteni hivatásodat, elvégezni feladatodat, amelyet Én bíztam rád.
A legfontosabb feladatod Énbennem mindenkit szeretni.
Mindenkiben Engem szolgálni. Soha ne a magad kényelmét
keresd, hanem mindig csak azt kérd, hogy felismerd, és szüntelenül megtedd akaratomat. Az Én akaratom az, hogy a lelkek,
akiket rád bíztam, és még hozzád vezetek, még nagyobb életszentségre jussanak. Ehhez megadom neked a Szentlelket, mert
csak az Õ fényében, az Õ bölcsességével leszel képes mindezeket megvalósítani. Hagyatkozz Rám továbbra is mindenben!
Haladj tovább ezen az úton, amin jársz! Én fogom kezedet, Én
irányítom lépteidet. Kedves vagy Nekem. Sokat bíztam rád.
Nemsokára még többet fogok. Légy mindig alázatos és engedelmes! Szeress Engem nagyon! Akkor is, amikor csalódások
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érnek. Ezek mögött is Én állok, Én engedem meg ôket. De ne
félj, mindent a te, és a lelkek javára fordítok. Én Isten vagyok,
és úgy szeretek, mint Isten. Belátva az örökkévalóság távlatait.
Ti, amíg testben éltek, véges értelemmel, rövid távot láttok.
Ezért kérem azt, hogy Bennem bízzatok, hogy Rám hagyatkozzatok, mert amit még meg sem tudtok érteni, Én már a kész megoldást hozom rá nektek. Kérjétek, hogy szüntelenül Én cselekedjek.“
Jézus: “Írj új Egyházamról! Már pírkad a fény. Egyházamra
hamarosan az egység fénye borul. Pápám megtette mindazt,
amit kértem tôle. Amit ô nem érhetett el az emberek makacssága miatt, azt szent angyalaim fejezik be. Azt akarom, hogy mire
dicsôségemben visszajövök, Egyházam készen álljon fogadásomra. Ehhez meg kell ôt tisztítanom. Ez a tisztulás már
részben elkezdôdött. Egyházam nagy próbatétel elôtt áll. Most
teljesednek be Szent Pál szavai. (2. Tessz. 2;1-12.) Az antikrisztus sok csodát fog tenni, hogy megtévessze azon bárányaimat,
akiknek mostani pápám ideje alatt nem volt fontos befogadni
az igaz hitet. Csak aki mindvégig állhatatos, az nyeri el az örök
élet koronáját. Mártírjaim vére lesz a magvetés. Az ô hitük és
hûségük jutalmául adom kegyelmeimet. Igazi Egyházamnak
bújdosni kell. Az antikrisztus és az ellenpápa elvetik szentségeimet. Most teljesedik be prófétám szava: Amikor megszûnik
a Kenyér és a Bor áldozat, akkor sújt le az Úr haragjának
napja (Mt. 24,15; Dán.9,27; 12,11.). A paráznaság férge felszentelt fiaim és leányaim szívébe is befészkelte magát. Egyházamat bordélyházzá teszik. Szentségeimet, Atyám törvényeit
lábbal tiporják. A babiloni kélynô - e kor szelleme félrevezeti
mindazokat, akik nem alázatosak, és nem Engem szeretnek az
elsô helyen. Imádkozzatok, hogy megrövidüljenek azok a napok!
Tiértetek, alázatos, hûséges választottaimért rövidítem meg.
Ezután vírrad fel az új kor hajnala. A megmaradt szent gyökér
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újra kihajt. (Iz.6;13.) Nemzet nemzet ellen többé nem fog
fegyvert. Harcra ifjaikat nem tanítják. (Iz.2;4.) Eljövök dicsôséges ragyogásomban. Elhozom a földre az Én békémet és
szeretetemet. Akkor felvirágzik Egyházam egységben, és oly
erôs és szép lesz, amilyen még nem volt. Olyan lesz, mint
egyetlen nagy család, ahol szükséget senki nem lát, mert az
önzetlen szeretet mindenütt kipótolja azt, ami hiányzik. Az
emberek szeretni és segíteni fogják egymást. Amióta ember él a
földön, ilyen boldogság nem volt, amilyen most lesz, csak a
paradicsomban a bûnbeesés elôtt.“
Jézus: “Nagyon szeretlek. Nagyon kedvesek Elôttem kéréseid,
amelyek azokból a vágyakból forrásoznak, amelyeket Én hintettem el, mint magvakat lelkednek kertjében. Kéréseid virágok, amelyeket Hozzám való hûséged, engedelmességed és izzó
szereteted fûz jegyesi koszorúba. Én beteljesítem minden
vágyadat, megadom minden kérésedet. Sôt, a legmerészebb vágyaidat felülmúlóan jutalmazlak meg országomban. Szeretlek
izzó, égô, lángoló szeretettel. Szeretetem éltet, táplál, erôsít,
megvéd, megtart. Szeretetem erôsebb, mint a sír. Szeretetem a
halál felett is úr. Szeress, imádj szüntelen! Dédelgess, becézgess, símogass, csókolgass! Úgy jövök szívedbe, mint egy Kisgyermek, hogy ezáltal téged is azzá tegyelek, mert ilyeneké a
mennyek országa. Hagyatkozz Rám teljesen mindenben!
Minden elképzelésedet és elvárásodat felülmúlja irgalmam,
jóságom és szeretetem. Kérd, hogy egyedül Én cselekedjek! Ez
azt jelenti, hogy szüntelenül imádkozz. Legyen béke és teljes
Rámhagyatkozás a szívedben. A megoldást bízd Rám. De mindig tedd meg azt, amire ellenállhatatlan vágyat, indítást adok
a szívedbe!“
2000. jan. 1. Az év elsô perceiben Jézus: “Írd! Most elveszem
népem szégyenét. Nem tûröm tovább, hogy Számomra kedves
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kicsinyeimet Énmiattam gyalázzák. Szent angyalaim már
készen állnak, hogy kiöntsék haragom csészéjét minden Engem
káromló, hazudozó és nagyot mondó szájra, és minden
álnokra, paráznára, akik megrontják az ártatlanokat és
becsapják a tiszta szívûeket. A Jelenések könyvét élitek.
Visszajövök dicsôségemben. Szent Anyám készíti elô érkezésemet. Eljövetelem olyan hirtelen lesz, mint amikor a villám
csap le az égbôl. Minden szem meglát Engem. A kicsinyek, akik
nagyon szeretnek, végtelenül fognak örülni Nekem. Számukra
ez lesz az ô megjutalmazásuk ideje. Mindenkinek megfizetek
tettei szerint. Akik Irántam való szeretetbôl segítettek
önzetlenül felebarátaikon, azoknak Én adok örökké tartó jutalmat. De akik önzôek voltak, és sem Engem, sem a felebarátot
nem szerették, azok már elnyerték jutalmukat, amikor önzô
módon csak magukra gondoltak. Rossz gyümölcsöt teremtek. A
rossz gyümölcsöt termô fát pedig kivágják és elégetik. A számban két élû kard van. Ezzel ítélek meg minden bûnöst. A két élû
kard Atyám törvénye, az Ige, amelyet hírdettem. A Mi törvényünk nagyon egyszerû. Egyetlen szó csupán: szeretet. Ha
egy lélekben szeretetet látok, az már élvezi irgalmasságomat,
és elkerüli az ítéletet. De akik megvetették és elutasították
törvényeimet, azok megvetik irgalmasságomat is, ezért nem élvezhetik azt. Emiatt ítélet alá esnek. Hiába tettek jót életükben,
ha szándékukat nem a szeretet vezérelte, értéktelenek jócselekedeteik. Igyekezzetek minél több szeretetbôl fakadó jócselekedettel megörvendeztetni szükséget szenvedô embertársaitokat! Azok, akik anyagi jólétben élnek, de lelkük siralmas állapotával nem törôdnek, a legjobban vannak rászorulva a ti
imáitokra. A szívbôl fakadó imádság a lelki irgalmasság legmagasabb fokú jócselekedete. Akik másokért - fôleg Egyházamért, pápámért, papjaimért és a Nekem szenteltekért imádkoznak, azok fogják megtapasztalni a legjobban végtelen irgalmasságomat. Mind a maguk, mind pedig a hozzátartozóik
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javára. Szent Anyámmal egyesülve helyezzetek bele mindenkit
az Én irgalmas Szívembe. Így még több kegyelmet adok. A föld
megtisztítása már elkezdôdött. Amint befejezôdik, visszajövök
dicsôségemben, és Magammal hozom a békét.“
2000. jan. 6. Szentségimádáson Jézus: “Szeretlek olthatatlan
izzó, lángoló tûzzel. Símulj bele ebbe a tûzbe! Hagyd, hogy
szeretetem tüze kiégessen belôled minden számomra visszatetszô dolgot! Minden szomorúságot, minden bosszúságot, minden keserûséget a téged ért igazságtalanságok miatt. Azt akarom, hogy mondj le mindenrôl. Kizárólag Én legyek a te Kincsed.
Mindig csak Rám nézz! Mindig csak Engem láss! Merülj el
Bennem, szeretetem izzó lángolásában! Alakulj át teljesen
Énbelém! Légy olyan alázatos, mint Én! Légy olyan szegény,
mint Én! Mondj le mindenrôl Énértem, és akkor megnyersz
Engem, Aki a legfôbb Jó vagyok; az örök Életet. Légy éber,
mint az okos szûzek! Tedd meg mindazt, amit rád bízok! Így tele
kézzel érkezel meg Hozzám, és nem mulasztasz el semmit
abból, amit rád bíztam. Mindig magadom a vágyat és az indíttatást mindannak megtételére, amit Én akarok, hogy elvégezz.
Most arra kérlek, hogy szeresd ellenségeidet is! Ajánld föl
értük is minden imádságodat, és a szentmiséket is! Én leoldom
róluk bûneik bilincsét. Majd akkor fognak megtérni, amikor
kegyelmembôl meglátják lelkük szánalmas állapotát. Tudod,
milyen nagy öröm lesz számodra a mennyben, amikor látni
fogod a lelkeket országomban, akik Velem egyesített áldozataid
és imáid nélkül elvesztek volna? Nem tudod elképzelni azt a
hatalmas örömöt. Csupa hála és dicsôítés lesz a szívedben és
az ajkadon, amiért bevontalak megváltásom hatalmas mûvébe.
Adj hálát minden áldozatodért, minden szenvedésedért, amelyeket megengedek a lelkek javára. Fogadj szívesen és örömmel
minden kellemetlenséget! Lásd meg benne az örök élet távlatát,
amely megmutatja, hogy szenvedéseid lelkeket gyümölcsöznek
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az örök boldogságra, az Én dicsôségemre. Nincs ennél nagyobb öröm. A menny összes lakójával fogsz együtt örvendezni
a megtérô bûnösök miatt. “... jobban örülnek a mennyben egy
megtérô bûnösnek, mint kilencvenkilenc igaznak, akinek nincs
szüksége megtérésre.“ (Lk.15;7.)
2000. jan. 19. Szentmise, szentáldozás után Jézus: “Szeretlek.
Szeretetem izzó tûz, amely perzsel. Olyan, mint a Nap. Szeretlek kicsi gyermekem. Szeretetembe burkollak. Szeretetem meleg, lágy ölelés. Karjaimban nyugszol meg. Szívemre hajtod
fejed, és Én oly boldog vagyok, hisz erre teremtettelek. Elmentem érted, otthagyva a kilencvenkilencet. Megtaláltalak, és a
vállamra vettelek. Megtisztítottalak, és most karjaimban hordozlak. Nincs Nálunk boldogabb. Mindig figyelem lelked, tested minden rezdülését. Õrízlek, óvlak, vezetlek, hogy hazatalálj. Otthon terített asztalra várlak. Mennyegzôs köntöst
adtam rád. Zarándokutadon Szívemmel táplállak, Igém által
tanítalak. Szent Véremmel tisztítalak, az örök élet Vizével itatlak. Lelked Rám szomjazik. Atyám arra teremtette, hogy csak
Bennem nyugodjon meg. Hogy egyedül Én legyek édessége és
békessége. Adj hálát szüntelen, mert csak ott, az örök hazában
fogod igazán megtudni, mennyire nagyon szeretlek.“
2000. jan. 20. Szentmise, szentáldozás után a Szentlélek
mondja bennem: “Már hallom a hangját, visszhangzik a hegyeken. Szerelmesem jön értem. Minden ragyogó fényben
úszik. Eljön értem Õ, Akit szívembôl szeret a lelkem, megragadom, és soha el nem engedem.“ A lélek: Édes Szerelmem,
Isteni Szent Jegyesem! Elemészt az Irántad való szeretetvágy
tüze, izzása, lángja, hogy örökkön örökké gyönyörködjek
Benned, és élvezzem Isteni szeretetedet. Jézus: “Jövök már, itt
vagyok, a tied vagyok örökkön örökké. Gyönyörködhetsz
Bennem. Érezheted ölelô karomat. Lelkedben ringathatsz, mint
105

legédesebb, legbájosabb Isteni Kisdedet. Megsímogathasz,
megölelhetsz, mint Isteni Szent Jegyesedet. Szent csókot adok
neked, melynek édessége felülmúlja a világ minden gyönyörûségét. Karjaimban hordozlak. Mindeneket felülmúló, kimondhatatlan boldogságot adok. Emberi szem nem bírná ki, emberi
fül nem képes befogadni, amit az Engem szeretôknek készítettem. Az isteni találékonyság és mindenhatóság végtelen szeretete ötlötte ki mindazt az örömöt, amelyet emberi elme felfogni
képtelen. Jöjj, add át magadat Nekem, az Isteni Szeretet Tüzének, hogy lángommal Magamba olvasszalak, hogy Magammal
eggyé formáljalak! Mint a tûz, amely mindent magába alakít,
úgy gyújtom szívedet lángra, hogy te is úgy szeress, mint Én, és
légy tökéletes, mint Atyám és szentjeim. Csak a szeretet tesz
tökéletessé. Csak a szeretetbôl fakadó imák, és Atyám törvényeinek megtartása tesz szentté. A szentek mind kicsinyek és
alázatosak. Csak így jöhetnek be országomba, amely a gyermekeknek készült. Légy kicsiny gyermek ölelô karomban! Szeress
Engem, és Énbennem mindenkit! Légy boldog, mert élvezed
szeretetemet, és teljes biztonságban vagy.“
2000. jan. 27. Szentségimádáson Jézus: “Drága szeretett
gyermekem! Szívem csordultig van az irántad érzett szeretettel.
Szent Anyám kézenfogva vezet a Hozzám való úton. Fogd még
szorosabban az Õ szeplôtelen kezét, mondd még buzgóbban a
szent olvasót, mert hamarosan nagyon nehéz idôk következnek
erre a bûneiben fetrengô világra. Szükségem van áldozataidra,
hogy lelkeket mentsek általa. Ellenfelem már levette álarcát.
Színrôl színre támad. A földön úgy elburjánzott a bûn, mint a
világtörténelem folyamán még soha. Szükségem van enyéim
áldozataira. Bevontalak titeket megváltásom hatalmas szent
mûvébe. Velem egyesített, türelemmel elviselt áldozataitok és
szenvedéseitek rengeteg jó gyümölcsöt teremnek, amelyeknek
majd csak az örök haza végtelen boldogságában fogtok örülni.
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Büntetésem hatalmas kegyelem lesz a bûnben rothadó lelkek
javára. Kimozdítom ôket a megszokottság posványából. Rádöbbentem veszni indult gyermekeimet arra, hogy rossz úton
járnak. Szomjat és vágyat ébresztek a lelkükben Irántam, Megváltójuk iránt. Így fogják kérlelni enyéimet: Vezessetek minket
az élô vizek forrásához, hogy megmeneküljünk, és meggyógyuljunk! Tanítsatok meg a törvényre, hogy utainkat az isteni
akarat szerint járjuk! Imádkozzátok le számunkra is a Szentlelket, hogy felismerjük és megbánjuk vétkeinket! Adjatok nekünk is az örök élet Kenyerébôl és az üdvösség Borából! Ismertessétek meg velünk az Igét, az Örömhírt, amely bevezet az
örök boldogságba! Nagy kegyelme lesz ez Atyámnak, amikor
felismerteti velük romlottságukat, és rothadó hulla lelküket
újra életre kelti. Ezért kérem tôletek az áldozatokat, legfôképpen az imádságos, példamutató életet, és ezután a türelemmel
elviselt, és az Én örök érdemeimmel egyesített szenvedéseiteket. Életáldozatotok nagyon gyümölcsözô lesz. Még soha,
egyetlen korban sem volt ennyi áldozatos lélekre szükségem,
mint most. Imádkozzatok, hogy lángra gyújtsam a szíveket,
hogy Irántam, való szeretetbôl ne sajnálják Nekem adni életüket, hogy aztán Én gyümölcsözôvé tegyem önátadásukat.
Legyetek boldogok, és vidámak, amikor áldozatokat kérek tôletek! Nagy lesz jutalmatok a mennyben!“.
2000. febr. 2. Gyertyaszentelô Boldogasszony ünnepi szentmisén Jézus: “Szívem szeretete átöleli,beburkolja az egész
világot. Ellenfelem meg szeretné semmisíteni mindenestôl. A
lelkeket kárhozatra vinné, az anyagot pedig elpusztítaná, ha
engedném. De a világ valóságos Ura és egyedüli Istene Én
vagyok. Minden más hatalom Nekem van alárendelve.
Ellenfelem csupán annyit tehet, amennyit megengedek neki.
Sokan ezt kérdezik Tôlem: Akkor miért van ennyi rossz a világban? Válaszom: A szabad akarat tiszteletben tartása miatt.
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Gondoljatok bele: Szent Atyám annyira tiszteletben tartotta
hóhéraim szabad akaratát - és itt nemcsak azokra gondolok,
akik a keresztfára szegeztek, hanem elsôsorban azokra, akik
elhatározták vesztemet -, hogy nem akadályozta meg ôket kegyetlenségeik véghezvitelében. Ilymódon nyílvánította ki
mégjobban az Õ dicsôségét - feltámadásom és mennybemenetelem által. Ezért nem vetheti senki a szememre, hogy miért
hagytam ôt szenvedni. Hisz Én elôbb szenvedtem, és most is egészen a világ végezetéig azonosulok minden szenvedôvel.
Velük vagyok, és megvígasztalom ôket. Válaszom másik fele
arra a kérdésre, hogy miért van annyi rossz a világban, az,
hogy csak annyi szenvedést engedek meg, ami a lélek javára
válik. Az a lélek, amelyik soha nem tartotta fontosnak, hogy
Engem megtaláljon és kövessen, megkapja Tôlem a keresztet,
mint jutalmat, mint kegyelmet, amely eszközként szolgál arra,
hogy keressen és megtaláljon Engem. Én mindig a kereszten
vagyok. Ezáltal mintegy eléje sietek a léleknek. Szeretetemmel
vonzom, és arra indítom, hogy megtérjen, és adja át Nekem az
életét; és ha ezt megtette, biztosan üdvözíteni fogom. A szenvedés nagy kegyelem. Erre még az enyéimnek is nagy szüksége
van, mert ezáltal ôk is megerôsödnek lélekben, a több ima és
segítségem megtapasztalása révén. Ilymódon ellenfelem is
Engem szolgál, és csupán annyit tehet meg, amennyit megengedek neki. Minél jobban egyesültök Velem a szentségekben és
az állandó imában, annál tehetetlenebb veletek szemben. Ezt te
már nagyon sokszor megtapasztaltad. Szentségeim és a
Hozzám mondott imák által levonzott kegyelmeim tartják meg
az életszentségben mindazokat a lelkeket, akik átadják magukat Nekem. Sok ilyen gyermekem vált ki elégedettséget Belôlem. A ti könyörgéseitekre árasztom ki erre a bûnös világra
kegyelmeimet. Ti le tudjátok fogni szeretetetekkel büntetésre
sujtó kezemet. Ti birtokoljátok Szívemet. Titôletek nem tudok
megtagadni semmit. Tudod mi ejt rabul Engem? A tisztaszí108

vûség, az alázat és az engedelmesség. Az a lélek, amelyik ezt a
három erényt gyakorolja, átveszi irgalmas Szívem fölött az
uralmat. Én magam adom át neki. Úgy, hogy minden kérését
mindig meghallgatom; és mivel az ilyen lélek mindig úgy imádkozik, ahogyan Én tanítottam neki: ... legyen meg a Te akaratod... így mindig megkapja azt, ami az üdvösségére válik.
Nagyon, nagyon szeretô Istenetek, Megváltótok vagyok. Örüljetek és szeressetek! Minden okotok megvan az állandó örömre, mert szeretetem végigkísér mindnyájatokat egész életutatokon, és mindenhatóságom megóv minden rossztól. Bízzatok
Bennem, és soha senkitôl és semmitôl ne féljetek! Ha Engem
kértek, mindig segítek, és még a legmélyebb szakadékból is
kimentelek. Atyám az üdvösségre teremtette minden gyermekét.
Én megváltásom révén visszaszereztem az elsô emberpár által
elveszített békét az Isten és az emberek között. Én vagyok a ti
menedéketek. Irgalmas Szívem mindig nyitva áll elôttetek.
Imdákozzatok! Hozzatok még több áldozatot! Fogadjátok
mindig szívesen azt, amivel megajándékozlak titeket! Rengeteg
lelket mentek meg engedelmességetek által. Országomban el
fogtok ámulni, mennyire irgalmas vagyok, mert a legkisebb
szeretetbôl fakadó áldozatot és imát is bôséggel jutalmazom.
Jutalmam az örök boldogság a ti számotokra és az általatok
megmentett lelkek számára.“
Felajánláskor Jézus: “Ajánld fel a szentmisét Szent Anyám
Szeretetlángjának az elfogadásáért! Azt akarom,hogy elfogadják a püspökök. Innen akarom kiárasztani, Magyarországról.
Ez az ország Szent Anyám tulajdona, sajátja. Azt akarom, hogy
Szeretetláng rendek alakuljanak itt, amelyeket kiválasztott
gyermekeim által akarok megvalósítani a Szentlélekben. Azt
akarom, hogy az egész világon elterjedjen az engesztelés szelleme az önfeledt, önzetlen szeretetben, és Szent Anyám Szeplôtelen Szívének tisztelete.“
Szentáldozás elôtt Jézus: “Fogadj Engem a szívedbe, a leg109

bájosabb Kisdedet! Ma Kisdedként jövök mindnyájatok szívébe
Édesanyám karján. Áldozatként jöttem, hogy Véremet ontsam
értetek. Idd az Én Véremet, hogy te is áldozattá légy Értem, és
Magamhoz emeljelek az égbe! Kisdedként jövök a lelkedbe.
Ölelj át, ringass el, símogass, csókolgass, és Én a nyakadba
bújok. Boldoggá teszlek örökké.“
Szentáldozás után Jézus: “Szívem szeretete elringatja lelkedet.
Mindazt a gyöngédséget és szelídséget neked adom, ami Atyám
elôtt kedves. Atyám úgy fog rátok mosolyogni, mint tulajdon
Fiára. Atyám gyönyörködött Bennem a legjobban, amikor erre
a világra születtem. Oly édességes és bájos voltam, hogy még
szent angyalaim is meghatódtak engedelmességemen és nagy
alázatosságomon. Így borultak le Elôttem és örömhozsannában imádtak Engem. Ti is társuljatok szent angyalaimhoz, miként azt a pásztorok tették megszületésem éjjelén. Az éjszakába
születtem Én, a Fény, Aki világosságot hoztam a világba. Azok,
akik befogadnak Engem, a világ Világosságát, örökké fognak
ragyogni országomban.“
Szentségi áldáskor Jézus: “Megáldalak arra, hogy kisgyermek
légy. Kisdedként fogsz bevonulni országomba Szent Anyám
karján. Elringatlak, mint nagy Szeretet - Óceán. Nálam, Bennem biztonságban vagy. Imádj, ölelj, csókolj, szeress! Féltékenyen szeretô Istened vagyok. Add Nekem életed minden pillanatát! Csak Rám gondolj mindig! Csak Engem imádj, csak
Engem szeress lobogó lángoló égô tûz legyen szereteted! És Én
elolvasztalak Szívem szeretetének lángtengerében. Megéreztetem veled Szívem szeretetének semmihez sem fogható
áldását, örömét és boldogságát. Már itt a földön a mennyországot birtokolod, mert Én Magam vagyok a Menny.“
2000. febr. 6. Szentségimádáson Jézus: “Nagyon szeretlek.
Szívem szeretete éltetô tûz. Mint ahogy a Nap sugaraira kibújnak a földbôl a növények, és a parányi mag szárba szökken, és
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fává nô, majd gyümölcsöt hoz; úgy Szívem szeretete gyújtja
szíveteket lángra, hogy viszontszeressetek Engem, az élet Urát,
és minden javaknak örök Szerzôjét. Szívem szeretetébôl fakadó
irgalmas jóságom átalakítja lelketeket és gondolkodásotokat.
Mint magot, elvetitek a régi embert, minden bûnével együtt, és
mint ahogyan a mag nem marad többé ugyanaz, hanem kikel,
és új hajtást hoz, úgy ti is új lelki emberré alakultok át. Mind
fává nôttök, és jó gyümölcsöt hoztok, amely táplálékul szolgál
testvéreitek számára, akik jó cselekedeteitek láttán megerôsödnek a Belém vetett hitben. Õk is átadják életüket Nekem, hogy
belôlük is új embert formáljak. Irgalmas szeretetem mûveli
mindezt. Az enyéim engesztelô szeretete esdi le kegyelmeimet,
amelyeket Szent Anyám közbenjáró ereje növel meg. Anyám
hatalmas Szószólótok a mennyben. Mint ahogyan Kánában bár még nem jött el cselekvésem ideje - nem tudtam ellenállni
kérésének, ez a világ végezetéig így van. Õ a bûnösök Szószólója és Menedéke attól a perctôl, amikor nektek adtam Õt a
legfájdalmasabb órában, amikor a keresztfán haldokoltam.
Akkor lángra gyújtottam irántatok az Õ Szeplôtelen Szívét,
amely azóta is lángol a szeretettôl. Õ azon igyekszik, mint a
legjobb Édesanya, hogy Hozzám vezesse - az egyedüli
Biztonságba helyezze minden gyermekét, akiket Én bíztam Rá.
Egyházam Szent Anyám legkedvesebb, a Hozzá legközelebb
álló gyermeke. Egyházam az Õ sajátja, melyet irgalmas Szeplôtelen szeretettôl lángoló Szívébe rejtett. Egyházamnak nagyon
kell tisztelnie Szent Anyámat, mint a Megváltó Édesanyját, Aki
osztozott szenvedéseimben, amellyel megváltottam a világot.
Az Õ szavának soha nem tudok ellenállni, mert Õ mindig a
javatokat akarja és szent akaratom beteljesüléséért könyörög
szüntelen. Ebben a hónapban különösen buzgólkodjatok a
Hozzá mondott imákban. Vele együtt esdjétek le kegyelmeimet.
Az Õ szeplôtelen tisztaságos karján vonultam be a templomba,
mint a világ Világossága. Ebben a hónapban különösen kér111

jétek a Szentlélek megvilágosító kegyelmét. Imádkozzatok, és
tegyetek felajánlásokat, különösen a szentmiséket ajánljátok fel
arra a szándékra, hogy Egyházam elfogadja és jóváhagyja a
Szent Anyám által kinyilatkoztatott Szeretetlángot. Azt akarom,
hogy ez a tûz elterjedjen, és minden ember szíve lángra gyulladjon az Isten iránti szeretetre; és Énbennem hozzatok önzetlen szeretetbôl fakadó áldozatokat felebarátaitok szolgálatára.
Isten vagyok. Az Isten Szeretet. Tûz, amely szüntelenül ég. Így
látott Engem Mózes a csipkebokorban. Azt akarom, hogy ti is
hasonuljatok át Belém, Üdvözítô Istenetekbe, és már itt a
földön hordozzátok isteni tüzemet, a szent szeretetet a lelketekben. Minden gondolatotok, szavatok és tettetek a szeretetben
gyökerezzen! Csak így van értéke Isten elôtt. Ezt a kegyelmet
akarom kiárasztani megújúlt Egyházamra. Azt mondtam ugyanis: Arról ismernek meg, hogy Hozzám tartoztok, ha egymást
szeretitek. A szeretet öröm, amely boldoggá tesz. Azt akarom,
hogy mindnyájan örüljetek és mosolyogjatok. Minden okot
megadtam erre, mert Én, az Isten végtelenül szeretlek benneteket. Minden szükségletetekrôl Én gondoskodom. Számotokra
csupán egy a szükséges: Keressétek a mennyek országát, és
annak igazságát; a többi mind megadatik hozzá. Törekedjetek
a tökéletességre, hogy Atyám tulajdon Fiára ismerjen bennetek! Már nagyon közel az óra, de elôletek elrejtette Atyám,
amikor visszajövök dicsôségemben és szétválasztom az
üdvösség gyermekeit a kárhozat fiaitól. Igyekezzetek megteremni a szeretet jó gyümölcseit, hogy amikor ezt mondom:
Éheztem, és ennem adtatok, a jobbomra tudjalak állítani benneteket. Ezért imádkozzátok különösen ebben a hónapban a
Szeretetláng imákat, hogy Szent Anyám közbenjárására lángra
gyújtsam a szíveteket, és a szeretet jó cselekedetei által üdvözítselek benneteket.“
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2000. febr. 10. Szentségimádáson Jézus: “Használj ki minden
pillanatot, és adj hálát azért, hogy még itt cselekedhetsz.
Hamar fölemellek Magamhoz abba a végtelen örömbe és
boldogságba, amelyrôl már oly sokat beszéltem neked. Ott úgy
élsz majd, mint az angyalok. Telve cselekvéssel imádással és
szeretettel. Telítve Istennel, azaz Velem. Ott teljes a boldogság,
a békesség és a tudás. Légy engedelmes! Tedd meg mindazokat,
amiket most még rád bízok! Minden az Én kegyelmem.
Megadom hozzá az erôt. Én alakítom a körülményeket. Mondj
le mindenrôl! Helyezd az Én általam adott feladatot minden
más elé, és naponta kérd, hogy Én cselekedjek általad! Akkor
elkészülsz, és Én örökre boldoggá teszlek. Örülj, hogy szükségem van a kezedre! Örülj nagyon, hogy téged választottalak
ki! Add át magadat Nekem teljesen! Ne tarts vissza semmit se
Tôlem! Add át életed minden pillanatát is, hogy Én rendelkezzek vele örök tervem szerint; Atyám és a Szentháromság
dicsôségére! Lelkekkel jutalmazlak, szeretetemmel dédelgetlek
egy örökkévalóságon át. Irgalmam övez téged. Elfelejtem minden gyarlóságodat. Nem kérem számon mulasztásaidat. Én
irányítom szívedet. Felém hajlítom. Lángra gyújtom az Isten
iránti szeretetre. Nekem köszönheted Hozzám való vágyad könynyeit. Mindent Én cselekszem általad, mert átadtad magadat
Nekem, az örök végtelen Szeretetnek. Énnekem, Aki telhetetlenül szomjazom a lelkek megmentésére. Ezért szenvedsz ennyit
kislányom. Tudom, hogy szeretsz az Én keresztemen lenni.
Akkor is, ha olykor nagyon nehéz. Én mindig éreztetem veled
jelenlétemet. Megédesítem és elviselhetôvé teszem szenvedéseidet. Lángra gyújtom újra meg újra szívedet, hogy Irántam való
szeretetbôl hôsiesen vállald az áldozatokat, amelyekkel életed
végéig meg foglak ajándékozni. Ezeket hozod magaddal, mint
kincseket. Ezek által fogsz ragyogni országomban, mint a csillagok. Naggyá teszlek országomban, mert te is nagylelkû vagy
a Nekem való engedelmességben és kötelességeid teljesítésé113

ben. Azok a lelkek, akik már itt a földön életszentségben élnek,
nagyon megörvendeztetik Szívemet és Atyámat. Atyám így szól
Hozzám az ilyen önfeláldozó engedelmes lelkek láttán: Ezek az
Én szeretett gyermekeim, akikben gyönyörködöm. Atyai keblemre ölelem ôket. Ünnepi köntöst adok rájuk. Arany gyûrût
húzok az ujjukra. Gyémánt sarut adok a lábukra. Fôhelyre
ültetem ôket a Bárány mennyegzôjén. Én leszek Jutalmuk, örök
boldogságuk.“
2000. febr. 11-én, Lourdes-i Szûz Mária ünnepén itthon a hétfájdalmas rózsafüzért imádkoztam. Az utolsó titoknál, amely
így szól: “Kit a sírboltba tétetni láttál“ Szûzanyám nagyon
nagy fájdalommal ezt mondta: “Ma az asszonyok méhe élô sírkamra. Ezért a föld is egy hatalmas sírkamrává lesz, amikor
városokat és földrészeket fog maga alá temetni. Ez az emberiség kiérdemelt büntetése, amely Istentôl jön amiatt az égbe
kiáltó bûn miatt, hogy magzatok millióit gyílkolják meg, ahelyett, hogy szeretettel felnevelnék ôket, mint Isten ajándékát.
Imádkozzatok, mert rettenetesek lesznek azok a napok!“
2000. febr. 13. Szentmisén Jézus: “Kérd, hogy elérkezzen szeretetem uralma, hogy minden szívnek Én legyek a Királya, és az
Én szeretetem uralkodjék a lelkekben Atyám mindnagyobb dicsôségére és a lelkek üdvére! Erre ajánld fel minden szentmisédet!“
Szentáldozás után így folytatta: “Merülj el Istenségem
lángtengerében! Ittasodj meg Szent Véremtôl, izzál az Irántam
való szeretettôl! Lángoló tûz vagyok, amely beborít, lángra
gyújt és fényt áraszt rád. Megízlelted, míly édességes vagyok.
Lelked csöndjében csak Engem szemlélj, csak Értem izzál, csak
Elôttem hódolj, csak Nekem zengj hálaéneket! A szívedben
ragyogok. Benned trónolok. Megváltód, Királyod Én vagyok.
Légy boldog és vidám! Isteni Jegyesed vagyok, Aki elhalmozlak
végtelen szeretetemmel és minden jótéteményemmel. Szentlel114

kemet kiárasztom rád. Szentlelkem fényében izzol, mint kipróbált arany, amelybôl már minden salakot kiégettem szeretettôl
lángoló Szívem tûzkohójában. Adj hálát minden szenvedésért,
minden próbatételért! Ezek bizonyítják hûségedet, hogy kiálltad a Belém vetett bizalom próbáját. Ezeket hozod magaddal,
mint királyi díszeket, amelyekkel Én, a te Üdvözítô Királyod
ékesítem fel lelkedet. Szíved legyen csordultig tele Irántam való
szeretettel és hálaadással! Nagy jutalmat tartogatok számodra,
amely örök, és a végtelenbe nyúlik. Örökké fogsz ujjongani,
gyönyörködni Bennem, a te Üdvözítô Istenedben.“
Hôn imádott Jézusom itthon még ezt mondta: “Lelked ragyogóbb, mint a napfényben szikrázó gyémánt. Te az Én palotám,
élô frigyszekrényem vagy. Én teremtettelek ilyen szépnek. Én
tisztogatlak szüntelen. Hozzám, a Királyhoz királyi palota illik.
Erre gondolj, amikor Engem imádsz! Izzál, lángolj, amikor Hozzám imádkozol! Csak így vagy méltó arra a nagy méltóságra,
amelyre öröktôl fogva elgondoltalak. Arra, hogy Isten-hordozóvá
tegyelek, mint egykor Szent Édesanyámat. Az Õ lángoló Istenszeretete esdette le azt a nagy kegyelmet, hogy a Szentlélek által az Õ Testébôl öltött Testet az örök Ige. Nézz fel Anyámra, Aki
Isten fényébe öltözött! Olthatatlan tûz az Õ lángoló szeretete!
Szeplôtelen Szívének lángja beleölelkezik Szent Fia, a Szentlélek és az Atya izzásába. Ezért van oly hatalma, mert szeret.
Ezért van oly ereje, hogy eltapossa a kígyót, mert szeretetének
lángoló tüze megsemmisíti a gyûlöletet. Fogjátok meg az Õ
kezét! Kérjétek el az Õ Szívét! Boldogan nektek ajándékozza.
Csak arra vár, hogy elkérjétek és befogadjátok. Akkor ti is úgy
szerettek majd, mint Õ, és titeket is boldognak fognak hírdetni
szent angyalaim örökkön örökké.“
2000. febr. 16. Szentmisén Jézus: “Írd drága kislányom! Ma a
föld megtisztításáról szólok neked. Szent Atyám már elkezdte
megtisztítani a földet. Mindent a lelkekért tesz. Nagyon sajnál115

ja az élôvilágot, amely ártatlan, de egyetlen teremtett lélek
nagyobb érték a mi szemünkben, mint az egész világmindenség
együttvéve. A lelkekért ontottam ki drága Szent Véremet, ott, a
Golgotán. A lelkekért szenvedtem kínhalált, Magamra véve a
világ végéig élô összes ember minden bûnét, hogy kiengeszteljem Atyám jogos haragját, és visszaszerezzem a békét
Isten és az emberek között. Minden megtérô ember élvezi ezt a
békét Istenben. De az emberek zöme nem ismeri fel lelkének
egyetlen szükségletét, szomjúságát, amely az egy igaz Istenre
irányul. Helyette eszeveszetten futkos, mert a bûnei miatt fél
szembenézni Teremtôjével. Ragaszkodik bûnös életéhez, nem
akar változni, ezért egyre messzebb megy Alkotójától, és emiatt egyre mélyebbre süllyed bûneiben. Atyámnak nagyon fáj ez
a viselkedés. Atyám természeti katasztrófákkal és egyéb más
szenvedésekkel akarja lekényszeríteni az embereket bûnös
útjaikról. Ilyenek a háborúk, a járványok, a betegségek és a
családok békétlensége, amelyek mind arra ösztönzik a lelkeket,
hogy Atyámhoz forduljanak segítségért. Ha látnád kislányom,
mennyi gyors megtérés van egy háborúban a csatatéren. Menynyi fogadkozás, mennyi megbánt bûn... Szomorú, hogy az
ember csak akkor gondol Megváltójára, ha ily nagy szenvedések érik. Ezért kérem tôletek, hogy adjatok hálát minden
szenvedésért, mert mindent a ti javatokra, a ti örök üdvösségetekre engedek meg. Nézz körül a világban! Azokban az országokban,ahol anyagi jólétben élnek az emberek, elhagytak
Engem. Ezt mondják: úgyis megvan mindenünk, minek nekünk
az Isten. Eközben a mammon rabszolgáivá süllyesztik magukat.
Már nincs ünnepnap, nincs vasárnap. Helyette üzletelnek vagy
szórakoznak. Az egész életük csupa hiábavalóság. Ellenfelem
bekötötte a szemüket, bedugta a fülüket. Néznek, de nem látnak; hallanak, de nem értenek. Elvakítja ôket az anyagi világ,
miközben a legfontosabbról, a lelkükrôl teljesen megfeledkeztek. Egész életüket beprogramozzák. Körülbástyázzák
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magukat a saját maguk által elgondolt hiábavalóságokkal.
Nem gondolnak arra, hogy egyszer mindent itt fognak hagyni.
Egyedül Engem, az Irántam való szeretetüket hozhatnák
magukkal az örökkévalóságba, de már a hitüket is elvesztették.
Ezzel szemben a szegénységben élô népek, akiknek még a napi
élelem-szükséglet elôteremtése is gondokat jelent, bíznak
Istenben. Kérnek, és kapnak. Higgyétek el, ôk sokkal gazdagabbak, mint a gyáros, vagy a hírneves mûvész, aki 100 szobás
palotában lakik. A gazdag ifjúnak ezt mondtam: Add el amid
csak van, árát oszd ki a szegényeknek, így kincsed lesz a
mennyben. Aztán jöjj, kövess Engem. E szavakra igen elszomorodott, mert nagy vagyona volt. (Lk.18;22-23.) Elkullogott,
mert a szívében jobban ragaszkodott a vagyonhoz, mint az
Istenhez. Ekkor taníványaimnak ezt mondtam: Milyen nehezen
jut be a gazdag Isten országába! Könnyebb a tevének átmenni
a tû fokán, mint a gazdagnak bejutni az Isten országába.
(Lk.18;24-26.) Imádkozzatok a gazdagokért, akik sanyargatják
a szegényeket, hogy nekik még többjük legyen. Mondom nektek: imádkozzatok, mert meghallgatom a kicsinyek kérését.
Sokkal inkább, mint az övékét. Megadom az ilyen mammonimádóknak a kegyelmet, hogy akaratomat tegyék. Adakozásra
indítom szívüket, hogy megkapják az örök üdvösséget. Kérjétek, hogy megtérjen a világ, hogy enyhüljenek a csapások!
Kérjétek ezt minden nap, ahányszor eszetekbe juttatom!
Ajánljátok fel erre a szándékra minden szentmiséteket, egész
életáldozatotokat!“
2000. febr. 17. Szentségimádáson Jézus: “Nagyon nagyon szeretlek. Te vagy az Én jutalmam. Valahányszor hótiszta lelkedre
nézek, mindig megörvendezteted Szívemet. Már ott, a Golgotán
elôre láttam a lelkedet,és mindazon kisgyermekeim lelkét, aki
hozzád hasonlóan buzgólkodnak az Irántam való szeretetbôl,
és követnek Engem. Ti voltatok az Én vígaszaim. Ti adtatok
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választ már akkor, két ezer évvel ezelôtt az Én önfeláldozó szeretetembôl fakadó kereszthalálomra. Atyám nagy szeretettel és
örömmel tekintett már akkor az Engem követôk nagy seregére,
akik a világtörténelem folyamán a föld minden részén Hozzám
akartak hasonlóvá lenni, és kegyelmeimbôl hû képmásaimmá
váltak. A ti igenetek volt a válasz Szent Anyám könnyeire is, mert
Neki is megmutattam már ott, a Golgotán követôim népes
táborát. Egyházam hamarosan újra egy lesz, mint akkor,
amikor tanítványaim elhintették a szent tudás magvait. Most
van átalakulóban misztikus Testem. Nézd az engesztelô imacsoportokat! Nézd a fiatalok megtérését, akik lángoló szívvel a
tiszta önzetlen szeretet lelkületében járnak a nyomomban! Õk
Szentlelkem sugallataira követnek Engem, az egyetlen jó
Pásztort, Aki mindig veletek, köztetek, bennetek vagyok.
Engem, Aki a Vállamon hordozlak titeket, elfáradt, bukdácsoló,
kicsiny bárányaimat. Engem, Aki bekötözöm, és meggyógyítom
sebeiteket. Emberi szó nem képes kifejezni, mennyire nagyon
szeretlek benneteket. Szeretetem sugarai körül-ölelnek benneteket, mint egy aranyburok. Szeretetem lángjai átjárják szíveteket, és lángra gyújtják, hogy ti is úgy szeressetek, mint Én, Aki
életemet adtam juhaimért. Már nagyon kevés az idô, szinte már
itt is van, amikor azokat, akik lángolóan szeretnek, imádnak
Engem, szeretetük jeléül vértanúsággal jutalmazom meg. Erre
csak azok alkalmasak, akik mindennél jobban szeretnek
Engem, Üdvözítô Királyukat. Így lesztek igazán hû képmásaimmá. Szeressetek, lángoljatok! Megújulni készülô Egyházamnak szüksége van lánglelkû vértanúim magvetésére. A ti
odaadott életetek lesz a mag, amely szárba szökken, megerôsítve az utódok hitét, reményét és Irántam érzett odaadó szeretetét. Erre áldalak meg titeket a legméltóságosabb Oltáriszentségben levô valóságos jelenlétem által, az Atya, a Fiú és
a Szentlélek nevében.“
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2000. febr. 18. Pénteken éjjel itthon hôn imádott édes Jézusom
ezt mondta: “Jöjj! Csókolj meg Engem a kereszten! Csókold
meg Szent Arcomat, amelyet szüntelenül feléd fordítok; Szent
Szememet, amellyel rád nézek; Szent Fejemet, amelyen töviskoronámat érted viseltem; Szent Vállamat, amelyen keresztemet
érted hordoztam; Szent jobb Kezemet, amellyel áldalak, és
Önmagamat adom neked a Kenyér és a Bor színe alatt elrejtve.
Csókold meg Szent bal Kezemet, amelyet a megátalkodott bûnösökért szegeztek a fára. Imádkozz, hogy azok a lelkek, akik
most balom felôl állnak, befogadják bûnbánatra indító kegyelmeimet, és még evilági életükben átkerüljenek Jobbomra, hogy
irgalmazzak nekik. Csókold meg Szentséges Irgalmas Szívemet! Helyezz ide mindenkit! Ide várom az egész teremtett világot. Csókold meg Szent Oldalamat, amelyet átdöfött a katona
lándzsája, és Szívembôl Vér és Víz folyott ki. Csókold meg Szent
Térdemet, amelyen annyit imádkoztam érted Atyámhoz. Csókold meg Szent Lábamat, amellyel teutánad is jártam, amikor
elhintettem az Ige magvait; és amelyet a keresztfára szegeztek,
hogy üdvözítselek téged.“
2000. febr. 24. Itthon Jézus: “Jöjj, csókolj meg keresztemen!
Csókold meg Szent Fejemet, mert szüntelenül rád gondolok;
Szent Arcomat, amellyel rád mosolygok; Szent Szememet amely
még a gondolataidat is látja; irgalmas Szívemet, amely nyitva
áll elôtted, és mindazok elôtt, akik ide vágyakoznak.“
2000. márc. 2. csütörtökön, Lelkiatyám halálának-, egyben égi
születésnapjának elsô évfordulóján, szentmise, szentáldozás
után Szentségimádáson Jézus: (A hangjából árad, süt a szeretet.) "Nagyon nagyon szeretlek Szívemnek igaz gyöngyszeme,
drága édes kislányom. Most még elrejtve állok itt elôtted a legméltóságosabb Oltáriszentségben. De már közeleg az idô, amikor színrôl színre meglátod Azt, Akit imádsz, szeretsz, Akihez
könnyek között vágyakozol. Most még csak a parányi Szent
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Ostyát látod. Akkor majd szemlélheted fényességemet és dicsôségemet. Mi ketten jobban szeretjük egymást, mint a világ
összes szerelmese együttvéve. Én szerettelek elôbb, Én választottalak ki Magamnak. Én szeretek benned a legmagasabb
fokon, a legtökéletesebb formában, úgy, ahogyan csak Isten tud
szeretni. Ezért éget jólesôen Szívem szeretetének lángja. Ezért
hordozod kebledben az isteni szeretet tüzét. Nagy méltóság vár
rád országomban. Elfoglalod helyedet szentjeim, apostolaim és
vértanúim sorában. Ezt mind azért tudom neked ajándékozni,
mert átadtad az életedet Nekem, hogy Én éljek általad. Te
magad semmi vagy. Így mutatom meg mindenhatóságomat Én,
az Üdvözítô, hogy belôled, a semmibôl, aki mindenestôl fogva
magad vagy a tehetetlenség, a nyomorúság és a bûn; megváltói
drága Szent Véremmel hónál fehérebbre, napnál ragyogóbbra
tisztítottalak meg. Mivel befogadtad kegyelmeimet, és mindig
mindenben igyekeztél engedelmeskedni Nekem, ezért saját
Képemre formáltalak. Elmerítelek Szívem szeretetének áldott
tûzkohójában, Üdvözítôi Szent Vérem óceánjában. Karomon
hordozlak, mint kicsiny gyermeket. Megóvlak, megôrizlek a
nagy találkozásra, amikor szemtôl szembe vallhatod meg Nekem örök szerelmedet. Elmerülsz Bennem, minden jónak Forrásában, és mi ketten mindörökké egyek leszünk a végtelen isteni
szeretetben."
2000. márc. 15-én, szerdán késtem a szentmisérôl. Felajánlásra érkeztem. Bár a késésem nem volt szándékos - sok váratlan esemény miatt történt így - mégis nagyon bánkódtam miatta. Úrfelmutatáskor hôn imádott Jézusom ezt mondta: "Szeretlek minden nyomorúságoddal és bûnöddel együtt! Fogadj
Engem a szívedbe, hogy még jobbá tegyelek téged!" Drága jó
Jézusom nagyon megvigasztalt az Ô szavaival, és semmihez
sem hasonlítható szeretetének kiáradásával. Ilyenkor mindig
mosolygok, mert nagyon boldog vagyok. Hála és dicsôség
legyen Neki mindörökké!
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2000. márc. 17-én, pénteken, szentmise elején Jézus: "Szent
angyalaim leborulva imádnak Engem. Betöltik a szentélyt, a
kupolát, a várost... Ôk szellemi hatalmasságok, ezért kiterjedésük, mûködésük végtelen." Ezzel egyidejûleg érzékeltem,
amint jelen vannak a szent angyalok a tabernákulum és az oltár
körül, és leborulva imádják a legszentebb Szentháromságot.
Imádásuk hatalmas szeretet-izzás, dicsôítés, magasztalás és
hálaadás. Kimondhatatlanul boldogok. Isten jelenléte a legmagasabbfokú, és a legteljesebb öröm a számukra. Azért, mert
Isten végtelenül szereti ôket, és ôk viszontszeretik Ôt.
2000. márc. 23-án, csütörtökön szentmisén, majd utána szentségimádáson Jézus: "Ajánld fel ezt a szentmisét fájdalmas Szívem megvigasztalására! Kérj Tõlem lelkeket!" Úrfelmutatáskor: "Íme az Én Vérem. Üdvösséged záloga, örök életed ára.
Valahányszor magadhoz fogadod legszentebb Véremet, mindig
sírj és zokogj, mert nagy volt a lelked ára! Tudod mit szeretnék,
hogy megtegyél?"-"Mit?"-"Azt, hogy hordozz Engem a szívedben! A szíved lángoljon olthatatlan izzó tûzzel Énirántam! Így
imádj és szeress szüntelen! Ez legyen életed legfõbb feladata!
Ez lesz belépõd a mennybe."
2000. márc. 30-án éjjel itthon Jézus:
"Jöjj, csókolj meg szent keresztemen!
Csókold meg Szent Fejemet! Rám gondolj szüntelen!
Csókold meg Szent Ajkamat! Hirdesd szavamat, akár alkalmas,
akár nem! Hirdesd életeddel, cselekedeteiddel, mindig mindenütt, mert nagyon hamar megítélem a világot!
Csókold meg Szent Vállamat! Hordozd keresztedet! Soha nem
próbállak erôdön felül.
Csókold meg Szent Irgalmas Szívemet! Ide várom minden
bûnét megbánó gyermekemet.
Csókold meg Szent Jobbomat! Ide foglak állítani. Birtokba
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veszed azt, amit öröktôl fogva neked készített Atyám.
Csókold meg Szent Balomat! Vérkönnyeket hullatok azokért,
akik elutasítanak Engem, és így örökre elvesznek.
Csókold meg Szent Lábamat, amely a Golgotára vitte vérzô
Testemet, és súlyos keresztemet. Lábam nyomán Szent
Véremmel hintettem be a port, amelybôl a test vétetett. Így
engeszteltem Atyámat azért a fertôért, amelyben ma is sokan
élnek; akik saját testük ellen vétenek. Ez a bûn a legundorítóbb
a Mi (Atyám, Én és a Szentlélek) számunkra. A test Isten=a
Szentlélek temploma. Erre teremtette Atyám. Aki bûnös életmódjával beszennyezi testét, lerombolja az Isten templomát.
Aki ezt teszi, azt Isten kiírtja a föld színérôl. Nézz körül az
utcán! Hány ember az Én templomom? És mennyi az, aki
lerombolta a Szentlélek hajlékát? Ezért lesz megtisztítva a föld.
Mindnyájatoknak úgy kellene élnetek, mint Szent Józsefnek,
Aki igaz volt. És Szent Anyámnak, Aki méltóvá lett azáltal,
hogy szeretett, Isten-hordozóvá lenni. Kövessétek ôket!
Kérjétek segítségüket!"

Szentlelkem az erôd; Ô a biztonságod, reményed, életed, örök
célod. Szentlelkem vezet el mindig akaratom megtételére.
Szentlelkem mûködik benned, Ô indít mindenkor örök tervem
beteljesítésére. Szentlelkem cselekszik benned, általad.
Mindent, ami lelkednek-testednek jó és hasznos, és ami az örök
életre vezet, Szentlelkem cselekszi benned. Szentlelkem fényében jársz-kelsz. Ô a Fény, Aki megvilágítja utadat, amely
Hozzám vezet. Szentlelkem Az, Aki új emberré formált, amikor
átadtad életedet Nekem, hogy Engem kövess, és csak Bennem
bízzál, és te is Isten-hordozó légy, mint Szent Anyám, Aki a
Szentlélek Jegyese.
Mindnyájatok életének legmagasabb csúcspontja a Krisztus
követés, és az, hogy Isten-hordozók lettetek végtelen kegyelmembôl. Így teljesül be rajtatok Atyám örök szent terve, Aki
lelketeket, testeteket élô tabernákulumnak alkotta meg.
Ha hûségesen kitartotok ebben a nagy kegyelemben, mindent
megtettetek, amit Atyám elvár tôletek."

2000. ápr. 2-án a templomban szentségimádáson Jézus:
"Szeretlek izzó, lángoló isteni Szívem végtelen tüzével.
Szeretetem lángra lobbantja kicsi szívedet. Szeretetem kiégeti
belôled mindazt, ami nem lenne méltó isteni Színem látására.
Szeretetem izzásba hozta szívedet. Szeretetem készít fel az örök
hazába való belépésedre, ahová csak az Engem szeretô lelkek
jöhetnek be, mert Atyám azoknak készítette, akik Istent szeretik.
Imádj izzón, forrón és némán! A könnyeid ömöljenek! Imádj
Engem lángolóan, valahányszor megengedem, hogy keresztemtôl szenvedj! Ezáltal leszel hasonlóvá Hozzám. Szentlelkem
mûködik benned Általam.
Szentlelkem izzik és szeret benned. Szentlelkem tartja állandó
izzásban lelkedet az Isten iránti szeretetre. Szentlelkem ragyogja be lelkedet, elmédet és szabad akaratodat, amelyet életed
minden pillanatában Nekem adsz.

2000. ápr. 5-én éjjel itthon Jézus: "Jöjj csókold meg Szent
Vállam Sebét! Vállamon hordozlak, mint kis bárányt, minden
szenvedésedben. Fogadd szeretettel, viseld szívesen szenvedéseidet! Mindet Tôlem kapod jutalmul. Ha szeretsz Engem,
szereted keresztedet is. Ha szívesen hordozod, mindent a te
javadra is fordítok. Ma sok szenvedést kérek. Kiöntöm rád haragom kelyhét. Most te vagy a Krisztus, ott, a Golgotán. Most
te fogod elszenvedni igazságosságomat. Így veszel részt
megváltásom szent titkában. Így ismer Rám benned Atyám, ott
a Golgotán. Ha meghalsz kislányom, akkor már nem tudsz
szenvedni. Most fogadd el, amíg még lehet! Ezt hozod magaddal az örök hazába. Ezek lesznek kincseid a mennyben. A
szenvedésnek, ha Irántam való szeretetbôl és engedelmességbôl vállalod, örök értéke van."
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2000. ápr. 6-án, csütörtökön, a templomban szentségimádáson
Jézus: "Édes kicsi leányom! Nagyon-nagyon szeretlek. Igen
nagy örömöm telik benned. Most itt vagy egészen közel, Mellettem, keresztemre szegezve, az Irántam való szereteted drága
szegeivel. Egyre mélyebbre vezetlek be megváltásom hatalmas
szent titkába. Ez azt jelenti, hogy egyre több áldozatot kér tôled, téged szeretô Szívem. Minden áldozatot, minden szenvedést úgy tekints, mint legfényesebb ajándékot, mint jutalmat,
melyeket birtokolni fogsz az örök hazában. Ezek tesznek hasonlóvá Hozzám, Üdvözítôdhöz. Ezek által kapsz lelkeket, akik egy
örökkévalóságon át dicsôítik majd Szent Nevemet."
2000. ápr. 20. Nagycsütörtökön, Szentségimádáson Jézus:
"Egyházam szétesik, darabokra törik. Fertelmes eretnekségek
fognak lezajlani az Antikrisztus uralma alatt. Megsemmisítem
azokat az országokat, amelyekben szolgálják és imádják az Antikrisztust. Csak aki mindvégig kitart, az üdvözül. Egyházam
újra szép és erõs lesz az üldöztetés után. Meg lesz fogyatkozva,
de annál erõsebb és szebb lesz, mint Võlegényének felékesített
menyasszony. A nagy üldözés alatt kivétel nélkül mindenki meg
lesz rostálva. Még a Nekem szentelt hûséges lelkeket is próbának vetem alá. Csak akik mindvégig állhatatosak maradnak,
azok szolgálhatnak Engem. Ez lesz megújult Egyházam ereje,
mert az erõs és hûséges lelkûek fogják alkotni azt."
2000. ápr. 22. Nagyszombaton, Szentségimádáson Jézus: "Nagyon-nagyon szeretlek. Nagy volt a lelked ára. Szem nem látta,
fül nem hallotta, amit Isten azoknak készített, akik Õt szeretik.
Szeretni annyit jelent, mint Atyám parancsait megtartani. Aki
Engem szeret, annak kinyilatkoztatom Magam. Azzal a lélekkel
közlöm szeretetemet. Azzal a lélekkel megosztom fájdalmamat.
Az a lélek részesül szenvedéseimben, amely által bevonom
megváltásom hatalmas titkába. Az a lélek részesül kegyelme124

imben, hogy szeretettel hordozza keresztjét. Mindig Engem lásson, Engem szeressen benne, mert Én jól tudom, hogy enélkül
a kegyelem nélkül nem tudná hordozni. Teveled is így van ez
kislányom. Titkon sokan vágyakoznak, amikor lelki naplódat
olvassák, hogy õk is úgy halljanak Engem, mint te. De nem
tudják, mi áll mögötte. Neked nagy szükséged van az Én szeretõ
kegyelmemre, mert másképpen nem tudnád hordozni keresztedet. Nagyon sok kegyelmet kapsz Tõlem, de ehhez mérem
szenvedéseid keresztjét is. Tudod, aki úgy hagyja magát szeretni, mint te is, azt bevezetem szenvedéseim titkába. Azzal a
lélekkel megosztom fájdalmaimat. Megmutatom neki vérzõ
Szívemet, elpanaszolom neki a világ bûnei miatt elviselt kínjaimat, majd felajánlom, hogy segítsen hordozni keresztemet.
Az a lélek, amelyik elfogadja, nagy kegyelmekben részesül. Ha
átadja magát Nekem, Én a Mindenható, saját Képemre és hasonlóságomra formálom. Õbenne Énrám ismer Atyám, a szent
angyalok, és a földön az emberek. Ilyenek az Én szentjeim, akik
közül néhányat Szent Sebeim látható viselésével tüntetek ki. Az
ilyen lelkek szenvedéseinek felbecsülhetetlen értéke van, mert
Én, az Üdvözítõ folytatom bennük, általuk megváltásom szent
mûvét. Az Egyház az Én titokzatos Testem. A Nekem átadott
lelkekben felismernek Engem, mert általuk, a szeretetben és a
szenvedésben folytatom életemet. Én misztikusan mindig minden elkövetett bûn miatt szenvedni fogok a világ végezetéig. De
szükségem van lelkekre, akik átadják életüket Nekem, hogy így
láthatóvá és megtapasztalhatóvá váljon általuk szenvedésem és
szeretetem, amelyet rajtatok keresztül akarok kiárasztani minden teremtményre. Csak az a lélek tér meg Hozzám, az Atyai
Házba gazdagon, csak azt tudom megjutalmazni, aki elfogadja
feléje nyújtott keresztemet. Én itt a földön egész életemen át
szenvedtem. Titeket is az önmegtagadásra és a kereszt hordozására hívtalak meg.
Csak ezen az ösvényen tudtok Engem követni. Csak az áldoza125

tokban és a szeretetben tudtok Engem felebarátiatokban szolgálni. Csak így tudom nektek is mondani: ahol Én vagyok, ott
lesz az Én szolgám is. Csak így váltok méltóvá - ha igaz Mestereteket mindhalálig hûségesen követtétek - arra, hogy megosszam veletek örök dicsõségemet. Elõbb keresztemet ajánlom
fel, szenvedéseimet osztom meg veletek. Ha kitartotok, csak
akkor kaphatjátok meg jutalmatokat, az örök boldogságot."
2000. máj. 5-én, elsõ pénteken, Jézus Szíve ünnepén éjjel
itthon Jézus:
"Jöjj csókolj meg keresztemen!
Csókold meg Szent Szememet! Csak Engem láss szüntelen!
Csókold meg Szent Homlokomat! Csak Rám gondolj szüntelen!
Csókold meg Szent Arcomat! Csak Rám mosolyogj szüntelen!
Csókold meg Szent Fülemet! Csak Engem hallj szüntelen!
Csókold meg Szent Szívemet! Csak Értem lángolj szüntelen!
Csókold meg Szent Balomat! Ne ítélj meg senkit sem!
Csókold meg Szent Jobbomat! Mindig csak Engem láss, és
szeress testvéreidben!
Csókold meg Szent Térdemet! Csak Elõttem hódolj szüntelen!
Csókold meg Szent Lábamat! Csak Engem kövess szüntelen!"
A Szentlélekben adtam hálát hõn imádott Isteni Jegyesemnek:
Köszönöm Jézusom ezt a tisztaságot, amelyet kiárasztasz rám.
A lélek tisztaságánál nincs szebb. Áttetszõbb, mint a kristály,
fehérebb, mint a hó, fényesebb, mint a nap, csillogóbb, mint az
arany. A lélek tisztasága Isten ajándéka. Csak azok nyerhetik
el, akik szívükbõl szeretik Õt, és kisdedként egyedül csak Õrá
hagyatkoznak. Õk birtokolják a nyolc boldogságot. Õk már e
világban boldogok.
2000. máj. 12. péntek esti szentmisén négy gyermeket keresztelt a misézõ atya. Ezek a kicsik két nap múlva lesznek elsõ
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áldozók. Miután megkeresztelkedtek, imádott Jézusom ezt
mondta a lelkemben: "Most megmutatom neked, milyennek
teremtette Atyám a lelket. Hónál fehérebbre, napnál ragyogóbbra. A keresztség által kapja vissza eredetiségét, amelyet az
áteredõ bûn miatt veszített el." Miközben imádott Uram
beszélt, mintegy lélekben érzékeltem az emberi lélek gyönyörûségét, amely úgy tûnt nekem, hogy a mennyország egy darabja. Ugyanolyannak láttam, mint az elsõ áldozó kislány
lelkét, akit az Úr 1998. aug. 28-án mutatott meg nekem. A kislány lelke fehérebb volt, mint a szûz hó, és betöltötte az egész
testét. A test, amelybe a lélek be van zárva, szinte nem is látszott, úgy tûnt, mintha üvegbôl lett volna. (Itt eszembe jutnak
a Szentírás szavai, miszerint törékeny cserépedények vagyunk.)
Amikor a gyermekbe bement az Úr, a kicsi lelkét belülrôl beragyogta, teljesen átvilágította, úgyhogy a lelkébôl sugárzott a fény,
sokkal jobban, mint amikor a nap süt. Megsemmisülten adtam
hálát ezért a nagy kegyelemért, amelyben az Úr részesít minket, méltatlan teremtményeit, akik a szentáldozáshoz járulunk.
Ebbôl újra felfogtam, hogy csak nagyon tiszta lélekkel, és csak
nagyon nagy szeretettel járulhatunk a szentáldozáshoz, ami a
legnagyobb kegyelem a földön!
Jézus: ”Mindannyian fényhordozók vagytok, mint ez a
kisleány. Szétosztom Magam, a lelketekbe költözöm, mert csak
így tudlak megmenteni a gonosztól. Egyetlen lélek nagyobb
kincs számomra, mint az egész teremtett világ!
Az ember lelke az eredeti állapotában, úgy, ahogy az Örök Atya
megteremtette, méltó arra, hogy Isten gyermeke, és a mennyország örököse legyen. Ha az embert egész életén át a lelke
vezeti, akkor a mennybe megy."
Más szóval: Ha mindvégig megtagadjuk ösztöneinket, és a
lelkiismeret szavára hallgatunk, üdvözülünk. Kimondhatatlan
öröm és ujjongás töltött el azért, hogy ilyen csodálatosan gyö127

nyörû szépnek teremtett meg bennünket Örök Édesatyánk.
Öröktõl fogva szépeknek és boldogoknak, a mennyország végtelen örömére, amelynek soha nem lesz vége. Ezért állandó
hálaadás legyen a szívünkben és az ajkunkon!
2000. máj. 28. Szentségimádáson Jézus: "Dicsõségem fénye
beragyogja lelkedet. Merülj el Szívem szeretetének izzó lángtengerében! Ízleld meg azt az örömöt, amelyben hamarosan
részesítelek. Már nincs több kérdésed. Már mindent közöltem
veled. Örömödnek egyetlen híja van csupán, Szent Színem látása. Itt állok elõtted. Szívedben élek, trónolok, mint annak legboldogabb Királya. Te vagy az Én lelkekre sóvárgó, értetek átdöfött, szeretettõl lángoló Szívem vigasza. Csak az ilyen lelkek
vígasztalnak meg Engem, akik Irántam való szeretetbõl átadták
életüket Nekem, hogy Én éljek általuk. Imádj, szeress, némán,
szavak nélkül! Szereteted legyen izzó tûz, amely mindent átjár,
és mindent magába alakít. Én szeretek általad. Én szerettelek
elõbb. Én vonzalak. Nálam nélkül semmik volnátok. A bûn rabjai, ellenfelem martalékai. De szükségem van a beleegyezésetekre. Nélkületek nem teszek semmit. Hatalmas kegyelem az Én
meghívásom. Ez maga a ti üdvösségetek, örök boldogságotok,
de csak akkor, ha igen a válaszotok. Ez a világ hamarosan új
arcot ölt. Megtisztítom, megújítom Szentlelkem által. Szentlelkem fénye hozza el az újfajta látásmódot, hogy mindent Isten
szemével lássatok. Hogy végre meg tudjátok különböztetni a jót
a rossztól. Ez a pünkösd más lesz, mint a többi. Most még több
kegyelmet adok. Atyám most még jobban vonzza a lelkeket,
amelyekbe Szentlelkem még nagyobb fényt áraszt. Ennek így
kell lenni. Mert minél nagyobb a bûn, annál jobban túlárad a
kegyelem. Ez a szellemek harca. Minél jobban támad a gonosz,
minél jobban csábítja bûnre a lelkeket, Atyám annál nagyobb
irgalommal és szeretettel hívogatja, vonzza Magához õket. Ezt
te is megtapasztaltad a kísértések idején, amikor ellenfelem
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jobban kikért Tõlem, mint azelõtt és azóta bármikor. Akkor azt
mondtam: gyönyörködöm harcodban. A te harcod az Én harcom is. Hatalmas undort keltettem a lelkedben a bûn iránt.
Lángra gyújtottam kicsi szívedet, hogy Énértem lángoljon,
izzon, csak Engem, az Üdvözítõt szeressen, imádjon mindenek
fölött. Csak így tudtad kimondani, az Én mindenható szeretetembõl és kegyelmembõl újra meg újra."
Inkább meghaljak, mintsem vétkeznék. Jézusom, soha nem
akarlak még a legcsekélyebb mértékben sem megszomorítani
Téged, Akit mindenek fölött imádok és szeretek.
"A harc mindörökre eldõlt. Te az Enyém maradtál a megszentelõ kegyelem állapotában. Ellenfelem nagyon megszégyenült.
Harcod által rengeteg lelket mentettem meg az örök életre. Ha
visszapillantasz, látod, hogy nem kértem sokat. Csupán annyit,
hogy mindig, minden körülmények között szeress viszont Engem. Ezt megtetted. Annyira vonzalak, hogy csak így vagy boldog, ha Engem szeretsz és imádsz mindenek fölött. Minden az
Én kegyelmem. Adj hálát szüntelen! Érted átdöfött irgalmas
Szívem izzó vággyal vágyakozik arra, hogy eljuss Szent Színem
látására. Tedd meg mindig azt, amit kérek tõled. Légy szüntelen készenlétben! Úgy, mint eddig. Bízzál Bennem! Higgyél
Bennem! Jóságom és irgalmas szeretetem felülmúlja minden
elképzelésedet. Felemellek oda, ahová csak azok jöhetnek, akik
Istent szeretik. Szeress, imádj és lángolj szüntelen! Így hozod
meg az utolsó áldozatot. Így adod életedet Értem."
2000. jún. 1. Szentségimádáson Jézus: "Drága kislányom,
nagyon szeretlek. Szívem szeretete kívánja tõled az áldozatokat. Most meggyógyítalak, hogy megerõsödve újabb áldozatok meghozatalára tegyelek képessé. Szükségem van rád. Lelkek özönét mentem meg Velem egyesített önátadott életáldozatod által, akik áldozataid nélkül az örök tûz martalékává lennének. Örülj, amikor áldozatokat kérek tõled! Örülj, hogy kivá129

lasztottalak, és megkapod szüntelenül megerõsítõ kegyelmemet, hogy beteljesítsd maradéktalanul rád vonatkozó örök tervemet. Az Én szándékom az, hogy képmásommá tegyelek, hisz
erre teremtett Atyám. Én vagyok az Isten Báránya, az Áldozat,
Akinek vérontása által nyertetek örök életet. Téged is a
keresztútra hívtalak meg, amikor felszólítottalak, hogy kövess
Engem. Most jössz utánam a csúcsra. Ezek a legfárasztóbb lépések. A hegy meredek, és sziklák nehezítik járásodat. Ellenfelem szüntelenül azon munkálkodik, hogy megcsússz, és viszszazuhanj. Ezért támadja lelkedet szüntelenül a kétely szellemével. Ne hallgass rá! Vesd el magadtól! Bízzál Bennem! Hagyatkozz Rám teljesen! Ilyenkor mindig karjaimba veszlek, és
teljes biztonságban vagy. Ilyenkor Én viszlek ölelõ karomban
egyre följebb, a csúcs felé. Azért vonzalak, hogy elvégezd a
feladatot, amelyet rád bíztam. Légy állandó készenlétben!
Vágyakozz Hozzám szüntelen! Várj Engem mindig, a Te hõn
imádott isteni Jegyesedet! És akkor nem ér váratlanul. Akkor
tele lesz mécsesed a legfinomabb olajjal, szíved lángoló
szeretetével. És akkor beteljesítem minden vágyadat. Eljövök
érted fényemben, teljes dicsõségemben. Beragyoglak fényemmel, és örömödnek nem lesz vége."
2000. jún. 4. Szentségimádáson Jézus: "Szeretlek drága
kislányom! Szívem szeretete vonz téged Hozzám szüntelen. Az
Én kegyelmem a te hited. Az Én kegyelmembõl remélsz és bízol
Bennem. Az Én szeretetem izzása gyújtotta lángra szíved pislákoló pici szeretetét, hogy lángoljon Irántam, Aki minden
jónak a Forrása vagyok; Aki naponta táplállak Önmagammal,
az örök élet Kenyerével. Szent Vérem a bor, amely megerõsít,
hogy tudj Értem szenvedni, hogy kitarts mindvégig. Szent
Vérem részegíti meg szívedet és elmédet, hogy minden latolgatás nélkül add át magadat Nekem teljesen. Úgy, amint azt Én
is tettem teérted a keresztfán. Semmit sem tartottam vissza
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tõled. Te is add Nekem magadat egészen! Ne tartson vissza az,
hogy nyomorult bûnös vagy! Én éppen így akarlak téged
Magamnak. Ne feledd, Én mindenható vagyok. Szentet formálok belõled. Most úgy vagy, mint az agyagkorsó a kézmûves
keze alatt. De a mennyben szent leszel. Csak egyet kérek tõled:
mindig hagyd, hogy Én formáljalak. Ez azt jelenti, hogy életed
minden pillanatát add át Nekem. Életed minden eseményét, jót
- rosszat egyaránt, úgy fogadj, hogy Én, az Üdvözítõ készítettem számodra. Ha szeretsz Engem, minden a javadra válik. A
szenvedések, amelyekben osztozol Velem, Megváltóddal, mind
próbatételek, amelyek egy egész örökkévalóságon át gazdagítani fognak téged. Ha hû vagy a kicsiben, országomban nagy
dolgokat kapsz. Az örömöket fogadd úgy, mint örök életedre
vivõ erõforrásokat! Jól tudom, hogy életed értelme, boldogsága Én, a Feltámadott vagyok. Egyedüli örömöd az, hogy
Hozzám tartozol. Egyetlen vágyad van csupán, hogy megérkezz
országomba, ahol egy egész örökkévalóságon át akarsz dicsõíteni Engem, és hálát adni Nekem. Mindezeket Tõlem kaptad.
Így jutalmazlak meg pislákoló mécses szeretetedért."
2000. jún. 12. Pünkösd vasárnap litánián Jézus: "Szeress engem! Imádj engem! Soha ne félj! A karjaimban vagy. Én
vagyok benned a Fény, amely mindent átjár és világosságot
gyújt a lelkedben és az elmédben, hogy Belôlem töltekezz, és
Engem kövess az úton. Az Út Én vagyok, és az életed is. Már
nagyon-nagyon vágyom, hogy összeforrjunk végleg, elválaszthatatlanul abban a szent frigyben, amelyet azoknak adok meg,
akik mindenekfölött szeretnek Engem."
(Mit tegyek, hogy Neked tetszô módon cselekedjek?)
"Higgyél Bennem! Bízzál bennem! Gyakran mondogasd
Nekem: Jézusom bízom Benned. Imádlak, szeretlek Téged mindenekfölött. Kérlek, Te cselekedj! És Én cselekszem. Bevetem
végtelen szeretetemet. Kérd, hogy Én cselekedjek szeretteid,
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testvéreid életében! Ott is kérd, ahol még nem nyitottak Elôttem
ajtót. Még több kegyelnet adok, hogy ezt megtegyék."
2000. jún. 22. Szentségimádáson Jézus: "Nagyon szeretlek.
Szívem szeretetete beragyogja a lelkedet. Lelked ragyogóbb,
fényesebb, mint a nap. Én szeretek átalad. Én szenvedek általad. Csak az igaz, odaadó szeretet képes meghozni az áldozatot.
Ez vitt fel Engem a Golgotára. Csak az Én szeretetemmel vagy
képes követni Engem a mindennapos önmegtagadásokon át, az
áldozatok és a szenvedések mezsgyéjén fel a csúcsra, a Golgotára, ahol teljes mértékben hasonlóvá teszlek Önmagamhoz.
Légy kész szüntelen! Szeress, bízzál, lángolj és imádj szüntelen!
Az Irántam való szeretet legyen mécsesed olaja, amely
bevilágítja a lelkedet, és fénye kisugárzik az egész környezetedre, sôt a világ végezetéig élô összes lélekre. Csak a szeretet
méltó az érdemszerzésre. A szeretet az egyetlen lényege mind
evilági, mind örök életeteknek. Ha szeretsz, mindent megtettél,
mert a szeretet fényében terem az ôszinte bûnbánat gyümölcse.
Csak az önfeledt szeretet kölcsönöz igazi alázatot. Csak az igaz
és tiszta szeretet terem jó gyümölcsöket, amelyek a leleki és a
testi irgalmasság jó cselekedeteiben nyilvánulnak meg."
2000. jún. 25. Úrnapján, amikor a körmeneten a 4. stációhoz
mentünk, egy pár hónapos kisgyermeket láttam hófehérben az
édesapja karján. A lelkemben Jézusom ezt mondta: "Az ilyeneké a mennyek országa. Ne légy kritikus! Amikor tökéletlenséggel találkozol, helyezd az Én irgalmas Szívembe!"
Elôzô éjjel rengeteget támadott a sátán. A szentmise elején errôl Jézusom ezt mondta: "Amikor a lelkedet kétellyel támadja
a sátán, ezt mondd Nekem: Jézusom bízom Benned. Rád hagyatkozom. Hálát adok mindenért. Azért is, ami nem úgy történt, ahogyan én szerettem volna. Kérlek, Te cselekedj!"
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2000. júl. 2. Szentségimádáson Jézus: "Ezt üzenem X papomnak: Látom minden gondolatodat, tettedet, szavadat, egész
életedet. Buzgóságod és Irántam való szereteted nagyon tetszik
Nekem. Alázatosságod, és testvéreim iránti irgalmas szereteted
nagyon megindította irántad irgalmas Szívemet. Békességet
szerzek otthonodban, és a szeretet fog uralkodni köztetek, az
egész plébánián. Általad akarom megújítani ezt a közösséget.
Add át Nekem újra meg újra egész életed minden pillanatát,
hogy én gondolkozzak, szóljak, cselekedjek általad. Tedd meg
mindazt, amire indítalak! Ne várj látványos sikereket! Téged a
lelkek orvosává teszlek. A lélek gyógyulása olyan rejtett dolog,
mint a földbe vetett mag átalakulása, amely csak késôbb hoz
gyümölcsöket. Az egyik bô termést, a másik közepeset, a harmadik kevesebbet. Mindegyik lélek a saját képessége szerint.
Azt kérem, hogy a gyóntatások alkalmával add át még jobban
magadat Nekem. Légy az Én csatornám, hogy általad Én
vezessem, tanítsam a lelkeket, akiket Én vonzok ide. A jövôben
szentelj több idôt ennek a szentséges foglalatosságnak! A lelkek
általad fogják megérezni az Én irgalmas, megbocsátó szeretetemet, amely láttán még jobban felbuzdulnak, és életszentségre
jutnak. Adj hálát szüntelen, amiért kiválasztottalak, és elhívtalak erre a szent szolgálatra. (Ezalatt a papi hivatás értendô.)
Adj hálát minden próbatételedért is, mert ezek még közelebb
hoztak Hozzám, és ezekért kapod Tôlem a kegyelmeket – hûséged és alázatod bizonyításáért – hogy még több lélekkel ajándékozzalak meg, akikkel majd dicsôségemben osztozol. Mondd
Nekem gyakran: Szeretlek Uram, imádlak Téged. Hálát adok
Neked mindenért, mert minden javukra válik azoknak, akik szeretnek Téged. Lángoljon Értem a szíved, mint az emmauszi tanítványoknak, akik Engem hallgattak az úton. Hisz te is Engem
hallgatsz, és Én szólok általad. Ne hagyd, hogy az idô hiánya
megfosszon téged attól a belsô örömtôl, amelyet csak azoknak
tudok adni, akik lángolóan szeretnek Engem, és Irántam való
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szeretetükért erôt öntök lelkükbe, testükbe, hogy el ne lankadjanak a szent szolgálatban. Add át Nekem minden percedet, pillanatodat, és Én kamatoztatom azokat, hogy a végtelenbe, az
örök boldogságba nyúljanak."
2000. júl. 6. Szentmisén, szentáldozás után, majd Szentségimádáson Jézus: "Szívem van a nyelveden, amelyet érted átdöftek. Ki is köpheted, meg is gyalázhatod. (Inkább meghaljak
Uram!) Nagyon megbíztam benned. Már fogantatásod elôtt,
amikor az Ortáriszentséget alapítottam. Szeress, imádj, lángolj! Azok helyett is, akik ezt nem teszik. Akik közömbösek, akik
hidegek, akik elkerülnek, csakhogy ne kelljen a szemembe
nézniük, ahol szembesülnének saját bûneikkel. Imádkozz értük!
Most még alszanak, de jajj lesz nekik, ha alvó állapotban találja ôket a halál. Akkor szembesülnek Velem, ha akarják, ha nem.
Végignézik egész életüket, annak minden gondolatát, szavát,
cselekedetét, és eszik annak gyümölcsét mindörökké... Imádkozzatok ezekért az alvó, lelkileg már halott testvéreitekért,
akik nem akarják meghallani hívó szavamat, akik nemlétezô istent alkottak maguknak, hogy ezáltal bálványaiknak tömjénezzenek. Nem hiszik a pokol létezését, és nem veszik észre, hogy
az örök kárhozat szélén tántorognak, mint a részegek. A feje
tetejére állították a világot önmagukban, ahol az ösztönök és az
érzékiség az úr. Az értelem és a lélek pedig ezeket szolgálja.
Ezáltal gúzsba köti ôket ellenfelem, és mint megbilincselt rabok, nem ismernek fel Engem, a legfôbb Jót, mert nem akarnak
és nem tudnak tisztán és önzetlenül szeretni, és ezáltal Énbennem örülni. Fel akarom támasztani ezeket a halott lelkeket.
Szükségem van imáitokra, önátadott áldozatos életetekre. Ne
fosszatok meg Engem ezektôl a lelkektôl! Ôrájuk is szomjazom,
úgy, mint egykor tirátok. Kiárasztom rájuk irgalmas szeretetemet, de azt akarom, hogy ezt rajtatok keresztül vegyék észre.
Nektek akarok ezért jutalmat adni országomban. Elôbb imád134

kozzatok értük, és ha elétek hozom ôket, akkor cselekedjétek
velük a jót, úgy ahogy erre indítom szíveteket."
2000. júl. 9. vasárnap a szentmisén az átváltoztatás elôtt az égbôl leszállt a szent angyalok sokasága. Teljesen betöltötték a
szentélyt. Kissé meghajolva álltak, arany szárnyaikat fölfelé
tartották. Az átváltoztatás szavai alatt az égbôl fehér izzó
lángcsóva (= a Szentlélek), mint a villám, csapott le az oltárra.
Amint a misézô atya kimondta az átváltoztatás szavait, eltünt a
láng, és az oltár fölött teljes életnagyságban láttam a keresztre
feszített Üdvözítôt, amint a Vére folyt. Mindent elborított a Ô
drága Szent Vére. Áradt a kegyelem, amely hatalmasabb volt,
mint az óceán. Vért nem láttam, de tudtam, hogy ez a kegyelem
Jézus Krisztus értünk kiontott Vére. Az Úr Jézus megjelenésével egyidôben a szent angyalok arcraborulva imádták a szentek
Szentjét, a mi drága Megváltó Urunkat. Nem tudtam betelni a
látvánnyal, de mindenekfölött a kegyelemnek ezzel a hatalmas
kiáradásával. Amint szemléltem hôn imádott Uramat, és ezt a
minden emberi értelmet felülmúlóan óriási kegyelemkiáradást,
egy szózatot hallottam: "Aki errôl az asztalról táplálkozik,
örökké él."
Mindezt csukott szemmel, mintegy a lélek szemével láttam.
A szentmise a legnagyobb kegyelem, Jézus Krisztus megváltói
keresztáldozatának vértelen, de mégis valóságos megújulása. A
Mindenható Istennek ez a minden értelmet meghaladó, végtelen szeretete tartja fenn a világot.
2000. júl. 20. Szentségimádáson Jézus: "Szereteted a szeráfokéhoz lesz hasonló a mennyben. Izzó, égô, eleven tûzoszlop
leszel. Úgy imádsz Engem Szívemben. Én gyújtottam lelkedet
lángra az Irántam való szeretetre. Gyûlöld a bûnt, amint azt kegyelmembôl eddig is tetted! Most még több engesztelést és
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áldozatot kérek tôled. Elsôsorban papjaimért, és a Nekem szenteltekért, az Egyházért, és a világ végezetéig élô összes lélekért.
Viseld ezeket türelemmel! Engem szeress és imádj szüntelen, és
azért szeresd keresztedet, mert az Én bölcsességem és szeretetem ajándékozza azt neked a szegény bûnös lelkek megmentésére. Így tekints arra, amit még küldök! Adj hálát szüntelen,
amiért kiválasztottalak, és Magamhoz vonzottalak! Szeress és
imádj lángolóan Engem!"
2000. aug. 8. Szentségimádáson Jézus: "Ma azt akarom, hogy
írj, de elôtte mondd el háromszor az ördögûzô imát (Ó Mária
mennyek Királynôje...) és egyszer a Szentlélek himnuszát (Ó
Alkotó Lélek jövel... )" Elimádkoztam. Ezután kértem, és ezzel
egyidejüleg éreztem, amint Ôbenne vagyok, a Szeretetben,
abban a tûzben, amelyet Mózes látott a csipkebokorban. Kértem, és azonnal megtapasztaltam, hogy szívem szeretete Ôérte
lángol. Ekkor hôn imádott Jézusom megszólalt: "Mi ketten
egyek vagyunk. Aki téged néz, Engem lát benned. Én gondolkozom, Én beszélek, Én cselekszem, Én élek általad. Újra meg
újra meg akarom újítani az áldozatot mindazon testvéreim
által, akik engesztelô áldozatként átadták az életüket Nekem,
hogy Én éljek, és Én szenvedjek általuk. Bevontalak titeket
megváltásom szent titkába. Ezáltal azonosultok Velem,
Üdvözítôtökkel, és így lesztek munkatársaimmá, és közületek
egyeseket - akiket erre alkalmasnak tartok - áldozattá teszek,
hogy a ti véretek ontása legyen szüntelenül megújuló Egyházam drága magvetése. A ti véretek az Én Vérem. Mivel átadtátok az életeteket Nekem, és Én cselekszem általatok, Atyám
úgy tekint rátok, mint tulajdon Szent Fiára, és a ti áldozatotokra úgy, mint az Én örök-érvényû, végtelen értékû áldozatomra, amely nagyon-nagyon érdemszerzô, és rengeteg lélek
lesz a jutalma. A lelkedet szüntelenül Hozzám repítsd az
imádás szárnyain! Lebegj szüntelenül Szent Színem elôtt, mint
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kicsiny madárfiókám, akit szeretetem ôríz és óv. Isteni fényemmel ragyoglak be. Lelkemmel ölellek át, és isteni karomban
tartalak, hogy fenn maradj szüntelen, és életed minden pillanatában éld át isteni jelenlétemet, isteni szeretetem tüzét. Idd
az Én Szent Véremet, és részegülj meg az isteni szererettôl,
hogy te is teljes önátadás légy Nekem, amiként Én is az voltam,
amikor a keresztre mentem. Engem is a szeretetem gyôzött le.
Te is csak az Irántam való végtelen szeretettel leszel képes
meghozni az áldozatot, amelyre öröktôl fogva elrendeltelek.
Már minden félelmet kiégettem a szívedbôl Szívem szeretetlángjával. Tudod, hisz számtalanszor megtapasztaltad, hogy
nem próbállak erôdön felül. Most is a karjaimban tartalak, és
majd akkor is így lesz. Mivel magadra vetted az Én igámat,
megédesítettem és megkönnyítettem minden szenvedésedet. A
végsô lesz a legédesebb, mert meglátsz Engem benne. Akkor
olyan nagyon boldog leszel, amilyet most el sem tudsz képzelni. Én már fogantatásodtól kezdve erre a pillanatra vágyódom,
amikor elkezdôdik örök boldogságod. Imádj, szeress!
Dédelgess, becézgess! Vágyakozz Hozzám teljes szívedbôl!
Szakadj el végérvényesen mindenkitôl és mindentôl, akik körülvesznek téged! Olyan vágyat adok mostantól egészen a beteljesülésig a szívedbe, amely ellenállhatatlanná tesz, és meghatározza egész életedet. Csak akkor elégül ki vágyad, amikor
Én beteljesítem. Szeress, imádj, lángolj, bízzál! Én beteljesítem
minden vágyadat. Várj Engem szüntelen, mert a nem sejtett
órában érkezem! Szeress, imádj! Add át az életedet újra meg
újra Nekem! És akkor édes lesz és könnyû... Csak így tudom
beteljesíteni vágyadat, amely az Én vágyam is. Fogadd el az
engesztelést! Most még megteheted. De eljön az idô, amikor
már nem lesz rá módod."
Kis szünet után folytatta:
"Szívem szeretete gyújtotta kicsi szívedet lángra. Azt akarom,
hogy lángoljon szüntelen, és hogy ezt a lángot más lelkek is átvegyék. Világító fáklyámmá tettelek. Fényed oda is eljut a be137

tûk szárnyán, ahol nem látják arcod derûjét, boldog mosolyodat. Rám mosolyogsz szüntelen, mert végtelenül boldoggá tettelek téged azáltal, hogy megtisztítottalak Szent Véremmel, és
Velem édességes Üdvözítôddel egyesülsz naponta a szentáldozásban. Boldogságodnak ez a titka: lelked tisztasága, és az,
hogy elválaszthatatlanul egy vagy Velem. Én szeretlek, és te
imádsz. Ez a legnagyobb boldogság a mennyben és a földön.
Ez Atyám akarata. Ezt kéritek a Miatyánkban. Ez Atyám országa. Ti vagytok a lelki Izrael, akit Atyám öröktôl fogva kiválasztott. Ti vagytok az Isten megváltott népe. Örüljetek és ujjongjatok! Atyám vonz titeket Hozzám. Én vagyok a ti Üdvözítôtök,
Aki Szent Vérem árán váltottalak meg titeket. Örüljetek és
ujjongjatok a Szentlélekben, Akit atyám kiárasztott rátok. Ô a ti
erôtök, a ti bölcsességetek. Ô vezet el titeket az atyai házba."
2000. szept. 3. Szentmisén Jézus: "Hagyatkozz Rám teljesen!
Bízzál Bennem! Higgyed, hogy mindenható vagyok, és meg
tudom tenni mindazt, amit emberi elme felfogni nem képes."
2000. szept. 4. Szentmisén Jézus: "Légy szüntelen készenlétben! Még a gondolatodban se vétkezz! Ezt úgy tudod megvalósítani, ha egész nap mondod a rózsafüzért. Nagy kegyelem. Ilyenkor Édesanyám egy burokkal fog körül, és a sátán
még meg sem tud közelíteni. Rengeteg lelket mentettem meg az
éjjel szenvedéseid által. Továbbra is kérem engesztelésedet."
2000. szept. 12. Szentmisén és utána Jézus: "Fogadd nagy
szeretettel a szenvedést! Nagy kegyelem. Imádj, szeress, ahányszor csak megengedem, mert minden a javadra válik. Nagyon
szeretlek. Én vonzalak a keresztek által. Szeresd nagyon keresztedet! Nagy jutalom. Ezáltal jutsz még közelebb Hozzám. Az a
kereszt, amelyet szeretnek, megdicsôít Engem. Az a kereszt,
amelyet Én adok, édes és illatos. Én édesítem és illatosítom
meg szeretetemmel."
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A Szentlélekkel eltelve azért imádkoztam, hogy az legyen az
égben a legfôbb feladatom, hogy a papokat és a rájuk bízott
nyájat Jézushoz vezessem.
Jézus: "Megadom neked. Akkor nagyon sokat tudsz majd
segíteni. Most még az imád gyenge és erôtlen. Most Én imádkozom benned. Akkor felruházlak isteni bölcsességemmel és
isteni erômmel."
2000. szept. 17. Minden hónap harmadik vasárnapján , így ma
is a szervita harmadrend összejövetelén vettem részt. A hétfájdalmas rózsafûzér után az öt tizedes fájdalmas szentolvasót
imádkoztuk. A hittan teremben a fájdalmas Szûzanya szobrával
szemben ültem. Égi Édesanyánk meghalt Szent Fiát tartja az
ölében. Gondolatban ezt mondtam Jézusnak: Jézusom, lelkeket
kérek Tôled, akik mindörökké szeretnek majd Téged. Az ima
alatt hôn imádott Jézusom ezt mondta nekem: "Minden egyes
szavadra, amelyet imában mondasz, 1-1 lélekkel jutalmazlak
meg."
És ha tanítok?
"Arra is."
A fájdalmas rózsafüzér utolsó titka alatt (...Akit érettünk keresztre feszítettek) önkéntelenül becsuktam a szememet. Csukott szemmel egy felállított szép barna keresztet láttam. Éppen
akkora volt, mint én. Amikor kinyitottam a szememet újra a
fájdalmas Szûzanya szobrát láttam az Úr Jézussal a karján.
Ismét becsuktam, és megint ott állt a kereszt. Ekkor Jézusom
megszólalt a lelkemben: "Ez a te kereszted. Itt áll a Golgotán.
Ide várlak. (t.i. a keresztre). Innen emellek fel dicsôségembe.
Nagyon megdicsôítetted Nevemet azáltal, hogy átadtad az életedet Nekem. Nagyon boldog a Szívem tebenned."
2000. szept. 28. Szentségimádáson Jézus: "Ajánld fel szereteted izzását engesztelésül azokért a Nekem szentelt fiaimért,
akik nem a láthatatlanokra szegezik tekintetüket, hanem a láthatókra. Pedig abban csalódni fognak, és elveszítik azt. Ajánld
fel azokért, akik jobban szeretik a teremtményt és a világot,
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mint Engem, pedig Én ôértük mindent, még az életemet is
odaadtam."
Egyik alkalommal Jézus ezt mondta nekem: "Ha valakinek a
rossz tulajdonságait említed, a sátánt dicséred. Ha a jót, Istent
dicsôíted."
2000. nov. 6-án éjjel itthon Jézus: „Jöjj, csókolj meg keresztemen!
Szeretsz Engem? (Szeretlek, imádlak!)
Hordozd keresztedet!
Szeretsz Engem? (Szeretlek, imádlak lángolóan!)
Fogadd el a vértanúságot!
Szeretsz Engem? (Mindenek fölött szeretlek, imádlak!)
Jöjj fel keresztemre, ott egyesülünk a szent frigyben halálod
pillanatában.“
2000 karácsonyára Jézus: "Szeretetbôl jöttem e világra azért,
hogy téged megmentselek. Nem kérek mást, minthogy nyisd ki
elôttem szíved ajtaját, hogy a te szívedben újra megszülessek.
Engedd, hogy Én éljek benned, és Én mûködjek általad. Hogy
hogyan? Megmondom neked: Szeress az Én szeretetemmel
mindenkit. Kivétel nélkül. Még az ellenségeidet is. Egyet
sohase feledj: Szeretettel és önzetlen jócselekedetekkel még a
legmegátalkodottabb bûnös is megtéríthetô. Engem láss, Engem imádj szüntelen, és így meg tudod tenni, mert az Én erômbôl töltekezel."
2000. dec. 28. Egyházközségünkben egy évben két szentségimádási nap van. Az egyik nyáron, a másik télen, dec. 28-án.
Egy évvel ezelôtt szinte az egész napot a templomban töltöttem, és írtam. Most is elmentem a reggeli szentmisére. Ezután
hôn imádott Jézusom ezt mondta: „Fogadd el az áldozatokat
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és a szenvedéseket amelyeket még kérek tôled. Szeress, imádj,
lángolj! Ez legyen kizárólagos feladatod!“
A Szentlélekben így imádkoztam: Jóságos Jézusom tejességgel
Rád hagyatkozom. Nincs más vágyam, minthogy örök szent
terved maradéktalanul beteljesüljön rajtam. Kérlek add meg
nekem, hogy meglássam Szent Arcodat színrôl színre úgy, ahogyan ezt Te öröktôl fogva nekem szántad, és abban a pillanatban, amikor Te akarod. Ámen.
Aznap, az esti szentmise- és szentáldozás után itthon, egyik lelki
testvéremmel együtt imádkoztam. Elkezdtük együtt a Sanctus
imát. Még végig sem mondtuk, már lélekben (csukott szemmel)
láttam, hogy a szent angyalok félkörben elôttünk, arcra borulva imádták a bennünk lakó Úr Jézust, Akit a legméltóságosabb
Oltáriszentségben a szívünkbe fogadtunk. Majd egy kissé távolabb, kb. egy méterre elôttünk láttam a Mennyországot. A Legszentebb Szentháromság egy magaslaton trónolt. Az Atyaisten
jobbján ült ugyanolyan magasságban a Fiúisten, és kettejük
között, fölött lebegett a Szentlélek. Ôt egy sárgáspirosan izzó
háromszögnek, mintegy galambnak láttam. Az egész látomás
nem volt éles kép, mintegy felhô takarta el nagyon halványan
az alakokat, de a tudatomban biztos voltam benne, hogy Ôket
látom. A Szentháromság elôtt megszámlálhatatlan tömeget láttam. Többen voltak, mint a tenger fövenye. Szent angyalok és
szentek együtt zengték arcra borulva boldog szózatukat, amely
úgy hangzott, mint a tenger zúgása.
„Szent, szent, szent a Seregek Ura Istene! Dicsôsége betölti a
Mennyet és a Földet. Hozsanna a magasságban! Dicsôség a
Mennyben Istennek, Aki leszállt a Földre, és Magára vette az
emberi testet, hogy megváltása által beemelje az embert oda,
ahová öröktôl fogva rendeltetett.“ A szentek végeláthatatlan
serege a szent angyalokkal együtt hálát adott a megtestesülés
szent titkáért, és a megváltásért. Ekkor a Szentlélek ezt mondta:
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“Amit ti emberek láttok a földön az Üdvözítô kínszenvedésébôl
a keresztfán, az csak a külsô burok. Olyan, mint a dió héja. A
belsejét, a magját csak a Mennyben fogjátok megismerni. Az
Úr Jézus Krisztus kínszenvedése a lelkekért, óceánnyi, számotokra felfoghatatlan. Már elkezdôdött a fogantatással, amikor
leszállt a Mennybôl. Lelki és testi szenvedéseirôl egész földi
élete folyamán szinte semmit sem tudtok. A világ végezetéig
szenved misztikusan minden bûnös ember lelkében, és minden
elkárhozott lélek miatt misztikusan újra meg újra meghal.
Azért, mert az a lélek, aki elutasította a kegyelmet, mindörökre
elveszett az örök boldogság számára. Megváltó Uratok kínszenvedése egy hatalmas lelki szomjúság, vágy azért, hogy
minden ember üdvözüljön. A szentek a Mennyben egy örökkévalóságon át hálát adnak a megváltásért. A földön a legnagyobb értéke a szenvedésnek van, ha azt az Úr Jézus Krisztus örök
érdemeivel egyesítitek. A szent angyalok és a szentek lejönnének a földre azért, hogy szenvedjenek a bûnös lelkekért, hogy
azokat ily módon megmentsék.“
Ezután a Mennyben egy gyönyörû szép természeti tájon találtam magam. Minden kristálytiszta volt. Olyan üde zöld pázsit,
amihez foghatót sohasem láttam a Földön. A földi színek legföljebb árnyékai lehetnek a mennyeieknek. Egy szentet láttam.
Az arca csodálatosan szép, tiszta, fiatal volt. Kb. 15-16 évesnek látszott. A szeme kacagott, kimondhatatlanul boldog és felszabadult volt. Szárnyalt, mintegy lebegett súlytalanul. Olyan
gyorsan szállt, mint a gondolat.
Késôbb hôn imádott Jézusom ezt mondta: „Magadat láttad a
jövôben.“
Az utóbbi napokban szinte állandóan sírok azért, mert végtelenül imádom a Szentháromságot, és kimondhatatlanul vágyódom az Ô szent színe látására. Hôn imádott Jézusom errôl
2001. jan. 1-én szentmisén, szentáldozás után ezt mondta:
„Én vágyakozom benned. Te magad semmi vagy. Hatalmas
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kegyelem. Adj hálát ezért a vágyért, és minden csepp könnyedért. Ez a legmagasabb fokú azonosulás Velem, isteni Üdvözítôddel, Aki arra vágyom, hogy mindnyájan, akik a világ végezetéig éltek, eljussatok szent színem látására.“
2001. jan. 8. Lelki áldozás után Jézus: „Imádkozzatok papjaimért! Most még több imát, még több áldozatot, még több
engesztelést kérek. Most jön el Egyházam szorongatásának az
ideje. Akiket öröktôl fogva kiválasztottam, és akiket erre alkalmasnak találok most helyezem örök biztonságba. Sokakat vértanúság által. Akik itt maradnak, azok mindannyian meg lesznek rostálva. Ezt üzenem mindannyiótoknak: Az Evangélium
igazságától el ne távolodjatok soha! Úgy ôrizzétek azt a szívetekben, mint szemetek világát! Az Én fényem, az Én törvényeim
vezetnek el titeket az örök életre, de csak akkor, ha minden körülmények között, mindhalálig megtartjátok azokat. Mostantól
fogva sok jelet fogtok látni, amelyek meg akarják ingatni Belém
vetett hiteteket. Ellenfelem a jó égisze alatt mûködik. Sokakat
meg akar téveszteni, még a Nekem szentelteket is. Már sok
szolgám behódolt neki. Akik Nekem hûséggel szolgálnak, azokra is kivetette a hálót. De Én veletek vagyok. Ha szüntelenül
Énrám tekintetek, és minden szabad idôtöket az imádságnak
szentelitek, megmenekültök. Az Én erôm a ti számotokra a Hozzám mondott imáitokban, és az Irántam való önmegtagadásotokban rejlik. Nem nagyobb a szolga az ô Uránál. Ezért kérem,
vegyétek fel naponta a keresztet, kérjétek Tôlem, hogy szeressétek, mert csak a Belém vetett hit által és az Irántam való
szeretet révén tudtok állhatatosak maradni keresztetek hordozásában. A kereszt a ti üdvösségetek. A kereszt emel fel a bûnbôl. A kereszt juttat el Hozzám. Aki úgy szereti keresztjét, hogy
szívesen hordozza, az az Én képmásom.“
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2001. jan. 22. Jelenlegi lelki állapotomról, amelyrôl Lelkiatyámnak írtam: Az utóbbi hónapokban rengeteget sírok a
mennyei honvágytól, és mindenekelôtt a jó Isten iránt való
végtelen nagy szeretetem miatt. A sátán rengeteget támad. Nagyon sokat szenvedek miatta. A szentgyónás fontosabb számomra, mint a levegô. Ettôl hála a jó Istenemnek, a gonosz
meghátrál. De csak egy idôre. A szívem tele van hálaadással
hôn imádott Megváltómnak, Örök Édesatyámnak és a Szentléleknek. A lelkem egyetlen hatalmas szeretet-izzás. Szüntelen
ima, amelyet a Szentlélek imádkozik bennem. A leggyakrabban, szavak nélkül, könnyekkel. Ez olyan mennyei édességgel,
békével és boldogsággal tölt el, amelyhez nincs semmi hasonlítható a földön. Mérhetetlen gyötrelem, de ugyanakkor kimondhatatlanul édességes gyönyörûség. Emiatt csak nagyon
kevés kötött imát tudok mondani. Olykor azt az egy kötelezô
hétfájdalmas rózsafüzért sem sikerül befejezni. De máskor van
úgy, hogy a kötelezô után még az öt tizedes fájdalmas szentolvasót is elmondom. Attól függ, mire indít a Szentlélek.
Ezt szoktam kérni hôn imádott Uramtól: Uram, nem vagyok
méltó, hogy belépjek Országodba. De Te végtelenül irgalmas
és jóságos vagy, és nagyon-nagyon szeretsz engem. Bízom
Benned. Jó nekem a legutolsó hely is, szeretnék porszem lenni
a Te szent lábad zsámolyán, hogy Téged ó imádott Üdvözítôm
színrôl színre lássalak és imádjalak, és arcra borulva adjak
hálát Neked egy örökkévalóságon át. Ámen.
2001. jan. 25-én csütörtökön este Szent Pál megtérésének
ünnepén, szentmise, Szentségimádás után Ôrangyalom ezeket
mondta: „Ma nagy ünnep van.“ (Ezt úgy értette, hogy nemcsak
Szent Pál megtérése miatt, hanem a Szentségimádás mindig
nagy ünnep. Ekkor is érzékeltem, hogy a szent angyalok megszámlálhatatlan serege betöltötte az egész templomot, túl a kupolán, és arcra borulva imádták az Urat a legméltóságosabb
Oltáriszentségben.)
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„A szent angyalok hatalmas serege imádja az Urat a legméltóságosabb Oltáriszentségben. Az Úr Jézus akkor a legboldogabb,
amikor köztetek van. Amikor Szentségimádás van. Amikor
szentáldozáshoz járultok, és ÔT méltó állapotban a szívetekbe
fogadjátok. Amikor a bûnbánat szentségéhez méltóképpen felkészülve járultok. És minden szentség kiszolgáltatásánál: keresztség, bérmálás... Ô a legboldogabb, mert ezeket rendelte
örök üdvösségetekre.“
Aznap éjjel itthon Jézus: „Jöjj ide keresztemhez! Most még
kihûlt, halott Testemet csókolgatod a keresztfán. Amikor Magamhoz emellek az Én Országomba, úgy egyesülsz Velem,
ahogy ez földi embernek lehetetlen. Átveszed izzásomat, és az Én
fényemben fogsz ragyogni mindörökké. Ez jelenti az egyesülést
Velem, a te megváltó Uraddal Isteneddel és Mindeneddel.“
2001. febr. 12. Ma reggelre azt álmodtam, hogy az úton egy
nagy székesegyház közelébe értem, amely egy dombon volt.
De a templomot nem lehetett megközelíteni, mert egy hatalmas
markológép, amely közvetlenül a templom fala mellett állt, feltúrta a székesegyházhoz vezetô utat. Méteres árkokat és homokhegyeket csinált. Éppen ezt a rombolást végezte, amikor
odaértem. Hihetetlen gyorsasággal dolgozott. Egyedül voltam.
Még találtam a templom fala mellett egy keskeny járatot, amin
eljutottam a székesegyház ajtajához. Bementem. Ott, az ajtóban arcra borultam, és imádtam az Urat. Csak miután felálltam,
akkor vettem észre, hogy nem volt jelen a legméltóságosabb
Oltáriszentség. A legnagyobb megdöbbenésemre az oltár össze
volt törve. A színes üvegbôl készült szárnyas oltárképek is
porrá voltak zúzva. Az örökmécses sem égett, nem is volt ott.
Az ajtóban idegen munkás kinézetû durva emberek ácsorogtak,
akik korábban a rombolást végezték. A szentéj üres volt és
elhagyatott. Összetörve, szétzúzva, mint amikor a mi Megváltó
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Urunkat keresztre feszítették. Sem papot, sem hívôt nem láttam. Még csak hírmondó se maradt a keresztények közül. Amikor felébredtem imádott Jézusom nagyon szomorúan csak enynyit mondott: „Ez következik Egyházamra. Nyisd ki az Újszövetségi Szentírást!“ Lk.5,35: „Eljön a nap, amikor elviszik a
Vôlegényt.“ A Vôlegény szó alatt az Úr Jézus a legméltóságosabb Oltáriszentséget értette.
Ezután egy emeletes ház ablakából egy nagyvárosi utcát láttam. Az utcán nagy felfordulás volt.
Febr. 8-án az Ap.csel.19,29. résznél nyittatta ki velem az Úr
Jézus a Szentírást, ahol ugyanezt olvastam: „Az egész városban
nagy fölfordulás keletkezett.“
Ezután hôn imádott Uram ezt mondta: „Nyisd ki a Szentírást!“
Mt.21,35-44: „A szôlômunkások nekiestek a szolgáknak: az
egyiket megverték, a másikat megölték, a harmadikat megkövezték. ...végül a Fiát, az örököst is megölték...“ Jézus: „Papjaimat és híveimet megölik, amint azt a prófétákkal és Velem is
tették. Most van itt a sötétség órája. A keresztényüldözés hirtelenül tör ki. Sokakat megölnek, némelyeket elhurcolnak. Az élôk
irigyelni fogják a holtakat. De egy kicsiny mag megmarad. Ôk
lesznek a szent gyökér, amely megújult Egyházamban újra kihajt. Levelei és ágai dúsak lesznek, mert éltetô szeretetemmel
táplálom ôket.“
2001. febr. 15-én reggelre álmomban, az eget néztem. Félholdat láttam, a közepénél egy szép fényes csillag ragyogott. A hold
a csillaggal együtt leesett a földre. Ez kb. 3-szor, vagy 4-szer
megismétlôdött. Majd egy nagy fehéren izzó üstököst láttam,
amely belezuhant a tengerbe. A farka, mint milliárdnyi villám
szórta a nyilait fölfelé.
Amint fölébredtem, kérdésemre Jézus ezt a választ adta:“Ez
vértanúimat jelenti. Ôk, az Enyéim, amíg a földön élnek, világí146

tanak az éji homályban, de most megölik ôket. Beteljesedik a
fatimai harmadik titok jövendölése. Mindez nagyon gyorsan
bekövetkezik.“
Jézusom a Szentírásból ezekkel a részekkel erôsített meg:
Jn.16,33: „A világban üldözést szenvedtek, de bízzatok, Én
legyôztem a világot.“ Lk.11;49: „Azért mondja Isten bölcsessége: Prófétákat és apostolokat küldök hozzájuk: némelyeket
közülük megölnek, másokat üldözni fognak.“ Lk.12;4: „Ne féljetek azoktól, akik megölik a testet, de aztán semmi egyebet
sem tudnak tenni.“ Iz.8;1: „Hamar... gyorsan...“
2001. febr. 19-én itthon nagyon elkeseredett voltam, mert becsapott a sátán. Jézusomat kérdeztem, és a gonosz válaszolt
helyette. Természetesen hazugságot. Egy ártatlan dologról volt
szó, de engem mégis nagyon bántott, és azt mondtam Jézusnak,
hogy ezért semmit sem akarok többé hallani. De ezek után is
folyamatosan imádkoztam az ördögûzô imát, a Szentlélek himnuszt, a rózsafüzért, majd a bûnbánati ima után kértem Jézusomat, hogy jöjjön be égi Édesanyám szeplôtelen Szívébe, Akit
minden szentáldozásom elôtt hívok, hogy Szûzanyám Szívébe
fogadjam az Urat a lelki áldozásban.Ezután ezt mondta Jézus:
„Nyisd ki a könyvünket!“ (Ezalatt mindig a lelki naplót érti
Jézus.) Ez a III. kötetben a 99. márc. 29-i üzenet volt. Röviden
arról szól, hogy Jézus misztikusan a világ végezetéig elkövetett
minden bûn miatt szenved.
Miután elolvastam így folytatta: „Nyisd ki a szívedet sugallataim elôtt! Ne sajnáld magadat, ha becsap a sátán! Ezt is Én
engedem meg a lelkekért. Nézz fel keresztemre! Én semmi áldozatot sem sajnáltam a te lelked üdvösségéért. Vésd ezt az
üzenetet a lelkedbe! (Azt, amit a lelki naplóból olvastam.) Misztikusan mindvégig szenvedek, amíg fennáll a világ. Sugallataid
elvetésétôl ments meg minket Jézus! Erre gondolj, amikor ellen147

felem meg akar fosztani attól a hatalmas kegyelemtôl, hogy
szólok hozzád. Légy mindig nagyon-nagyon alázatos! Ne érzékenykedj! Adj hálát minden szenvedésért, minden csalódásért!
Hatalmas kegyelem, hogy ezek által bevontalak megváltásom
titkába. Mindezt azért teszem, hogy ezáltal megosszam veled
dicsôségemet. De csak akkor tudom megtenni, ha egész földi
életedben hûségesen kitartasz a kereszt hordozásában, és az
önmegtagadásban. Csak a mindhalálig állhatatos lelkeknek
ígérhetem meg, hogy ahol Én vagyok, ott lesz az Én szolgám is.
Erre gondolj, amikor áldozatokat kérek. Ezt is elôre kértem,
még mielôtt megtörtént volna. És te elôre elfogadtad. Most ne
hagyd, hogy ellenfelem kelepcébe sodorjon, és elszakítson
Tôlem, Aki a legfôbb Jó vagyok.“
2001. febr. 25-én litánián Jézus: „Megújult Egyházam alapkönyve lesz a könyvünk.“ (Vagyis a lelki napló mindhárom kötete.) „Ne félj! Nem vész kárba egyetlen betû sem.“ Itthon
Jézus: „Megerôsítem a Szentírásból.“ (Mibôl tudom meg?) „A
tartalmából.“ Mt.24,14: „Isten országának ezt az örömhírét
pedig hirdetik majd az egész világon bizonyságul minden nemzetnek.“
A II. kötet utolsó üzenete is erre mutat: 99. febr. 4. Szentmisén
Jézus: „Fogadd el kislányom ezt a kis kellemetlenséget! (Már
napok óta alig aludtam.) Nem tudod elképzelni, mennyit virrasztottam a hit hirdetéséért. Fel nem tudod fogni, mennyi lélek
fog megtérni és gazdagodni üzeneteim hatására. Amíg csak
ember él a földön, megmarad köztük tanításom, amelyet teáltalad tártam eléjük.“
2001. márc. 13. Szentségimádáson Jézus: „Engedd, hogy Én
cselekedjek! Bízzál Bennem! Nagyon-nagyon szeretlek. Karjaimban hordozlak. Irgalmas szeretetem tart fenn az életszentség magas ormain. Nélkülem elkárhozott, bukott lélek lennél.
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Adj hálát szüntelen a Tôlem kapott kegyelmekért! Adj hálát érted kiontott drága Szent Véremért, érted elviselt megszámlálhatatlan Sebeimért! Imádj, szeress szüntelen! Szeretetemben
ringatlak, dajkállak, mint piciny kisdedet. Hagyatkozz Rám teljesen! Bízzál Bennem! Higgyél Bennem! Énbennem nem lehet
csalódni. Aki Bennem remél, nem vall szégyent.“
2001. márc. 14-én, szerdán éjjel az édes Úr ezt mondta nekem
a feszület elôtt: „Szemlélj Engem! Mindent nektek adtam. Az
életemet is. Értetek lemondtam minden evilági karrierrôl,
szórakozásról. Az egész földi életem engesztelés és szenvedés
volt. Testemet és Véremet is értetek áldoztam. Most minden
szentmisén felkínálom nektek. Mégsem kellek. Elfordulnak
Tôlem, Megváltó Istenüktôl, Aki a legfôbb Jó vagyok. Most
még több áldozatot és szenvedést kérek tôled. Még rengeteg
lelket tudok menteni, ha elfogadod. (Elfogadtam.) Vigyázz,
azonnal menekülj hozzám, amikor ellenfelem kísért, mert elbuktat.“ (Kértem a megerôsítô kegyelmet.) “Megáldalak, ezáltal
erôsítelek meg.“
Másnap mégis sikerült a gonosznak, ha csupán percekre is, de
elvette a sugallatokba vetett hitemet. Ezáltal megbántottam
hôn imádott Uramat. Azután bocsánatot kértem. Így indultam
el a szentmisére. Ott ezeket mondta nekem:“Bízzál Bennem!
Higgyél Bennem! Ne tedd magadban hiábavalóvá kegyelmeimet! Bízzál Bennem, mert csak így tudom beteljesíteni ígéretemet. Ha nem hiszel, szertefoszlik rád vonatkozó örök tervem. Légy türelmes és állhatatos az áldozatok elviselésében!
Légy szeretetteljes a kereszt hordozásában! Nagy szükségem
van Velem egyesített áldozataidra. Mondj mindig azonnal
ellene a kísértéseknek!“
2001. márc. 15. Éjjel itthon a feszület elôtt Jézus: „Nézd érted
széttépett mellemet! Nézd érted átdöfött Szívemet! Merülj el
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benne! Magasztald végtelen irgalmamat és jóságomat! Helyezz
ide mindenkit! Az egész teremtett világot. Irgalmasságot akarok, és nem kárhozatot!“
2001. márc.16-án éjjel itthon a feszület elôtt Jézus: „Nézd,
milyen elhagyatott vagyok! Mily kevesen vannak mellettem.
Nincs itt a többi tanítvány, sem azok, akikkel jót cselekedtem.
Te itt állsz keresztem alatt. Fel sem tudod fogni, mily kevesen
vagytok keresztem alatt a világ emberiségéhez-, vagy a katolikusokhoz képest. Azért mondattam el veled a hétfájdalmas
szentolvasónak ezt a titkát (Akit a nagy kereszttel megterhelve
a Kálvária hegyére fölmenni láttál), hogy mindhalálig kitarts a
kereszt hordozásában. Csak így tudlak üdvözíteni.“ Uram, ki
fogok tartani mindhalálig? „Igen, ha akarod.“ Akarom, nincs
kívánatosabb hely számomra, mint az, amelyet Te jelöltél ki.
„Akkor mindhalálig keresztemen maradsz.“
2001. márc. 18. szentmisén, szentáldozás után Jézus: „Itt állok
az ajtóban. Arra várok, hogy kinyissam lelked ajtaját, hogy belépj, és megláss Engem, Aki szíved irgalmas Királya vagyok.“
Ezzel egyidejûleg Jézus megengedte nekem, hogy a szívemmel
érezzem azt a hatalmas kegyelmet, hogy Ô, a világmindenség
Ura, az én megváltó Istenem az én nyomorult, méltatlan lelkemet választotta, hogy leszálljon, és benne lakjon. Órákig sírtam
a meghatottságtól, és attól az örömtôl, hogy így szeret engem,
és minden embert az Isten. Egyszer egy pápát megkérdeztek,
hogy melyik a leghosszabb út az ember életében. Ô ezt válaszolta: A fejtôl a szívig. Ezt az utat tettem meg Jézusom kegyelmébôl.
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2001. márc. 26. Hétfô. Mivel vasárnapra esett Gyümölcsoltó
Boldogasszony ünnepe, ezért a szentmisén ma emlékeztek meg
róla. A szentmise elején azonnal elragadtatásba estem. Szûz
Máriát láttam ragyogó hófehér ruhában, a bal kezében egy szép
nagy fehér liliomot tartott. Vele szemben állt Gábriel arkangyal
szintén ragyogó hófehér ruhát viselt. Kissé meghajolva, igen
nagy tisztelettel beszélt Máriához, aki nagyon figyelt rá. Ekkor
egy ragyogó fehér (kb. 20 cm széles) fénysáv csapott le az
égbôl, és eltûnt Máriában. Ezzel egyidejûleg megszámlálhatatlan angyali seregek vették körül Máriát, és arcra borulva
imádták a benne megfogant Isten-Embert. Ekkor Ôrangyalom
ezt mondta nekem: „Adj hálát megváltásod hatalmas titkáért,
a megtestesülésért!“
(Mindezt csukott szemmel láttam.)
2001. márc. 29. Szentségimádáson Jézus: "Apostolaim és vértanúim között készített Atyám neked öröktôl fogva helyet.
Tudod mit jelent ez?" (Nem.) "Kimondhatatlan nagy örömet,
méltóságot és jutalmat." (De Uram, ez mind a Te kegyelmed.)
"Ez igaz, de te kamatoztattad ôket."
2001. ápr. 6. éjjel itthon a feszület elôtt Jézus: "Szemlélj Engem! Most is keresztre feszített ez a világ. Most is ugyanaz vár
a világra, mint Jeruzsálemre. (Kr.u.70-ben.) Porig rombolják.
Engesztelj, imádj, szeress, és ne sajnálj semmi áldozatot! Az Én
kínszenvedésemmel egyesített áldozataidnak örök, végtelen értéke van."
2001. ápr. 7. Szombat éjjel itthon a feszület elôtt Jézus:
"- Nézz fel keresztemre! Mit látsz rajta?"
- Halálra gyötört, agyonkínzott, ártatlan Testedet. Magadra
vetted a világ bûneit, és értünk kínhalált haltál.
Jézus: "Te is másokért fogod életedet adni. Te is másokért leszel
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áldozat. Én már tisztára mostam lelkedet. Már most így bevinnélek országomba. De azt akarom, hogy teljesen a képmásommá válj, ezért kérem, hogy te is másokért add oda az életedet."
2001. ápr. 12. Nagycsütörtök éjjel Szentségimádáson Jézus:
"Elmélkedd át szenvedéseimet! Éjszaka van. A sötétség órája.
Júdás elárul Engem. Ô, aki a tanítványom volt. Aki látta csodáimat. Ô, aki ott volt Lázár feltámasztásánál, aki osztott az Általam megszaporított kenyerekbôl és halakból. Ô, aki látta, hogy
a vízen járok..., hogy lecsendesítettem a vihart. És mégsem hitt...
Vigyázz a hit ajándékára, mint égô fényre a hitetlenség éjszakájában! Vigyázz a hitbôl fakadó reményre, a Belém vetett
bizalomra, és az Irántam való szeretetre! Júdás elárult Engem.
Csókkal, amely a szeretet jele. A bûnös sohasem tud szeretni...
Gondolj elfogatásomra, meggyaláztatásomra, kigúnyolásomra, leköpdösésemre! Tudod kikért ajánlottam föl? Elbukott,
Nekem szentelt papjaimért, akik a pokol tüzében ugyanezt a
gúnyt kapják örökkön örökké. Nagyon szeretem pap fiaimat.
Szeretetbôl választottam ki ôket erre a szent szolgálatra. Azért,
hogy képmásaim legyenek, hogy általuk szolgáltassam ki
szentségeimet. Imádkozz értük sokat! Ellenfelem ôket támadja
a legjobban. Soha ne szóld meg egyiküket sem!
Gondolj megostoroztatásomra...! Mint valami gonosztevôt, úgy
vertek. Ártatlanul... Mindezeket felajánlottam Atyámnak
azokért, akiket igazságtalaul vádolnak és büntetnek, hogy elfogadják, ha Értem szenvednek. Csak így tudtak hálát adni apostolaim, amikor az evangélium hirdetése miatt börtönbe vetették
és megbotozták ôket. Csak így tudtok hálát adni ti, akik a világ
végezetéig éltek azért, mert családtagjaitok kigúnyolnak,
barátaitok kiközösítenek titeket, mert nektek mindig csak egy
témátok van, ti mindig ugyanarról beszéltek: Rólam, és tanításomról. Pedig nekik ez teljesen fölösleges, hisz tudomást sem
vesznek Rólam. Elfoglalja ôket a világ.
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Gondolj töviskoronámra! Ezt azért kaptam, mert megvallottam, hogy Király vagyok. Ezt a szenvedésemet azért ajánlottam
fel Atyámnak, hogy ti, akik a világ végezetéig éltek, megkapjátok a kegyelmet, az erôslelkûséget, hogy megvalljatok Engem
az emberek elôtt. Ha kell, az életetek árán is, akár véretek
ontása árán is.
Szemlélj Engem, amint véres, sebekkel borított testtel a vállamon vonszolom a Golgota hegyére keresztemet... Ezt azért
ajánlottam fel Atyámnak, hogy ti szívesen hordozzátok mindennapjaitok kis keresztjeit. Csak így kérhettem tôletek, ha példát
adtam rá: Aki utánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye fel
naponta keresztjét, úgy kövessen Engem.
Nézd! Itt vagyok a kereszten. Rászögezve. A Vérem ömlik... Már
átáztatta keresztem alatt a földet. Anyám már félholt... Sírni
sincs ereje. János tartja, támogatja... Hû voltam mindhalálig.
Engedelmes a kereszthalálig. Ezért kérhettem tôletek: Aki
mindvégig állhatatos, az üdvözül. A vértanúság nagy kegyelem.
Nagy kiválasztottság. Adj érte hálát. Csak úgy tudod meghozni,
ha önfeledten szeretsz, imádsz mindenekfölött. Ha senkit sem
helyezel Elém, ha Én vagyok a te Mindened, a te Istened. Én is
így tettem. Ha Anyámat néztem volna, nem hozhattam volna
meg a keresztáldozatot. De Én Atyámra néztem. Ôneki engedelmeskedtem. Téged láttalak, és mindazokat, akik követni fognak. Irántam való szeretetbôl hôsök, vértanúk lesznek. Így tekints Rám a kereszten. Mindenben utánozz Engem, hogy te is
példakép lehess testvéreid számára!"
2001. ápr. 13. Nagypéntek éjjel Szentségimádáson Jézusom
azt kérte, hogy imádkozzam el a hétfájdalmas rózsafüzért.
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A negyedik titok elején ezt mondta: "Ez az ima a legszebb.
Édesanyám imádkozik érted. A karjára vesz, mint kisdedet, és
bemutat Atyámnak, Nekem és a Szentléleknek, mint saját kisgyermekét. Leesdi a kegyelmeket Atyámtól az Én érdemeimért,
mivel a titkokról elmélkedsz imádság közben. Ez a leghathatósabb ima, amellyel megenyhíted Atyám jogos haragját a sajátés a világ bûnei miatt. Atyám az Én érdemeimért - melyet legkedvesebb Leánya, a Fiú Édesanyja mutat be Neki, mint egykor
Engem a jeruzsálemi templomban - szeretetre gyullad irántad
és az egész emberiség iránt, és megadja mindazoknak az üdvösségükre szolgáló kegyelmeket, akik készek befogadni."
2001. ápr.18. Szentmise elején váratlanul így imádkoztam:
"Hôn imádott Jézusom kérlek foglalj le Magadnak bennem
mindent. Lelkemet, testemet, szívemet, minden gondolatomat,
szavamat, cselekedetemet, egész életemet, annak minden pillanatát. Kérlek, ne hagyj meg egyetlen mikronnyit se nekem, sem
másnak. Egyedül csak a Tiéd akarok lenni, osztatlanul, hogy Te
rendelkezz velem tetszésed szerint. Ámen."
Jézus: "Ezt Én imádkoztam benned, mert csak így tudod meghozni a vértanúságot."
2001. máj. 2. A Szentlélekben így imádkoztam: "Ó Uram, bárhová nézek, mindig a Te irgalmas szereteteddel, a Te gondoskodó jóságoddal találkozom. Életem útját ezekkel raktad ki,
hogy azon haladjak Hozzád. Tehozzád, Aki tárt karokkal vársz.
Legyen hála, szeretet és dicsôség Neked mindörökké. Ámen."
2001. máj. 10. Az egyik lelkitestvérem megkért, hogy kérdezzem meg az Úr Jézust, hogy hogyan adjon hálát a kapott
kegyelmekért. Az Úr Jézus ezt válaszolta: "Hagyatkozz Rám
teljesen! Légy mindig engedelmes! Elég, ha ezt mondod:
Köszönöm Uram."
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2001. máj. 13. szentmisén szentáldozás elôtt Jézus: "Fogadd
szívedbe Szívemet, mely lángra gyújtja szívedet, hogy még jobban tudj szeretni, és így meg tudd hozni a vértanúságot. Szívem
édes lesz a szádban, mint a méz, és égetni fogja szívedet."
Szentáldozás után valóban édes volt a számban, mint a méz,
utána a szívem izzott, lángolt az édes Úr iránt való szeretettôl.
2001. máj. 17. Szentmisén Jézus: "Merülj el az Én irgalmas
Szívemben! Ne hagyd, hogy ellenfelem kétségbe ejtsen! Ha anynyi (halálos, súlyos) bûnt követtél volna el, mint amennyi hajszálad van, Én azt is megbocsátanám, mert irgalmasságom
felülmúlja az egész világot. Csupán azt kérem, hogy bízzál Bennem, és hagyatkozz Rám teljesen."
Megboldogult Lelkivezetôm, Bonajunkta atya elmondott egy
megtörtént eseményt.
"Még fiatal pap koromban, amikor Makkos Márián szolgáltam,
az Úr Jézus az oltárnál megszólított:
- Józsi, szeretnék kérni tôled valamit.
- Mit édes Uram? Bármi legyen az, örömmel megteszem.
- Tudod, - válaszolta az Úr - Én háromféleképpen vagyok jelen
a világban.
1. Amikor felolvasod a Szentírást, de ehhez hit kell.
2. A legméltóságosabb Oltáriszentségben, de ebben is hinni kell.
3. Azt kérem, hogy szeress mindenkit kivétel nélkül. Ehhez nem
kell hit, és mégis megtapasztalják az emberek, hogy Én járok
közöttük."
Drága Lelkiatyám, aki maga volt a csupa szeretet, ezt mondta:
"Tudod, egy világ fordult meg bennem."
Biztosan tudom, hogy az édes Úr ugyanezt kéri mindannyiunktól. Akár pap, akár hívô legyen valaki.
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2001. máj. 22. Szentmise végén, áldoztatás után, amikor a
misézô atya becsukta a tabernákulum ajtaját, egy pillanat alatt
kilibbent a tabernákulumból a monstranciával a legméltóságosabb Oltáriszentség. Ekkor az Úr Jézus ezt mondta a lelkemben: "Elviszik a vôlegényt (=a legméltóságosabb Oltáriszentséget)." Ezután a templomra teljes sötétség borult. Jézus: "Egy
idôre bezárják templomaimat." Majd újra a megszokott
kivilágításban láttam a szentélyt, de teljesen szokatlan módon.
Tabernákulum nem volt többé, sem örök mécses. Helyette
díszes karosszékekben papok ültek, majd egyesével felálltak,
és beszéltek a néphez. Jézus: "Nem mutatnak be többé szentmisét. Nem lesz átváltoztatás. Helyette Istentiszteleteket tartanak. Egyházam darabokra szakad." Mindezeket végtelenül
szomorúan mondta.
Ez lesz az Antikrisztus "Egyháza". De egy kis mag, a szent
gyökér megmarad. Ez lesz a földalatti üldözött igazi Egyház.
Ôk - az életszentségben megmaradt papok - igazi szentmisét
fognak bemutatni a rejtekben, az igaz hitben mindhalálig kitartó hívek társaságában a mindenható Isten dicsôségére.
2001. máj. 24. csüt. Urunk mennybemenetelének az ünnepén,
szentmisén, szentáldozás után Jézus: "Szeretlek, lelkem minden
erejével szeretlek, téged. Kimondhatatlanul sok kegyelemmel
halmoztalak el. Majd országomban látod meg ezeknek a gyümölcseit. Rendkívül bô termést hozol magaddal az örök hazába. Megszámlálhatatlanul sok üdvözült lélek a gyümölcse földi
szolgálatodnak." Örömmel adtam hálát.
2001. máj. 30. Szentségimádáson Jézus: "Rengeteg kegyelmet
adok. Rátok, akik itt imádtok Engem. Családtagjaitokra, akikért imádkoztok. Papjaimra, a Nekem szenteltekre és az egész
Világ-Egyházra, amelynek, mint titokzatos Testemnek ti is tagjai vagytok. Szívetek mindig lángoljon, amikor Rám gondoltok,
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és Engem imádtok! Akár Szentségimádáson vagytok, akár a
hétköznapokban, amikor munka közben csak egy-egy fohászt
röpítetek Felém. Én szüntelenül kisugárzom rátok kegyelmeimet, mint a nap szórja sugarát. Bízd Rám magadat teljesen!
Hagyatkozz Rám mindenben, és akkor megtapasztalod az Én
békémet, és örömömmel ajándékozlak meg."
2001. jún. 1. Elsô pénteki szentmisén a Szentlélek így imádkozott bennem: "Az ember lelke mindaddig nyugtalan, és nincs
biztonságban, amíg teljesen át nem adja magát Neked
Jézusom. Ezért kéred, hogy hagyatkozzunk Rád teljesen. Ha
megtesszük, akkor Te viseled gondunkat, és hiányt nem látunk
semmiben. Te intézed minden ügyünket, és a lelkünkben a Te
békéd és a Te örömöd honol. Ó mily áldott az az ember, aki
Tebenned bízik. Olyan, mint a víz mellé ültetett fa, amely mindig üde zöld, és bô termést hoz."
2001. jún. 6. Teljes mélyponton voltam. A sátán kételyekkel
támadott. Itthon Jézusom ezt mondta: "Rajtad múlik, hogy
meddig tart. Azért engedtem meg, hogy gyôzelmet arass fölötte.
Ha nem engedtem volna, nem lenne mi fölött gyôzelmet aratni.
Mi érdemed lenne, ha nem volna mi ellen küzdeni? Harc a földi
lét, állandó küzdelem. A rossz harca a jó ellen. Engem láss a
kereszten! Az életemet áldoztam érted. Te is adj oda mindent
Értem! Kelj fel, ne hagyd hogy eltiporjon! Feléd nyújtom segítô
kezem. Érted szegezték át. Itt a bizonyíték, hogy mennyire
szeretlek. Szeress te is! Jöjj, a Szívemre ölellek. Simulj bele
irgalmas Szívem szeretetébe! Itt biztonságban vagy. Soha ne
hagyd, hogy ellenfelem kétségbe taszítson! Én vagyok számodra a Remény, a Fény, Aki kivezettelek a sötétség hatalmából.
Csak Velem vagy képes leküzdeni. Nélkülem örökre elbuknál."
Uram imádlak! Olyan nagyon jó vagy! "Lelkitestvéred imájára
adtam e nagy kegyelmet neked."
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Ezután a szentmisét azért ajánlottam fel, hogy az Ô akarata teljesüljön be rajtam, bármi legyen is az. Imádott Jézusom így
válaszolt rá: "Nagyon-nagyon szeretlek. Visszahódítalak Magamnak. Megerôsítelek Szent Véremmel. Megerôsítem hitedet.
Sokkal erôsebb lesz mint volt, mert már kipróbált. Mondd el az
imákat, amelyeket tanítottam neked."

Jézusom így folytatta: "Velem egyesített szenvedéseidet Én
Magam viszem Atyám színe elé, Aki úgy tekint rá, mintha Én
szenvedtem volna el. Szükségem van szenvedéseidre. Minden
kegyelmet megadok, hogy maradéktalanul teljesítsd örök tervemet. Így érkezel meg tele kézzel országomba. Erre áldalak
meg."

2001. júl. 4. Szentmisén Jézus: "Fogadd el, amit még küldök.
Viseld el, amit még megengedek. Add oda az életedet is Értem!
Örökké boldoggá teszlek."
Úrfelmutatáskor így folytatta: "Nézd, ez itt érted átdöfött
Szívem! Neked adom. Te is add Nekem a tiédet. Szívem a te
szíved. Szelíd, megbocsátó, irgalmas és szeretettel teljes. Így
küldelek az emberek közé, hogy Engem sugározz, hogy Én
éljek, Én mûködjek és Én szeressek általad."

2001. aug. 20. Itthon szentmise elôtt Jézus: "Ajánld fel a szentmisét hazádért, mert nagy kegyelmeket szántam neki megújult
Egyházamban."
Délelôtt szentmisén ezt mondtam Jézusnak: Imádott Uram!
Úgy szeretnék adni Neked valamit, de csak a bûneim és a
nyomorúságaim vannak.
Jézus: "Bánd meg teljes szívedbôl bûneidet! Ez a legnagyobb
ajándék számomra. Ez életed legfôbb cselekedete."

2001. júl. 5. Szentmisén szentáldozás elôtt Jézus: "Sietve tedd
meg, amit kérek tôled! Ítélet alatt áll ez a világ. Nem tudhatod
sem a napot, sem az órát, amikor Magamhoz szólítalak. Fogadd szívedbe az Örök Áldozatot, hogy téged is áldozattá
tegyelek. Megerôsítelek Szent Véremmel."
2001. aug. 3. A Szentírásból Szent Márk evangéliumának az
utolsó fejezetét olvastam, amely a pokolról szól. Jézusom ezt
mondta: "Hirdesd, hogy van pokol, és van büntetés, mert ellenfelem azzal csapja be áldozatait, hogy nincs számonkérés."
2001. aug. 9. Szentmisén szentáldozás után Jézus: "Szeress
Engem, és tedd meg mindazt, amire kérlek!"
Szentségimádáson így folytatta: "Tekintsd szenvedéseidet kitüntetéseknek, gyémántbányának! Ezekért kapod meg a kegyelmeket, amiket kértél."
Papi hivatásokat kértem, és azt, hogy az Egyház papjai mindhalálig kitartsanak az evangéliumi életszentségben.
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Aznap este szentmisén szentáldozás elôtt Jézus: "Szívemet
adom neked. Szívem fog benned izzani, szeretni. Többé már ne
fájjon neked az, ami téged ér, hanem csak a bûn, ami miatt Én
szenvedek. Ajánld fel áldozataidat, örülj szenvedéseidnek,
amely által kiengesztelsz Engem a bûnösök miatt."
Szentmise után itthon a Szentírásból a szeretet himnuszát
(1 Kor.13) olvastam, amikor imádott Jézusom ezt mondta:
"Nagyon sok kincset bíztam rád. Te vagy az Én kincsesládám.
Vigyázz, hogy hogyan sáfárkodsz vele! Igazságosságom tôled
is számon kéri a kapott talentumokat!"
2001. aug. 23. Itthon a kegyelem órájában (du.3-4 ó.) imádság
közben Jézus: "Nagyon szeretlek téged. Üdvözítelek téged. Ez
az Én ajándékom neked. Ajándékozd magadat Nekem életed
minden pillanatában úgy, amint vagy. Elfogadlak és szeretlek
téged. Fogadd el a szenvedéseket, amelyeket még küldök.
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Tekintsd fizetôeszköznek, amelyeken megvásárolod a lelkeket.
Viseld ôket türelemmel. Ezt ajándékozod Nekem. Tekintsd ezeket a szenvedéseket jutalomnak. Örülj, hogy méltónak találtalak rá, hogy megajándékozzalak vele. Adj hálát kegyelmemért,
amely által hordozod keresztedet. Nagy kitüntetés az Üdvözítô
nyomában járni. Amilyen mértékben osztozol szenvedéseimben, olyan mértékben részesülsz dicsôségemben."
2001. aug. 25. Nagyon vágytam imádott Jézusom szent színe
látására. Mivel mindenben engedelmeskedni akarok Neki,
ezért Ôrá bízom, hogy ezt mikor adja meg. Egyik nap ezt
mondta az Úr Jézus: "Én itt is veled vagyok. A szívedben lakom." Ma pedig ezt mondta: "Szentáldozáskor megéreztetem
veled isteni jelenlétemet."
Érzékeltem az édes Úr semmihez sem hasonlítható drága szent
jelenlétét. A lelkemben mélységes béke, kristálytiszta csönd, és
meleg szeretet honol. Mindent betölt bennem a Fény, az Irgalmasság, a Szeretet és az állandó Boldogság. Valósággal egybeolvadtam Vele, Aki a Minden a mindenségben.
Hôn imádott Uram ekkor ezt mondta: "Én vagyok a te Üdvözítôd, a te Megváltód. Az ajtóm nyitva áll elôtted. Én nyitottam ki. Beléptél rajta. Irgalmas Szívemben laksz. Én pedig a te
kicsi szíved boldog Királya vagyok. Te Bennem vagy, és Én tebenned. Már itt a földön beléptél az üdvösségbe."
Isten jelenlétét nem lehet szavakba foglalni. Csak a könnyeim
folynak. Ô velem van. Szeretete átölel, beburkol, megóv, mindenek fölött áll. Én benne vagyok a Szeretetben, a Békében, az
Örömben, a Biztonságban. Kimondhatatlanul szeretem, imádom. Kegyelmébôl eggyé váltam Vele, Aki az enyém, és én
Ôáltala létezem, és kizárólag az Övé vagyok. A földön nincs
ehhez fogható boldogság. Arra vágyom, hogy minden lélek átadja magát a végtelen Szeretetnek, hogy ôk is megtapasztalják
az Ô kegyelmét.
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Másnap, aug. 26-án szentmisén Jézus: "Idd az Én Véremet.
Érezd meg szeretetemet. Meghódítalak Magamnak, hogy áldozattá légy Értem. Nagyon-nagyon szeretlek. Az életemet adtam
érted. A Véremet ontottam érted. Szeretetem átölel, beburkol,
fenntart. Te is légy áldozattá Értem! Add az életedet Értem!
Meghívlak a Bárány mennyegzôjére.
A Bárány mennyegzôje a földön a szentmise, amelyre mindig
Én hívlak el.
Ez a Bárány halotti tora.
A Bárány mennyegzôje a mennyben a feltámadott Bárány ünnepe. Ô, a Bárány egyesül=közli Magát jegyesével, a megdicsôült egyházzal. Ez egy végnélküli örömünnep és kielégültség mind a Bárány, mind a jegyes részérôl, mert mindketten
egymásra vágytak."
2001. aug. 27. Szentmisén Jézus: "Kérj Tôlem valamit, megadom neked."
A legnagyobb vágyam, hogy újra megtapasztaljam a Te drága
szent jelenlétedet.
Jézus: "Nagyon megdicsôíted Nevemet, amiért ezt kéred. Nagy
jutalom vár rád ezért országomban."
Szentáldozás után Jézus: "Szívem a tied. Megnyitottam elôtted.
Neked adom. Kicserélheted a tiéddel. Vigyázz! Szívem a szeretet lángoló tûzhelye. Az a Szív, amely szeret, sokat szenved."
Kicseréltem.
Jézus: "Szeress és imádj forrón, különösen akkor, amikor szenvedsz. Így mindent kibírsz. Megadom hozzá a kegyelmet."
2001. aug. 30. Szentségimádáson újra kértem, hogy megtapasztaljam hôn imádott Uram jelenlétét. Érzékeltem, hogy
benne vagyok az édes Úr végtelen békéjében, szeretet-izzásában, hatalmas, mindeneket fenntartó gondviselô erejében.
Ôbenne, a Teljességben, Akiben minden jelen van, ami jó, von161

zó és kívánatos. Kimondhatatlanul jó és teljes boldogság
Istenben élni, ÔT megtapasztalni és imádni.
Jézus: "Érezd, hogy mint kicsiny gyermek a Keblemen
nyugszol. A Tenyeremen hordozlak, és nézlek, amint növekedsz
a hitben, a reményben és a szeretetben."
Ekkor, mint egy villanás, a Szentlélek megvilágosította az elmémet, miszerint mi emberek, kortól, nemtôl függetlenül kicsiny gyermekek vagyunk a végtelen, mindenható, szeretô Isten
Tenyerén. Lélekben szüntelenül fejlôdnünk kell az isteni erényekben, amíg el nem nyerjük a tökéletességet a mennyben.
Ezt várja el tôlünk Mennyei Örök Édesatyánk. Ezért buzdít az
Úr Jézus, a mi Üdvözítônk: "Legyetek tökéletesek, mint Menynyei Atyátok!" Erre vagyunk hivatva mindannyian. Ezért az
egyért kaptuk az életünket, hogy a földön törekedjünk elérni a
tökéletességet, amely az örök hazában teljesül.
Egyszer ezt mondtam Lelkiatyámnak: Minden erômmel törekszem arra, hogy tökéletes legyek, és mindig imádkozom is ezért,
de a nyomorúságom és a bûneim akadályoznak abban, hogy
elérjem. Az Úr Jézus ezt szokta nekem mondani: "Megengedem, hogy megbotolj, hogy eless, nehogy elbízd magad." Az
ilyen botlások mindig a javamra válnak. Még nagyobb alázatra
tanítanak, és még jobban magasztalom Istenem irgalmas szeretetét, amely újra meg újra Magához emel, és minden kegyelmet
megad, hogy tovább haladjak az életszentség útján. Hála és
dicsôség legyen Neki mindörökké!
2001. szept. 4. Itthon imádság közben Jézus: "A legtökéletesebb engesztelés az, ha lángolóan szerettek Engem, és Énbennem mindenkit. Többet ér egyetlen szeretettel teli fohász, mint
bármennyi ima, amelybôl hiányzik a szeretet. Azt kérem, hogy
ne szemléljétek a bûnt, a világot, és a bûnös embereket. Egyedül Engem lássatok szüntelen. Az Én végtelenül irgalmas, szeretettôl lángoló Szívemet. Merüljetek el Bennem, mint hatal162

mas Szeretet-Óceánban, mint végtelen kegyelem-kiáradásban.
Mondjátok Nekem gyakran: Jézusom, mindenek fölött szeretlek
Téged. Imádlak Téged. Bízom Benned, hogy irgalmad végtelen.
Hiszem, hogy irgalmas vagy hozzám most, és halálom óráján is
irgalmazol nekem. Ámen."
"Imádkozzátok el gyakran a Szeretet himnuszát. (1 Kor.13.)
Elmélkedjétek át, és igyekezzetek azt tettekre váltani! Ezzel engeszteljetek Engem a világ tengernyi bûne miatt! Igyekezzetek
szeretni a bûnösök helyett is!"
2001. szept. 7. Elsô pénteken reggel szentmisén szentáldozás
után Jézus: "Velem együtt mondd: Jézusom mindenek fölött
szeretlek Téged. Vértanúságomban is szeretni akarlak Téged.
Úgy akarlak szeretni Téged, mint ahogyan Te szerettél, amikor
értem a keresztfára mentél. Ámen."
Aznap délután itthon Szent Lukács evangéliumának a 7.
fejezetét olvastam. Jézus tanúságát Keresztelô Szent Jánosról,
akinek a születésnapján születtem. Ekkor ezt mondta Jézus:
"Kérd születésnapi védôszentedet minden nap. Nagyon sokat
tud segíteni. E szavakkal fohászkodj hozzá:
Kedves Védôszentem, Akit módfelett tisztelek. Kérlek téged,
járj közben értem az Úr Jézus Krisztusnál, hogy én is teljesítsem az Ô leghôbb vágyát, hogy a te példád szerint mindhalálig
megálljam a helyemet. Életmódommal, szavaimmal és tetteimmel is hirdessem Isten evangéliumát. Imádkozz értem, hogy
mindhalálig kitartva én is vértanúságommal tegyek bizonyságot az Igazról, Aki életét adta értem. Ámen."
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2001. szept. 11. Szentmise, szentáldozás után, a szentségimádás alatt imádott Jézusom végtelen kegyelmébôl megengedte, hogy újra megtapasztaljam az Ô áldott, drága szent jelenlétét. Érzem, amint beburkol a puha Fény, az isteni szeretet
melege, biztonsága, és semmihez sem hasonlítható mennyei
édessége. Hôn imádott Jézusom ekkor végtelen szeretettel ezt
mondta: "Légy nagyon-nagyon boldog! Érezd át, hogy Isten
gyermeke vagy! A mindeneket felülmúló örök boldogság
örököse."
2001. okt. 1. Szentmisén Jézus: "Ajánld fel a szentmisét azért,
hogy kicsiny gyermek légy karjaim között mindörökké. Mindig
minden helyzetben hagyatkozz Rám teljesen, és akkor megtapasztalod a semmihez sem hasonlítható örömöt és békét."
Szentáldozás elôtt Jézus: "Szívemet adom neked. Szeress az Én
szeretetemmel! Engem sugározz mindenkinek!"
2001. okt. 4-én éjjel itthon a sátán rettenetesen támadott.
Nagyon akartam imádkozni, de csak röpimákat tudtam. Hôn
imádott Jézusom ekkor ezt mondta: "Jöjj ide keresztemhez!
Nézd az Én Véremtôl áztatott Testemet! Fogd fel, milyen nagy
volt a lelked ára! Naponta eszed az Én Testemet és iszod az Én
Véremet. Én táplállak Vele. Amikor ellenfelem kísért, menekülj
Hozzám! Egyedül Én tudlak megmenteni. Rejtôzz el az Én
irgalmas, szeretettôl lángoló Szívemben! Szívem nyitva áll elôtted, és mindazok elôtt, akik ide akarnak menekülni a világ zaja,
csábítása elôl. Gondolj Rám! Nézz fel keresztemre, isteni Megváltódra! Szemléld Sebeimet, tengernyi kínomat! Mindezt
helyetted, érted, irántad való szeretetbôl vállaltam. Köszönd
meg! Adj érte hálát! Szeress viszont Engem! Bánd meg bûneidet!
Kérd kegyelmemet! Teljes szívedbôl mondd: Az én nyomorúságom dicsôítsen meg Téged Uram!"
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Levél egy kiválasztott léleknek:
Ne ragaszkodj semmihez a földön! Sem tágyhoz, sem személyhez, sem semmilyen elképzeléshez. Csak az tud szívbôl imádkozni, aki nem ragaszkodik görcsösen semmihez és senkihez.
"Boldogok a lélekben szegények." A szívbôl fakadó, és teljesen
Istenre hagyatkozó ima segít, hogy felismerjük, mi a Szentlélek akarata. A rózsafûzér égi Édesanyánk fénye, amely elûzi
a gonoszt, és kivezet a sátán sötétségébôl. Ha nem tudod végigimádkozni a teljes szentolvasót, legalább a titkokat elmélkedd át!
Egyszer valakitôl egy élménybeszámolót hallottam. Elmondta,
hogy családokat és betegeket látogat. Mindenki panaszkodik
neki, és az imáit kéri. Estére már olyan kimerülten tér haza,
hogy alig bírja a kereszteket, amelyeket megosztottak vele.
Ilyenkor leborul Jézus lába elé, és átadja mindet neki. Ettôl
megkönnyebbül, és újabb erôre kap.
Téged elhívott az Úr, és a szolgálatába állított. Mindazokat
akiket elhívott, dühött erôvel támad a gonosz. A szentekkel is
ezt tette. Jézus is erre készített fel: "Nem különb a szolga az ô
Uránál."
Jézus most azt mondja neked testvérem: Nem kell összeroppannod. Add át a gondjaidat Ôneki! Mindazokat amelyeket te
nem tudsz megoldani. Szeretteid életét, a saját jövôdet. Teljesen hagyatkozz Jézusra! Teljes erôdbôl, egész akaratodból bízzál egyedül csak Ôbenne! Így ismételgesd hittel: Jézusom, kérlek Te cselekedj! Bízom Benned. Jézus hallja ezt. Meg fogsz
lepôdni, mert Ô minden elképzelésünket felülmúlóan cselekszik. Teljes szeretetével, egész mindenhatóságával. Nézz föl a
keresztre! Csak Jézusra tekints szüntelen! Egyetlen pillanatra
se vedd le Róla a szemed! Hatalmas erô árad Belôle...
Vegyél példát Róla! Légy olyan nagyon alázatos és engedelmes, mint Ô! Elsôre ez nagyon nehéznek tûnik. De Ô megadja
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hozzá az erôt. Neked csak el kell határoznod magadat. Nekünk,
Krisztus követôknek sohasem szabad elfelejtenünk, hogy a Vértanú Megváltó nyomában járunk. Az Ô képmásává kell lennünk.
Ez állandó önmegtagadást és kereszthordozást kíván. De Jézus
számára is a Golgotán át vezetett az út az örök dicsôségbe.
Emlékezés Lelkiatyámra, Bonajunkta,
azaz Váry József atyára, akit mi, lelki gyermekei "csak"
Kisatyának hívtunk.
Õ nagyon szerette, ha Kisatyának szólítottuk. Így mesélte el,
hogyan lett õ Kisatya: "Egyszer egy 7 év körüli kislányt látott
az édesanyjával a templomban, aki nagyon sírt. A gyermek elbeszélte neki, hogy már nagyon szeretne elsõ áldozó lenni, de
az édesanyja azt mondta, hogy még nem lehet. Erre én - nem is
tudom hogyan - azt feleltem, hogyha egy hét múlva szépen felmondja nekem a katekizmust, akkor elsõ áldozó lehet. A gyermek kifogástalanul megtanult mindent. A legnagyobb örömére
elsõ áldozó lett. Utána én lettem a lelkiatyja. Õ szólított engem
elõször Kisatyának, ami azóta is rajtam maradt."
Ekkor Kisatya még fiatal lehetett, mert az említett kislány most
Németországban él, ahol orvos. Õ mondott el egy megtörtént
esetet Kisatyának, amit Lelkiatyánk megosztott velünk: A kislány ment az utcán. Egyszer egy hang, hangosan rákiáltott: Állj
meg! Megtorpant. Abban a pillanatban egy nagy cserép zuhant
alá. Ha nem állt volna meg, agyonütötte volna. Körülnézett, de
senkit sem látott. Az õrangyala figyelmeztette.
Mindig mosolygott. Fölfelé. Telve bizalommal. Igazi kisgyermekded lelkülettel.
Nagyon alázatos volt. Minket is erre buzdított. Gyakran mondogatta. Hagyatkozz teljesen Jézusra! Mondd Neki gyakran:
Jézusom bízom Benned! Amikor szidást vártam a gyóntató166

székben, a legnagyobb meglepetésemre megköszönte, hogy
megtiszteltem a bizalmammal, és feltártam elõtte titkaimat.
Gyakran Jézus szólt általa. Ilyenkor kissé elváltozott a hangja,
és teljesen más stílusban, határtalan szeretettel beszélt. Ezek az
üzenetek mindig válasz erejûek voltak megoldandó problémáimra. Életem legnehezebb próbatételeit az õ vezetése és tanácsai szerint éltem meg. Mindig õrá bíztam a döntést a legfontosabb dolgaimban is, és az õ utasításait követtem. A Szentlélek
csodálatos mély látással ajándékozta meg. Gyakran adott választ olyan - a lelkem mélyén megfogalmazott kérdésre, problémára, amirõl nem is beszéltem neki, mert akkor éppen elfelejtettem. De Jézus tudta, mi nyomasztja lelkemet, ezért Õ maga
válaszolt Lelkivezetõmön keresztül. Életem legnagyobb öröme
volt, hogy mindig a legméltóságosabb Oltáriszentséggel áldott
meg, amikor feloldozott, és máskor is. Ha mód volt rá - amikor
nem a gyóntatószékben, hanem másutt gyóntam - a kezembe
adta a kis szelencét, amelyben hõn imádott isteni Jegyesem
legszentebb Teste volt. Megcsókoltam, és a szívemre öleltem
Õt. Ez a boldogság kitartott egyik gyónásomtól a másikig. Még
mindig könnyek között emlékszem rá.
Mindig ezekkel a szavakkal áldott meg: Áldjon meg téged,
szeretteidet, utaidat, elleneidet; óvjon minden bajtól, veszedelemtõl, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében! A végén soha
nem felejtette el mondani: Maradj kicsiny gyermek, cumival!
Kisboldogasszony másnapján, szeptember 9-én született. Egy
napon a karmelita Marcell atyával, akit nagyon tisztelt. Tõle
vette át a jelmondatot, amelyet nekünk is minden alkalommal
hirdetett: "Nekem csak szeretnem szabad." Õ valóban csupa
szeretet volt. Gyakran mondogatta a gyóntatószékben: "Ma a
legnagyobb hiánycikk a szeretet. Szeress mindenkit! Tégy jót,
és imádkozz ellenségeidért is!"
Amikor megismertem õt, egy szentképet adott, amely a Szentatyát ábrázolta, egy karonülõ kisgyermekkel. A gyermekre mu167

tatott, és ezt mondta: Ilyennek kell lenned! A képet még ma is
szeretettel õrzöm. Sokszor ismételgette: Szentté kell lenned!
Ha nem leszel szentté, hiába születtél! Az elsõ gyónásomnál
teljes õszinteséget, és teljes engedelmességet kért. Oly nagy
szeretettel vezetett, hogy mindvégig - 15 évig - megfeleltem
ennek a kérésének.
Egyik alkalommal ezt mondta: Amikor éjjel felébredek, mindnyájatokat megáldalak az Oltáriszentségi Jézussal. Ezt napközben is gyakran megteszem. Éreztük ennek az áldásnak megerõsítõ, gyógyító hatását.

hogy most is megkapja ott azt a kegyelmet, hogy a legméltóságosabb Oltáriszentséggel áldja meg minden gyermekét. Azóta
gyakran kérem az áldását, amely által újabb erõt és kegyelmet
kapok. Megígérte, hogy mindig köztünk lesz, és segít minket.
Most már a mennyben új lelki gyermekeket is elfogad. Annak
idején itt a földön betegsége miatt ezt nem tehette meg. Halála
után a szentmisén láttam a lelkét, mint fehéren izzó tûzcsóvát,
amint a Legszentebb Szentháromságot imádja. Kimondhatatlanul boldog volt. Örömmel adtam hálát imádott Jézusomnak,
amiért megmutatta õt nekem.

Életem egyik legnagyobb boldogsága volt, amikor letettem a
fogadalmat a szervita harmadrendbe. Oly nagy szeretettel imádkozott értem a beöltöztetésnél, hogy azt soha nem felejtem el.
A legkedvesebb tárgyaim azok a ruhadarabok, és a rózsafüzér,
amelyeket õ áldott meg.
A szervita harmadrendet is Bonajunkta atya vezette. Az utolsó
összejövetelekre még lázas betegen is eljött. Ezt mondta: Oda
kell mennem, mert engemet várnak. Én vittem el kocsival. Már
alig volt ereje ki - és beszállni. De a lelke vitte õt szárnyakon.
Most - az õ mindannyiunk számára fájdalmas halála után legközelebbi lelki gyermeke, az egyik szervita nõvér helyettesíti õt nekünk. Minden eszközzel igyekszik pótolni felejthetetlen drága Lelkiatyánk jelenlétét. Hangfelvételeket hallgathatunk, amelyek õrzik, a jól ismert kedves hangot. Lelki írásokat
oszt, amelyek megismétlik a tanítást, amely az életszentségre
hív. Fényképeket kapunk, amely Lelkiatyánk kedves mosolyát
sugározza ránk. Videokazettákat nézünk, amelyek Lelkiatyánk
tulajdonai voltak, amelyeket õ akart levetíteni nekünk, de már
nem maradt rá ideje... Elragadta õt közülünk a testi halál, hogy
ezután a lelke az örök Fény birodalmában tündököljön.
Sokszor hallom õt most is, amint tanácsot ad, vezet. Amikor a
Szûzanya felvitte õt a mennybe, beszéltem vele. Azt mondta,
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Részletek Váry József, azaz Bonajunkta szervita atya
lelkigyakorlatos elmélkedésébôl:
Megdöbbenek, amikor Liquori Szent Alfonz szavait olvasom.
Isten Szent Brigittának kinyilatkoztatta, hogy a bûnös papok
mélyebben merülnek a pokolba, mint az ördögök. Mekkora
örömünnepe lehet az ördögnek, ha egy elkárhozott pap száll le
közéjük. Ezekkel a szavakkal fogadják ôt: Ó pap, volt idô,
mikor te uralkodtál fölöttünk. Amikor lehoztad a megtestesült
IGÉT az oltárra, annyi lelket mentettél meg a pokoltól. Íme
most hasonló vagy hozzánk, és gyötrôdsz mindig. Igen, király
vagy. A királyi ágy és bíbor megfelel méltóságodnak. Most a
tûz és a férgek, amelyek örökké rágni fogják testedet és
lelkedet. Ó, hogy fognak gúnyolódni az ördögök az elkárhozott
papok szentmiséivel, szentségeivel és minden szent ténykedésével. Majd így fordul a szent pap testvéreihez: Papok, paptestvérek, legyetek résen! Az ördögök jobban támadnak egy papot,
mint száz világit. Mert ha egy pap elkárhozik, egy tömeget ránt
magával az örvénybe.
Aranyszájú Szent János pedig azt mondja, hogy az, aki romlásba dönti a pásztort, nemsokára eléri azt, hogy szétszóródik
az egész nyáj. Nem kevesebb okkal írja egy író: A háborúban
az ellenség mindenek elôtt a vezéreket igyekszik megölni.
Mily sokat mond Assziszi Szent Ferenc e szavakkal: Ha találkoznék egy angyallal és egy pappal, elôször a papnak köszönnék. Mint Szent Lôrinc és Szent Efrém, ô sem vette föl a papi
rendet. Páli Szent Vince mondja: Ha tudtam volna, mit jelent
papnak lenni, sohasem engedtem volna, hogy felszenteljenek.
Az Ars-i Plébános, Viannay Szent János pedig ezeket mondja:
Ha tudtam volna, mit jelent papnak lenni, ahelyett, hogy a szemináriumba mentem volna, gyorsan elmenekültem volna a
trappista rendbe.
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Ó, milyen nagy dolog az, ha valaki pap. Ha az ember megértené, meghalna. Szent Bernadette egy pap képét kapta, amelyen
e szavak voltak: Megáldom Önt. A Szent megcsókolja a képet.
Igaza van, mondják neki, ez egy szent pap. Ó, én az áldást csókolom meg - feleli. Ô egy pap. Az angyal tökéletesebb természeténél fogva. A pap tökéletesebb az angyalnál, mûködésénél
fogva. Pap, azaz fölszentelt, azaz minden világi használattól
visszavonult, és az ÚR kizárólagos használatára szentelték.
Felmértem-e ezeket a szavakat? E két valóságnak mélységét?
Hogy minden világi használattól visszavonult, és az ÚR kizárólagos használatára szentelték? Egy keresztény, akinek hite
lenne, meghalna a szeretettôl, mondotta az Ars-i Plébános. Egy
keresztény és egy pap, akinek hite lenne, és az isteni fényességben felfogná a papság egész teljességét, tudna-e élni?
Mély alázattal kérem, hogy imádkozzatok értem, hogy Isten
örök tervét lelkemre vonatkozóan maradéktalanul teljesíthessem. Ne feledjétek el egy pillanatra sem, hogy éljetek úgy,
ti is velem együtt, ahogyan halálunk pillanatában szeretnénk,
hogy éltünk volna. Akkor csak annak fogunk örülni, ha valóban a két legszentebb Szívben elmerülve, Velük egyesülve elmondhatjuk majd, illetve maga az ÚR bennünk, amikor átröppenünk az ÖRÖK ATYA elé: ATYÁM, a munkát, amelyet rám
bíztál elvégeztem, és megdicsôítettelek Téged a földön.
Ámen.
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Mária Julianna által kapott imák:
Ezt az imát 99. jún.1-én szentmisén, szentáldozás után tanította nekem Jézus: "Velem együtt mondd! Jézusom, mindenek fölött szeretlek Téged! Hálát adok mindenért, különösen a szentáldozás kimondhatatlan csodálatos nagy kegyelmi ajándékaiért. Izzó égô lángoló vággyal vágyakozom Isteni Szent Színed
látására! Kérlek add, hogy elégjek ebben a tûzben, és belépjek
vértanúid sorába, ha Te is így akarod. Így akarom. Csak temiattad mondattam veled."
99. júl.15-én Szentségimádáson Jézusom ezeket az imákat
tanította nekem: "Ha rágalmaznak, vagy sértenek, ezt mondd:
Atyám bocsáss meg nekik, mert nem tudják mit cselekszenek.
Uram irgalmazz nekünk, nyomorult bûnösöknek!
Ha áldozatot vagy szenvedést kérek tôled, ezt mondd:
Hála és dicsôség Neked Istenem! Uram, legyen meg a Te akaratod! Atyám köszönöm, hogy meglátogattál. Szivesen vállalom a Te dicsôségedre és a lelkekért."
99. júl. 20.Szentmisén, szentáldozás után hôn imádott édes jó
Jézusom ezt az imát diktálta nekem:
"Istenem, mindenek fölött szeretlek Téged! Hálát adok minden
szenvedésért és minden kegyelmedért, amely által mindezt elviselem. Kérlek, hôn imádott örök Édesatyám, áldd meg és többszörözd meg nekem juttatott kegyelmeidet, hogy képes legyek
vállalni, és Irántad való szeretetbôl elviselni mindazokat az
áldozatokat és szenvedéseket, amelyeket öröktôl fogva nekem
szántál.
Ámen."
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99. aug. 11-én itthon a Szentlélek így imádkozott bennem.
Hôn imádott Jézusom arra kért, hogy írjam le.

Ima
"Hôn imádott édes Üdvözítôm, Te otthagytad imádva szeretett,
minden képzeletünket felülmúlóan gyönyörûséges Atyádat, és a
csodálatosan szép szent angyalokat, hogy értünk, bûnösökért
leszállj ebbe a nyomorúságos siralomvölgybe, ahol a Szeplôtelen Szûz Leány méhét megszentelted, és Belôle vetted föl
emberi Testedet. Már ezért is térdreborulva kellene imádnunk
Téged. De a Te végtelen szereteted ezzel nem érte be. A mi telhetetlenségeink miatt állandó súlyos nélkülözések és szenvedések között éltél. A leghidegebb télben egy piszkos istállóban születtél. Nehéz, fáradságos munkával kerested meg a
legszükségesebbre valókat. Majd hosszú utakon gyalogoltál,
hogy átadd népednek Atyád tanítását. Betegeket gyógyítottál,
holtakat keltettél életre. Éjjel alvás helyett imádkoztál, ezzel is
engesztelve Atyánk jogos haragját tengernyi bûneink miatt.
Irántunk való szereteted arra ösztönzött, hogy Áldozattá légy
értünk. Hisz ezért jöttél közénk. Egyedül a Te Isteni Szentséged
volt méltó a végtelenül megbántott Isten kiengesztelésére. És
akkor elôre látva bûneink sokaságát, és annak undorító szennyét,
amelyeket mind Magadra vállaltál; Emberséged vérrel verejtékezett. Mert végtelen Szentséged kimondhatatlanul gyûlölte
és útálta a bûnt. Elôre láttad, hogy a sátán milyen fertelmes
kínzásokat készített elô számodra. Ez újabb elviselhetetlen gyötrelmeket jelentett Szent Emberségednek. Lelkünk utáni szomjad
azonban felvitt a Golgotára. Nem volt elég Neked a töviskorona, a legdurvább megaláztatás, a legkegyetlenebb megostorozás. Félholtra kínzott Drága Szent Testedet hagytad keresztre szegezni, hogy ott szenvedj kínhalált a legmegvetettebb
latrok között. De még elôtte nekünk adtad legdrágább
Kincsedet, Szent és Szeplôtelen Édesanyádat. És miután ilymó173

don már Tôle is megfosztottad Magadat, kimondtad: Beteljesedett. Atyám Kezedbe ajánlom lelkemet. Ó mily nagy volt a
lelkünk ára! Mily kedvesek vagyunk mi a Te számodra, hogy
ennyi áldozatot vállaltál értünk. Ember képtelen erre. Ehhez
Magának az Istennek kellett Emberré lennie. Csodálom végtelenül szeretô mindenhatóságodat! De mivel Isten vagy, így halhatatlan és örökkévaló is. Szereteted kiterjed minden teremtményedre. És hogy senki se maradjon ki kegyelmeidbôl, ezért
megalapítottad az Oltáriszentséget. Minden Szentmisében rejtetten megújítod szent kereszt-áldozatodat. És Önmagaddal
táplálod, erôsíted szegény nyomorult bukdácsoló lelkünket.
Elôtte megtisztítasz Szent Véreddel a bûnbánat szentségében.
Ó felfoghatatlan Szeretet! Aki az Istent Atyánkul adtad. Aki
Önmagadat Testvérünkké alacsonyítottad. De ezt oly nagy
alázattal tetted, hogy Te látszol a kisebb Testvérünknek. Te voltál Az, Aki megmostad tanítványaid lábát. Kiárasztottad ránk
Szentlelkedet. Ô Az, Aki megtanít minden jóra, és az örök üdvösségre vezet. Csupán ki kell elôtte nyitni szívünket.
Ó felmérhetetlen örök Szeretet! Térdre borulok Elôtted. Emberi
szó kevés, hogy hálát adjon Neked. Érzem, a szívem lángolva
imád Téged, és csak a könnyeim peregnek forrón és némán. Ôk
mondják el Neked mennyire szeretlek!"

II. Jézus vállára veszi a keresztet
"Jézusom kérünk segíts, hogy a Te erôddel vegyük vállunkra
keresztünket, életünk minden pillanatában. Soha ne felejtsük el,
hogy Téged a földön a kereszten találunk meg. Te elválaszthatatlan vagy ebben a világban a kereszttôl. Kérünk add, hogy
a keresztben Téged szeressünk, és magasztaljunk azért, hogy a
mi keresztünket, amelyet Tôled kaptunk, a Te isteni bölcsességed és szereteted alkotta meg, hogy ezáltal az örök üdvösségre vezessen bennünket."
III. Jézus elôször esik el a kereszttel
"Jézusom köszönjük, hogy Te akkor is szeretsz, amikor Ellened
vétkezünk. Te mentegetsz: Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem
tudják, mit tesznek. Te mindig mellettünk állsz, és kinyújtod felénk, értünk átszegzett drága szent megváltói Kezed."
IV. Jézus találkozik Szent Anyjával
"Jézusom köszönjük, hogy égi Édesanyánk bennünket is végigkisér életünk keresztútján. Ô a mi Fényünk, Akinek Szeplôtelen
Szívében meglátunk Téged. Ô fogja meg gyönge kezünket, és
elvezet Hozzád."

99. szept. 3. Elsô pénteken szentmise, szentáldozás után a
Szentlélek így imádkozta bennem a keresztutat:

V. Cirenei Simon segít Jézusnak
"Jézusom köszönjük, hogy adtál keresztet. Kereszted megóv a
bûntôl, és utat mutat Hozzád az égbe. Köszönjük, hogy kegyelmedbôl szeretjük keresztünket. Azért szeretjük, mert Tôled kaptuk. A keresztünk iránt való szeretet megtanít arra, hogy Neked
egész életünkben engedelmeskedjünk."

I. Pilátus halálra ítéli Jézust
"Jézusom bocsáss meg, amikor másokban Téged ítélünk el.
Kérünk add, hogy az ítéletet meghagyjuk Neked, az örök Bírónak. Mi pedig kicsiny gyermekek legyünk, és Szent Szíved szeretetén pihenjünk meg."

VI. Veronika kendôt nyújt Jézusnak
"Jézusom tôlünk is a résztvevô segítô szeretetet kéred. A szeretetbôl fakadó jó cselekedeteket. Szeretet nélkül nincs értéke, de
ha Irántad való szeretetbôl segítünk másoknak, a Te örömöddel
jutalmazol érte."
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VII. Jézus másodszor esik el a kereszttel
"Jézusom, Te már elôre láttad, hogy újra el fogunk esni. Jól
ismered gyöngeségeinket. Mégsem ítélkezel fölöttünk, hanem
újra felénk nyújtod segítô szent Kezed."
VIII. Jézus vígasztalja a síránkozó asszonyokat
"Drága Jézusom. Most különösen idôszerüek szavaid: Bánjátok
meg gonosz tetteiteket! Sirassátok meg bûneiteket! A szíveteket
szaggassátok, ne a ruhátokat! Ott belül, a lelketekben változzatok meg! Tisztuljatok meg értetek kiontott Véremben, a bûnbánat
szentségében! Csak az ilyen lelkekbe vágyom bemenni a szentáldozásban. A bûntôl undorodom."
IX. Jézus harmadszor esik el a kereszt súlya alatt
"Mi mindig bukdácsolunk. Elesünk. Sôt, mélyre zuhanunk. De
Te sohasem fáradsz bele Urunk, hogy leszállj értünk akár a
legmélyebb szakadékba, hogy válladra vedd, és felhozd az egy
elveszettet, akiért Véreddel fizettél váltságdíjat. Azt hiszem, hogy
a menny örökkévalósága is kevés ahhoz, hogy Neked eléggé
hálát adjunk."
X. Jézust megfosztják ruháitól
"Amikor megkereszteltek, ránk adtad megszentelô kegyelmed
hófehér ruháját. De mi hagytuk rászedni magunkat, mint Éva
anyánk. Hiszékenyen szóba álltunk a kígyóval. El is veszítettük
hófehér köntösünket. Hogyan szerezhetnénk vissza? Fussunk!
Jézus vár ránk a gyóntatószékben. Szent Vérével mossa hónál
tisztábbra, napnál ragyogóbbra lelkünket. A sátán megszégyenül, és tehetetlenül menekül."
XI. Jézust a keresztre szegezik
"Jézust a világ végezetéig keresztre szegezik a bûnös emberek
a lelkükben. Mi keresztények, soha ne akarjunk mást látni, mint
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Ôt, az Ô Szent Vérétôl áztatott drága Szent haldokló Testét a
keresztfán! Kérjük kegyelmét, hogy legalább részben fogjuk fel,
mekkora árat fizetett a lelkünkért. Akkor biztosak lehetünk abban, hogy sokkal nehezebben tud rászedni a sátán. Bûnt soha
el ne kövessünk, és vigyázzunk, hogy ne is botladozzunk!"
XII. Jézus meghal a kereszten
"Drága jó Jézusom! Miértünk haltál kínhalált. Irántunk való
végtelen szereteted vitt fel a Golgotára. Kérünk adj nekünk is a
Te lángoló szeretetedbôl, hogy viszontszeressünk Téged, és Irántad való szeretetbôl mindig ellene mondjunk a bûnnek. Mi is
meghaljunk a világ összes élvezetének, és egyedül a Te Szíved
szeretetének édességét birtokoljuk, és egész életünkben csak
Neked szolgáljunk."
XIII. Jézus Testét leveszik a keresztrôl és fájdalmas Anyja
ölébe fektetik
"Fájdalmas Szûzanyám! Csak a könnyeid ömlenek némán. Sokba
került Neked a mi megváltásunk. Te, az Úr alázatos Szolgálóleánya ezt is elfogadtad. Odaadtad Ôt, Akit teljes Szívedbôl
szerettél. Ôt, a legkedvesebbet, a legdrágábbat, a legédesebbet. Ôt, a Te Egyetlenedet, Aki szûzi tiszta Testedbôl öltött Testet. Akit a világra szültél, Akit dajkáltál, Akivel a gyilkos Heródes elôl menekültél. Miért?... Azért, hogy teljesítsd az Atya
akaratát. Azért, hogy most lemondj Róla, a Legkedvesebbrôl,
az Egyetlenrôl. És Ôhelyette megkaptál minket, esendô
nyomorult bûnösöket, hogy véres könnyeket hullass értünk. A
világ minden tájára eljössz, hogy figyelmeztess:"Tartsatok
bûnbánatot! Imádkozzatok! Szeressétek a végtelenül megsértett
jóságos Atyát!"
Bárcsak meghallgatnánk szavad, és ne okoznánk csalódást Neked!
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XIV. Jézus Holttestét sírba teszik
Drága Szûzanyám! Már holtan sem lehet a Tiéd Szent Fiad.
Elnyeli Ôt a sírkamra. Ha az isteni erô nem támogatna, beleszakadna szeretettôl lángoló Szeplôtelen Szíved. De ahol a
keserûség, ott segít a kegyelem. A Te hited a legerôsebb: Meglátod Ôt harmadnapra. De addig... Ez a legkínzóbb várakozás!"
XV. Jézus halottaiból feltámad
"Feltámadott! Él! Örökkön örökké él!!! Beteljesítette igéretét.
Ô mindig beteljesíti, mert Ô igaz. Ô a mi Reményünk. Mert igérete nekünk is szól. Nem nyelnek el a sírnak hantjai. Csupán
földi ruhánktól, testünktôl szabadulunk meg. A lelkünk él, és a
testünk is fel fog támadni; és ujjongva fogja hírdetni Isten
irgalmát örökkön örökké!"
99. nov. 21.Vasárnap Krisztus Király, és egyben Szûz Mária
bemutatásának az ünnepén, délután itthon Szûzanyám ezzel a
gyönyörû imával ajándékozott meg:
"Hôn imádott édes jó Jézusom! Mindenek fölött szeretlek
Téged. Kitárom Elôtted szívem ajtaját. Lépj be rajta szereteted
izzó fényével. Szereteted lángoló tüzével forrassz eggyé
Magaddal, és alakíts Magadba engem. Égess ki belôlem minden Számodra visszatetszô dolgot, és formálj engem ezáltal teljes hajlandóságra, hogy mindig mindenben megtegyem szent
akaratodat. Ámen."
99. dec. 2. Szentségimádáson Jézus: "Szenvedéseidet viseld szívesen, mert csak az a kereszt nehéz, amelyet nem szeretetbôl
hordoznak. Ilyenkor mondd: Legyen hála, dicsôség, imádás,
szeretet és tisztelet Neked Istenem, Aki megteremtettél,
kiválasztottál és elhalmozol kegyelmeiddel!"
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99. dec. 10. Pénteken a templomban, a tabernákulum elôtt igen
nagy vágyam volt, hogy a keresztutat imádkozzam. Hôn imádott Jézusom azt kérte, hogy írjam le, ugyanis Ô imádkozta a
lelkemben.

Keresztút Jézussal
I. Pilátus halálra ítéli Jézust
"Halálra ítéltek. Az Én halálom által éltek. "Jobb, hogy egy
ember haljon meg a népért." (Ján.18;14.) Én vagyok az Áldozat, az isteni Bárány, Akinek leölése árán nyertetek örök életet."
II. Jézus vállára veszi a keresztet
"Magamra vettem a te bûneidet. Mindnyájatokét, az egész
világét. Én adtam érte elégtételt. Azért, amit el sem követtem.
Ti helyettetek."
III. Jézus elôször esik el a kereszttel
"Elestem, hogy titeket felsegítselek. "
IV. Jézus találkozik Szent Anyjával
"Nézd Anyámat, a Szentet! Míly fájdalmas. A lelke vérzik. Ez
sokkal nagyobb kín, mint bármi más."
V. Cirenei Simon segít Jézusnak
"Jöjj! Segíts! Szükségem van rád! Meg akarom osztani veled
keresztemet, hogy egykor ugyanígy megosszam veled dicsôségemet."
VI. Veronika kendôt nyújt Jézusnak
"A kendô. Rajta Szent Arcom képmása. A lelked a kendô, azon
akarom hagyni Szent Arcom képét, de csak akkor tudom, ha te
is azonosulsz Velem, ahogy Én tettem, amikor a te bûneidet a
vállamra vettem."
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VII. Jézus másodszor esik el a kereszttel
"Másodszor is elestem. Azért, hogyha visszaesel, újra felemeljelek. Mély verem a bûn. Vigyázz! Elesni veszélyes!!!"
VIII. Jézus vígasztalja a síránkozó asszonyokat
"Engem sirattok?! Akkor sírjatok, mielôtt vétkeznétek! Akkor
gyümölcsözôek könnyeitek."
IX. Jézus harmadszor esik el a kereszt súlya alatt
"Harmadszor is elestem, hogy a legmélyebb szakadékból is kimentselek. Hányszor kell még elesnem, hogy végre ne vétkezzetek?!"
X. Jézust megfosztják ruháitól
"Itt állok csupaszon, nevetségesen. Mert ti eltékozoltátok Tôlem
kapott hótiszta ruhátokat. Helyettetek lettem gúny tárgyává. Ti
miattatok röhögnek Rajtam."
XI. Jézust a keresztre szegezik
"A keresztre szegeztek. Az irántatok való szeretet szegeivel.
Szeretetem gyôzött le Engem. Szeretetbôl adtam oda életemet
értetek. Szeressetek viszont! Könyörögve kérlek benneteket!"
XII. Jézus meghal a kereszten
"Meghaltam, hogy ti éljetek - Énáltalam."
XIII. Jézus Testét leveszik a keresztrôl és fájdalmas Anyja ölébe
fektetik
"Nézd a fájdalmak Anyját! Íme a te Anyád. A te, és mindnyájatok vétke tette ezt Vele. Ôvele, Aki bûnt soha nem követett el. Aki
mindhalálig megmaradt Tisztának, Szûznek és Szeplôtelennek.
Tiszteld Ôt! Azonosulj Vele fájdalmas kínszenvedéseiben! Sirasd
meg bûneidet, amelyek miatt Én a fájdalmak Férfia lettem"!
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XIV. Jézus Holttestét sírba teszik
"Meghalt, elernyedt Testemet sírba helyezték. Tanítványaimat
kétely gyötörte. Csak Szent Anyám Szeplôtelen Szíve világított,
mint az élô hit lobogó mécsese. Vajon hiszel-e Bennem, a Mindenhatóban, amikor kudarcok érnek? Ki tudod- e mondani élô
hittel: Atyám, ne az legyen, amit én akarok, hanem amit Te?
(Mk.14;36.) Pedig itt kezdôdik a Krisztus követés."
XV. Jézus halottaiból feltámad
"Feltámadtam. Legelôször Anyámnak jelentem meg, hogy szeretô csókommal megvígasztaljam, megörvendeztessem Szeplôtelen Szívét. Életének legnagyobb boldogsága ez a találkozás
volt. Aztán megjelentem Mária Magdolnának, majd a még mindig kételkedô apostolaimnak. Ha ti úgy láttatok volna; halálra
gyötörten, sebekkel borítva, vérrel áztatva, latrok között keresztre szegezve; vajon elhittétek volna, hogy Én az Isten Fia
vagyok? Vigyázzatok, ne ítéljétek el apostolaimat!"
99. dec. 28. Egész napos Szentségimádás volt templomunkban. A legnagyobb örömömre végig hôn imádott Uram legszentebb színe elôtt imádkozhattam. Ekkor mondta Jézusom
ezt a keresztutat:
Jézus: "Jöjj, kövess végig a keresztúton! Mindazok, akik Engem
követnek, bebocsátást nyernek örök dicsôségembe. Mert ahol
Én vagyok, ott lesz az Én szolgám is, hogy aztán Én szolgáljak
fel neki egy örökkévalóságon keresztül."
I. Pilátus halálra ítéli Jézust
"Ne fájjon neked az, ha elutasítanak, megvetnek, sôt kigúnyolnak és kiközösítenek Énmiattam! Engem halálra ítéltek a te lelked üdvösségéért."
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II. Jézus Vállára veszi a keresztet
"Vedd fel keresztedet minden nap! Kérd Tôlem, hogy szeresd,
mert csak így tudod hordozni. Én nagyon szerettem, mert a te
örök életedet láttam benne. Te is lásd be, hogy egyedül a kereszt által jutsz be az üdvösségre, és ha kitartasz hordozásában, más lelkekkel is megjutalmazlak érte."
III. Jézus elôször esik el a kereszttel
"Ha elesel, ne csüggedj el! Ne add fel a reményt! Harc a földi
lét, állandó küzdelem. A legnagyobb ellenfél te magad vagy.
Ha önmagadat legyôzted, mindent megnyertél. Adj oda mindent Értem, még az életedet is! Akkor Én adok neked új életet,
örökké tartót, boldogot."
IV. Jézus találkozik Szent Anyjával
"Nézd Anyámat! Ô a te Anyád is. Veled megy, fogja a kezed. A
legnagyobb akadályt Ô hárítja el az utadból. Az Ô lába tiporja
el az ôskígyó fejét. Különben megmarna, és meghalnál - örökre."
V. Cirenei Simon segít Jézusnak
"Nézz Rám, milyen szánalmas állapotba kerültem irántad való
szeretetem miatt! Ne légy közömbös, mint a többiek! Gyere! Veled
akarom ma megosztani keresztemet. Keresztemmel együtt neked
adom társaságomat. Figyelj Rám! Sugárzik Belôlem a szeretet.
Vedd át ezt a lángot! Légy izzó fénycsóva! Szeress az Én szeretetemmel mindenkit! Így könnyû lesz a másokért hordozott kereszt. Így térsz meg a leggazdagabban országomba."
VI. Veronika kendôt nyújt Jézusnak
"Nézd eldeformált véres Arcomat! Ma tôled várom, hogy enyhíts szenvedésemen, amelyet helyetted, érted vállaltam. Légy
bátor! Ne félj a csôcseléktôl! Jöjj Hozzám, ha kell akár az életed árán is! Én Mindenható vagyok. Mulandó életed helyett
örökké tartót adok."
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VII. Jézus másodszor esik el a kereszttel
"Nem baj, ha újra elestél. Ez velejárója a vándorlásnak.
Zarándok vagy a földön. Tôlem jöttél, és Hozzám kell visszaérkezned. Atyám már tárt karokkal vár. Csak egy a fontos, hogy
Ôhozzá érkezz."
VIII. Jézus vígasztalja a síránkozó asszonyokat
"Sírsz? Bizony van miért. Te is megszomorítottál. Érted is hullattam könnyeket. Keresztáldozatomhoz a te bûneid is hozzájárultak. Jól teszed, ha sírsz. Sirasd csak meg minden bûnödet!
Egész földi életedben ez a legfontosabb cselekedeted. Ezzel szerzed Nekem - és majd magadnak is - a legnagyobb örömöt."
IX. Jézus harmadszor esik el a kereszt súlya alatt
"Újra elestél. Visszazuhantál bûneid vermébe. Pedig most
fogadkoztál, miközben sírtál. Nézd! Itt vagyok. Utánad jöttem.
Gyere, kapaszkodj a Kezembe! Fölviszlek a napra, az üde zöld
pázsitra. Hisz Én vagyok a te Üdvözítôd, Gyógyítód, Megmentôd. Jöjj, ott várlak a gyóntatószékben! Papom keze által Én
oldozlak fel. Mindent Nekem mondasz. Ne hallgass el semmit,
mert csak attól szabadulsz meg, amit megvallottál."
X. Jézust megfosztják ruháitól
"Mezítelen vagy. Miért nem öltözöl fel? A keresztségben fehér
ruhát adok, mennyegzôs köntöst. De neked kell felvenni. Nélküled nem megy. Nem tanítottak meg a legfontosabbra, amely
értelmet adna életednek. Helyette hiábavalóságokkal töltötték
meg agyad. Gyermekem, jöjj! Én vonzalak. Én az utolsó órában
is felfogadlak. Siess, mert nem tudod, meddig jöhetsz!"
XI. Jézust a keresztre szegezik
"Jöjj, még van hely keresztemen! Pontosan itt, Mellettem.
Tagadd meg vágyaidat! Mondj ellene a bûnnek! Helyette száz183

szor annyit kapsz, és az örök életet. Nézd! Én ártatlanul miattad ide jutottam. Add hát te is életedet Értem! A vértanúság
nagy kegyelem. De csak annak adhatom, aki elfogadja."
XII. Jézus meghal a kereszten
"A földön minden mulandó. A te életed is. Jobb, ha már jó elôre
meghalsz e világnak, és minden csábításának. Akkor nem ér
váratlanul, és biztos helyed lesz a mennyben."
XIII. Jézus Testét leveszik a keresztrôl és fájdalmas Anyja
ölébe fektetik
"Tiszteld Anyámat! Ô a tiéd is, hisz a legfájdalmasabb haláltusámban adtam Ôt neked. Ô ezt komolyan veszi. Támogat, kisér,
szeret. Ha viszontszereted, elvezet akaratom megtételére. Neked is azt mondja, amit Kánában: Tedd meg, amit Jézus mond!
Karjaiban mindig menedékre találsz."
XIV. Jézus Holttestét sírba teszik
"Tested, amelyet most annyit kényeztetsz, hamar sírba kerül.
Inkább jöjj, töltekezz fel szentségeimmel! Meríts Belôlem erôt,
hogy aztán másokban Engem szolgálj! Csak így tudlak majd
megjutalmazni - szeretetedért."
XV. Jézus halottaiból feltámad
"Neked is ezt akarom mondani: Jöjjetek Atyám áldottai! Országom nyitva áll, de csak az igazak elôtt. Helyet készítettem
neked is. Tudod hogyan? Ott a Golgotán, keresztre szegezve,
Véremet ontva, a legkínzóbb haláltusában haldokolva. Utolsó
sóhajommal feléd kiáltottam: Szomjazom! Add Nekem az életedet, és Én feltámasztom!"
2000. jan.13. Szentségimádáson a Szentlélekben így imádtam
Jézusomat:
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"Legdrágább Kincsem, édes Szerelmem! Kimondhatatlanul
szeretlek és imádlak Téged! Te vagy a legbájosabb Kisded, Aki
valaha is megszületett erre a földre. Te vagy a legédesebb
Kisgyermek, Aki átölelsz, és hozzám simulsz, amikor imádlak
Téged, és a szívembe fogadlak a legméltóságosabb Oltáriszentségben. Te vagy a menny és a föld legnagyobb öröme és
boldogsága, és az én szegény elhagyatott árva szívem egyedüli
Vígasza, Támasza és Segítsége.
Kérlek melegítsd fel a fagyos emberi szíveket, hogy megízleljék
a Te végtelenül önzetlen, tisztaságos szeretetedet, és ezáltal lángra gyúljon a szívük, és Téged rajongva imádjanak, és Tebenned
szeressék egymást!
Kiváltképp lobbantsd lángra az emberi szíveket minden megfogant új kis élet iránt, akikkel örök terved van. Indítsd a fiatalok
szívét, hogy vágyakozzanak Teáltalad és Tebenned életet adni,
és életüket áldozni minden megfogant kicsi életért, hogy ezáltal beteljesítsék szent akaratodat, örök tervedet. Te pedig kérlek jutalmazd meg ôket igaz boldogsággal a megszentelt családi életben.
Kérlek adj új hivatásokat az Anyaszentegyháznak! Neked tetszô, szent életû papokat és szerzeteseket. Akik a Te mindnagyobb dicsôségedre áldozzák egész földi életüket, ember-testvéreikben szolgálva Téged. Áldd meg általuk az egész Egyházat, az egész emberiséget! Vezess az általuk kiszolgáltatott
szentségeid révén mindannyiunkat életszentségre! Tökéletesítsd bennünk a Te szeretetedet, hogy szeretetünk átölelje az
egész földgolyót; felkarolva minden szegényt és rászorulót,
hogy béke és szeretet uralkodjék a szívünkben a Te mindnagyobb dicsôségedre! Ámen."
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Naponta gyakran mondogatom hôn imádott mennyei örök Édesatyámnak: Édesatyám mindenek fölött szeretlek, köszönöm,
hogy kisgyermeked lehetek. Köszönöm, hogy gondviselô, jóságos, mennyei örök Édesatyánk vagy. Jézusommal, a Szentlélekkel, Szûzanyámmal, Szent József Apukámmal, az összes
Szent Angyaloddal és Szentjeiddel egyesülve adok hálát Neked
mindenért, a világ végezetéig élô összes lélek nevében. Ámen.
2001.ápr.18. Szentmise elején váratlanul így imádkoztam:
"Hôn imádott Jézusom kérlek foglalj le Magadnak bennem
mindent. Lelkemet, testemet, szívemet, minden gondolatomat,
szavamat, cselekedetemet, egész életemet, annak minden pillanatát. Kérlek, ne hagyj meg egyetlen mikronnyit se nekem, se
másnak. Egyedül csak a Tiéd akarok lenni, osztatlanul, hogy Te
rendelkezz velem tetszésed szerint. Ámen."
Jézus: "Ezt Én imádkoztam benned, mert csak így tudod
meghozni a vértanúságot."

2001. szept. 4. Itthon imádság közben Jézus: "A legtökéletesebb engesztelés az, ha lángolóan szerettek Engem, és Énbennem mindenkit. Többet ér egyetlen szeretettel teli fohász, mint
bármennyi ima, amelybôl hiányzik a szeretet. Azt kérem, hogy
ne szemléljétek a bûnt, a világot, és a bûnös embereket.
Egyedül Engem lássatok szüntelen. Az Én végtelenül irgalmas,
szeretettôl lángoló Szívemet. Merüljetek el Bennem, mint hatalmas Szeretet-Óceánban, mint végtelen kegyelem-kiáradásban. Mondjátok Nekem gyakran: Jézusom, mindenek fölött
szeretlek Téged. Imádlak Téged. Bízom Benned, hogy irgalmad
végtelen. Hiszem, hogy irgalmas vagy hozzám most, és halálom
óráján is irgalmazol nekem. Ámen."
"Imádkozzátok el gyakran a Szeretet himnuszát. (1.Kor.13.)
Elmélkedjétek át, és igyekezzetek azt tettekre váltani! Ezzel
engeszteljetek Engem a világ tengernyi bûne miatt! Igyekezetek
szeretni a bûnösök helyett is!"

2001. máj. 2. A Szentlélekben így imádkoztam: "Ó Uram,
bárhová nézek, mindig a Te irgalmas szereteteddel, a Te gondoskodó jóságoddal találkozom. Életem útját ezekkel raktad ki,
hogy azon haladjak Hozzád. Tehozzád, Aki tárt karokkal vársz.
Legyen hála, szeretet és dicsôség Neked mindörökké. Ámen."

2001. szept. 7. Elsô pénteken reggel szentmisén szentáldozás
után Jézus: "Velem együtt mondd: Jézusom mindenek fölött
szeretlek Téged. Vértanúságomban is szeretni akarlak Téged.
Úgy akarlak szeretni Téged, mint ahogyan Te szerettél, amikor
értem a keresztfára mentél. Ámen."

2001. jún. 1. Elsô pénteki szentmisén a Szentlélek így imádkozott bennem: "Az ember lelke mindaddig nyugtalan, és nincs
biztonságban, amíg teljesen át nem adja magát Neked Jézusom.
Ezért kéred, hogy hagyatkozzunk Rád teljesen. Ha megteszszük, akkor Te viseled gondunkat, és hiányt nem látunk semmiben. Te intézed minden ügyünket, és a lelkünkben a Te békéd
és a Te örömöd honol. Ó mily áldott az az ember, aki Tebenned
bízik. Olyan, mint a víz mellé ültetett fa, amely mindig üde zöld,
és bô termést hoz."

Aznap délután itthon Szent Lukács evangéliumának a 7. fejezetét olvastam. Jézus tanúságát Keresztelô Szent Jánosról, akinek a születésnapján születtem. Ekkor ezt mondta Jézus: "Kérd
születésnapi védôszentedet minden nap. Nagyon sokat tud segíteni. E szavakkal fohászkodj hozzá:
Kedves Védôszentem, Akit módfelett tisztelek. Kérlek téged,
járj közben értem az Úr Jézus Krisztusnál, hogy én is teljesítsem az Ô leghôbb vágyát, hogy a te példád szerint mindhalálig
megálljam a helyemet. Életmódommal, szavaimmal és tetteim-
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mel is hirdessem Isten evangéliumát. Imádkozz értem, hogy
mindhalálig kitartva én is vértanúságommal tegyek bizonyságot az Igazról, Aki életét adta értem. Ámen."
2000. febr. 20. Segítô ima
azon fogyókúrázni vágyók részére, akik ezt nem hiúságból, hanem egészségük érdekében kívánják megtenni, hogy ezáltal is
még jobban tudjanak szolgálni a Szentháromság mindnagyobb
dicsôségére, és embertársaik üdvére.
Hôn imádott mennyei örök Édesatyám! Égi Édesanyám Szeplôtelen Szívével egyesülve felajánlom Neked a Te hôn szeretett
Fiad, a mi Urunk Jézus Krisztus legszentebb Testét és Vérét,
Lelkét és Istenségét; és az Ô végtelen érdemeivel egyesítve
egész életáldozatomat engesztelésül a mi bûneinkért és a világ
végezetéig elkövetett összes bûnökért. Ugyanígy felajánlom
minden szenvedésemet, amelyet az éhség okoz, mindazokért a
lelkekért, akik nem hisznek Benned, vagy eltávolodtak Tôled,
hogy vezesd ôket szentségeidhez, hogy lelkük éhségét a Te drága Szent Testeddel és Véreddel csillapítsák. Kérlek üdvözítsd a
lelkeket. Ámen.
Édes Jézusom ezt a felajánlást addig akarom folytatni, amíg
vissza nem nyerem normális testsúlyomat. Kérlek, ha Te ezt
jónak látod, add rá áldásodat.
Jézus: "Elfogadom, és megáldom ezt a felajánlást."
Még megkértem Ôrangyalomat, hogy Ô is segítsen, és keltse
bennem a jóllakottság érzését, ha többet akarnék enni, mint
amennyi a fogyáshoz szükséges. Mielôtt ôrangyalom, vagy
másik szent angyal segítségét kérem, ôvelük egyesítem imádásomat. Latinul mondom velük együtt a Sanctus-t.
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Sanctus, Sanctus, Sanctus
Dominus Deus Sabaoth
Pleni sunt caeli et terra
gloria tua.
Hosanna in excelsis,

Benedictus, qui venit
in nomine Domini.
Hosanna is excelsis.

Szent vagy, szent vagy,
szent vagy,
mindenség Ura, Istene!
Dicsôséged betölti a
mennyet és a földet.
Hozsanna a magasság
ban!
Áldott, aki jön az Úr
nevében.
Hozsanna a magasság
ban!

Természetesen amikor már elérte valaki a normális testsúlyát,
a koplalást abba kell hagyni. Ezután bármi mást, pl. imát is felajánlhat ugyanerre a szándékra. Legyünk megfontoltak, mielôtt
ezt a felajánlást megtesszük! Ne tegyük meggondolatlanul, csak
ha erôsen elhatároztuk szándékunkat! Ez ugyanis már nem csupán a saját célunk megvalósítására szolgál, hanem Istennek tett
fogadalom, amelyet meg kell tartani.
A Szentírásban a Prédikátor könyve 5;1-6. részében errôl ezt
olvashatjuk: "Ne szóljon elhamarkodottan a szád... Ha valamit
megfogadtál Istennek, ne mulaszd el a teljesítését. Mert Isten
nem leli kedvét az ostobákban. Amit megfogadtál, tartsd meg!
Jobb, ha egyáltalán nem teszel fogadalmat, mint ha megfogadsz valamit, és nem tartod meg. Ne hagyd, hogy a szád bûnbe vigyen... Különben megharagszik az Isten kijelentésed miatt,
és megsemmisíti kezed mûvét."
Aki Isten ügyében jár, azt többszörösen támadja a gonosz.
Ezért a magunk ereje kevés. Emiatt azt javaslom, hogy minden
napot a fent leírt imával kezdjünk.
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“A lelki szentáldozás ezüst...“
Napjában többször is kimondhatatlanul szomjazom hôn imádott Isteni Jegyesemre. Ilyenkor mindig megkérem Jézusomat,
hogy jöjjön a szívembe a lelki szentáldozásban. Elôtte természetesen bûnbánatot tartok ezzel az imával:
Imádott édes jó Jézusom! Mindenek fölött szeretlek Téged.
Irántad való szeretetembôl bánom minden bûnömet (itt átgondolom, hogy én mit tettem rosszul), bánom az egész világ
bûneit. Ó irgalmas Szeretet, Szeplôtelen Szívû Édesanyánkkal
egyesülve kérek Tôled bocsánatot mind a magam, mind embertestvéreim világ végezetéig elkövetett bûneiért. Igérem Neked,
hogy a jóra törekszem, és a rosszat kerülöm. Jézusom, Szûzanyám, kérlek, segítsetek, hogy igéretemet megtartsam!
Ha nincs idôm a bûnbánati ima elmondására, így fohászkodom:
Jézusom, kérlek bocsáss meg nekem, nyomorult bûnösnek!
Ezután elkérem égi Édesanyám Szeplôtelen Szívét, hogy ide,
az egyedül méltó "Helyre" fogadjam az Ô hôn imádott Fiát, a
királyok Királyát. Jézusom azonnal boldogan teljesíti kívánságomat. Ôt imádom izzón, forrón, szavak nélkül. A könnyeim
ömlenek a boldogságtól. Ez mindhármunk (Jézus, a Szûzanya
és én) számára leírhatatlan öröm. Néhányszor azt tapasztalom,
hogy amikor szentmisére megyek, nagyon éhes vagyok. De
szentáldozás után oly nagyon betölt az édes Úr, hogy ételre
még gondolni sem tudok. Elmerülök az Ô végtelen szeretetének izzó lángtengerében. Ekkor egyedül csak Ô van, és nincs
kívüle senki és semmi más. Ô bennem van, és én Ôbenne. Minden vágyamat betölti. Ôbenne tökéletes az öröm, a harmónia és
a béke. Ekkor élem meg, mit jelent Avillai Nagy Szent Teréz
imája: "... annak, aki Istené, semmi sem hiányzik, Isten Egymaga elég."
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Többször elôfordult, hogy nem volt idôm enni, pedig már
nagyon gyengültem az éhségtôl. Ekkor imádott Jézusom ezt
mondta: "Fogadj a szívedbe a lelki szentáldozásban!" Abban a
pillanatban elmúlt az éhségem, erô és boldogság járta át lelkemet, testemet, és folytatni tudtam a munkámat. Így tud segíteni
Jézus a böjtölésben is.
Még évekkel ezelôtt egyik szentgyónásom alkalmával a
Lelkiatyám által Jézusom ezt mondta: "Fogadd a szívedbe
Jézust a lelki szentáldozásban! A szentmisén a szentáldozás
arany, a lelki szentáldozás ezüst." Ezután váratlanul úgy alakultak a körülményeim, hogy nem tudtam minden nap szentmisére menni. Ekkor nagyon örültem, hogy hôn imádott Jézusom Lelkiatyám által ezt a tanácsot adta. Azóta valahányszor
templom elôtt megyek el, nemcsak köszöntöm Jézust, hanem a
lelki szentáldozásban a szívembe is fogadom, és imádom.
Amikor nem volt tanácsos közhelyen (pl. utcán vagy jármûvön) keresztet vetni, ha templom elôtt vitt el az út, akkor magamban így köszöntöttem az Úr Jézust: "Imádlak, szeretlek édes
jó Jézusom, mindenek fölött a világ összes templomában.
Dicsértessék és áldassék a legméltóságosabb Oltáriszentség."
2000. júl. 29-én este itthon a Miatyánkot így imádkozta bennem a Szentlélek:
Miatyánk Aki a mennyekben vagy - "Köszönöm, hogy Atyámnak szólíthatlak Téged, Aki vagy, Aki van örökkön örökké."
Szenteltessék meg a Te Neved - "Hálát adok Neked, hogy szent
angyalaiddal és szentjeiddel együtt mondhatom ezt Neked."
Jöjjön el a Te országod - "Teljes szívembõl vágyakozom arra,
hogy eljöjjön a Te országod, mert akkor a föld mennyországgá
változik."
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Legyen meg a Te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is "Te Magad vagy a szeretet, a jóság, a béke, az öröm, a bölcsesség és a mindenhatóság. Ó mily nagyon óhajtom, hogy a Te
akaratod legyen itt a földön is, mert akkor itt is boldogságban,
békében és gazdagságban élnénk, olyan szentül, mint az angyalok a mennyben."
Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma - "Köszönöm,
hogy a mi drága Megváltónk minden nap leszáll az oltárra, és
Önmagát kínálja nekünk lelkünk eledeléül. Õ az Isten Báránya,
Aki feláldozta Magát a mi bûneinkért kiengesztelésül. Ó mily
nagy volt a lelkünk ára! Nekünk elég megtisztítani magunkat a
bûnbánat szentségében az Õ értünk kiontott drága Szent Vérével, és az oltárhoz járulva, magunkhoz fogadni Õt. Ó mily nagy
kegyelem, Magát az Istent birtokolni nyomorult méltatlan szívünkben. Így mutatja meg nekünk mindenhatóságát Õ, a végtelen Szeretet!!!"
...és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezõknek; - "Jézusom, Te ott a Golgotán
hóhéraidért így imádkoztál: Atyám bocsáss meg nekik, mert
nem tudják, mit cselekszenek! Nekem is imádkoznom kell ellenségeimért, mert ha nem teszem, átkot hívok le magamra, az
isteni igazságosságot. De akkor jajj nekem, mert nyomorult bûnös vagyok, aki legjobban rászorulok az Isten irgalmára. "Boldogok az irgalmasok, mert nekik is irgalmaznak." Jézus ezt
mondja: "Ha megbocsátjátok az embereknek, hogy vétettek,
mennyei Atyátok nektek is megbocsát. De ha nem bocsáttok
meg az embereknek, Atyátok sem bocsátja meg bûneiteket."
(Mt.6;14-15.)
...és ne vigy minket a kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól "Jézus a Getszemáné kertben ezt mondta tanítványainak:
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"Imádkozzatok, hogy kísértésbe ne essetek!" Más helyeken:
"Szüntelenül imádkozzatok! A gonosz lelket csak imádsággal és
böjttel (=teljes önmegtagadással) tudjátok kiûzni."
Jézus tudja, hogy ellenfele, a sátán szüntelenül leselkedik ránk,
hogy lerántson a bûnbe. Mi magunkban a gonosz ellen tehetetlenek, gyengék vagyunk. De Jézussal - ha imádkozunk Hozzá - legyõzzük a gonoszt. Jézus neve szabadítót jelent. Egyedül
Õ tud megszabadítani a gonosztól, és ezt örömmel meg is teszi,
ha kérjük.
Ámen = Úgy legyen!
Egyéb imák
Ez az ima a legértékesebb itt a földön a lélek gyógyulására, a
súlyos betegekért, a haldoklókért és a tisztítótûzben szenvedõkért. Naponta imádkozzuk!
Jóságos Isten! A Szûzanya szeretetével egyesülve felajánlom
Neked a haldoklókért Jézus drága Szent Vérét, az Õ Legszentebb Sebeit, az Õ kínszenvedését és kínhalálát, és a Legméltóságosabb Oltáriszentség szeretetét.
Ez három gyönyörû ima, amely a haldokló ember számára nagyon hasznos és üdvös.
Volt Rómában egy pápa, akinek nagyon sok bûn nyomta a
lelkét. A jó Isten egy halálos betegséggel sújtotta. Amikor felismerte, hogy hamarosan meg kell halnia, magához hívatott több
bíborost, érseket, püspököt és tanult embert. Ezt mondta nekik:
Kedves barátaim! Milyen vigasztalást tudtok ajánlani nekem,
mivel rövidesen meg kell halnom, és a bûneimmel, kiérdemeltem az örök kárhozatot? Senki sem válaszolt. Volt közöttük
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egy jámbor káplán, akit Jánosnak hívtak. Õ ezt mondta: Uram,
atyám, miért kételkedsz Isten irgalmasságában? A pápa ezt
kérdezte: Milyen vigaszt nyújtasz te nekem, mivel meg kell
halnom, és attól félek, hogy a bûneim miatt el fogok kárhozni?
János, a káplán így válaszolt: elmondok három imát. Remélem,
hogy megvigasztalódsz, és elnyered az Úr irgalmát. Ezután a
pápa már nem tudott többet beszélni. A káplán letérdelt, és vele
együtt a jelenlevõk. Õ elmondott egy Miatyánkot, és az itt következõ imákat:
Elsõ ima:
Úr Jézus Krisztus! Te Isten Fia és a Szûzanya Fia, Isten és
Ember, Te, Aki aggódó és véres verejtéket ontottál az Olajfák
hegyén, kegyeskedjél a Te mennyei Atyád elé terjeszteni és
felajánlani e véres verejtéket X haldoklóért, (vagy: a világ végezetéig élõ összes haldokló emberért). De ha õ bûneivel az
örök kárhozatot érdemli is, legyen ez tõle elhárítva, ó örök
Atya, a Te szeretett egyszülött Fiad, a mi Urunk Jézus Krisztus
által, Aki Veled él és uralkodik, a Szentlélekkel egységben,
most és mindörökké.
Ámen.
Második ima:
Úr Jézus Krisztus! Te, Aki kegyeskedtél értünk meghalni a
szent kereszt fáján, és Önmagadat teljes igénytelenséggel a
mennyei Atyának ajánlottad, kegyeskedjél a Te mennyei Atyád
elé terjeszteni és felajánlani a Te szent halálodat, hogy X
haldoklónak (vagy: a világ végezetéig élõ összes haldokló embernek) rejtsék el minden vétkét, és megszabaduljon mindattól,
amit bûneivel kiérdemelt. Ezt add meg ó örök mennyei Atya, a
Te szeretett egyszülött Fiad, a mi Urunk Jézus Krisztus által,
Aki Veled él és uralkodik, a Szentlélekkel egységben, most, és
mindörökké.
Ámen.
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Harmadik ima:
Úr Jézus Krisztus! Te, Aki kegyeskedtél a próféták által szólni:
"Örök szeretettel vonzottalak Magamhoz." Ez a szeretet vonzott le Téged a mennybõl a Szûzanya méhébe. Ez a szeretet
vonzott a Szûzanya méhébõl e siralom völgyébe, ez a szeretet
tartott Téged 33 évig ebben a világban, és ennek a nagy szeretetnek a jegyében adtad a Te Szent Testedet valóságos Ételként és a Te Szent Véredet valóságos Italként. Ennek a nagy
szeretetnek a jegyében hagytad Magadat elfogatni és egyik
bírótól a másikhoz vezetni. Ennek a nagy szeretetnek a jegyében hagytad Magadat halálra ítélni, meg akartál halni és eltemettetni. És valóban feltámadtál és megjelentél a Te Szent
Édesanyádnak és minden Szent Apostolodnak. És ennek a
nagy szeretetnek a jegyében a saját erõdbõl és hatalmadból
mentél fel a mennybe, ahol az Atya Isten jobbján ülsz. És Te
küldted el a Szentlelket Apostolaid szívébe, és mindannyiunk
szívébe, akik az örök szeretet jele által remélünk és hiszünk.
Így kérünk, nyisd meg a mennyországot, és vidd ezt a haldokló lelket (vagy: a világ végezetéig élõ összes haldokló lelket) minden bûne ellenére - személyesen mennyei Atyád országába,
hogy ott Veled éljen és uralkodjon mindörökkön örökké.
Ámen.
Eközben meghalt a pápa. A káplán három óra hosszat még a
helyszínen maradt. Ekkor megjelent neki a pápa testi alakban,
megbékélve. Az arca fénylett, mint a nap, a ruhája fehér volt,
mint a hó. Ezt mondta: Kedves testvérem! Jóllehet, nekem a
kárhozat fiává kellett volna lennem, most mégis a boldogság
gyermeke vagyok. Amikor te az elsõ imát mondtad, úgy hullottak le rólam a bûneim, mint az esõ az égbõl. A második ima
alatt teljesen megtisztultam, ahhoz hasonlóan, mint ahogyan az
aranymûves a kemény tûzben megtisztítja az aranyat. Amikor
a harmadik imát mondtad, még tovább tisztultam. Azután nyitva láttam az eget, és az Úr Jézust, amint az Örök Atya jobbján
áll. Jézus ezt mondta nekem: Jöjj! Minden bûnöd meg van bo195

csátva. Atyám országában leszel örökre. Ezeknek a szavaknak
az elhangzása alatt vált el a lelkem a testemtõl, és Isten angyalai bevezették lelkemet az örök boldogságba.
Amikor ezt a káplán hallotta, ezt mondta: Ó szent atyám! Ezekrõl a dolgokról nem fogok beszélni senkinek, mert úgysem
hisznek nekem. De a pápa így válaszolt: Úgy igaz, ahogy neked mondom; Isten angyala áll mellettem, és arany betûkkel
írta le ezt az imát minden bûnös vigasztalására. Ha egy ember
a világ összes bûnét is elkövette volna, de az életének utolsó
órájában elmondják érte ezt a három imát, minden bûne megbocsáttatik. Az õ lelke a legrövidebb ideig fog szenvedni, és
üdvözül.
(Régi német imakönyvbõl)
Az Úr Jézus ezt az imát többes számban kéri elmondani, a
világ végezetéig élõ összes haldokló emberért, és azt akarja,
hogy minden nap imádkozzuk el.
Az alábbi imát a Szentlélek sugallta boldog Abellini Mirjamnak. Ô egyes számban imádkozta. De az Úr Jézus nekem
azt mondta: "Azt akarom, hogy ti többes számban imádkozzátok, a világ végezetéig élô összes lélekért."
Az Igazság Lelke
Ó Szentlélek lelkesíts minket!
Ó Isteni Szeretet eméssz meg minket!
Az igazság útjára vezess el minket!
Mária Édesanyánk, tekints ránk!
A Te Jézusoddal áldj meg minket!
Minden csalódástól és veszélytôl,
minden rossztól óvj meg minket!
Ámen.
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Egy szentség hírében meghalt nápolyi papnak, Don Dolino
Ruotolo-nak adta ezt a tanítást az Úr:
Miért vagytok nyugtalanok és megzavarodottak? Hagyjátok
rám gondjaitokat, minden ügyeteket, és megnyugszotok! Bizony mondom, hogy minden valódi, vak és teljes odaadási aktusotok meghozza azt a hatást, amit kívántok, és megoldja a
tüskés szituációt.
Az, hogy Rám hagyatkoztok, nem azt jelenti, hogy aggódtok,
nyugtalankodtok és kétsébeestek, majd végül izgatottan kértek
Engem, hogy segítsek. A Rám hagyatkozás ezt jelenti: nyugodtan csukjátok be lelketek szemét, és adjátok át magatokat
Nekem, hogy felvegyelek a karomba, és átvigyelek a tulsó
partra, mint egy anya az alvó kisgyermekét.
A legtöbbet azzal ártotok magatoknak, hogy aggodalmaskodtok, és mindig egy gondolat körül forogtok. Ezzel kínozzátok
magatokat, mert azt hiszitek, hogy minden áron nektek kell
mindent megoldani.
Mennyit tudok tenni, ha a lélek lelki és anyagi szükségeiben
Hozzám fordul, Rám néz, és azt mondja: "Gondoskodj Te!" és
közben becsukja a szemét, és elnyugszik Bennem.
Kevés kegyelmet kaptok, ha gyötritek magatokat, hogy megkapjátok. De nagyon sokat kaptok, ha az imátok teljes önátadás.
A szenvedésben imádkoztok, hogy vegyem el azt, de úgy vegyem el, ahogyan azt ti elképzelitek... Hozzám fordultok, de
azt akarjátok, hogy Én alkalmazkodjam a ti elgondolásotokhoz. Olyanok vagytok, mint az a beteg, aki az orvostól egy kúrát kér, de ô maga akarja elôírni, hogy az milyen legyen.
Ne így imádkozzatok, hanem úgy, ahogy tanítottalak a
Miatyánkban. Szenteltessék meg a Te neved azt jelenti: "Dicsôítsen meg ez a bajom és szorongattatásom." Jöjjön el a Te
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Országod, azt jelenti: "Minden építse a Te Országodat bennünk
és a világban." Legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben,
úgy a földön is, azt jelenti: "Tégy ebben az ügyemben úgy,
ahogy a legjobbnak látod az örök életünk a és a földi életünk
szemponjából."
Ha igazán azt mondjátok: "Legyen meg a Te akaratod" vagy:
"Gondoskodj Te!" akkor beavatkozom egész mindenhatóságommal, és megoldom a kilátástalan helyzetet.
És ha azt látod, hogy a helyzet rosszabbodott, ahelyett, hogy
javult volna? - ne nyugtalankodj! Csukd be a szemed, és mondd
bizalommal: "Legyen meg a Te akaratod, gondoskodj Te!"
Bizony mondom neked, gondoskodni fogok, beavatkozom,
mint egy orvos, és akár csodát is teszek, ha kell.
Azt látod, hogy a beteg állapota rosszabbodott? Ne nyugtalankodj, hanem csukd be a szemed, és mondd: "Gondoskodj
Te!" Bizony mondom neked, gondoskodni fogok.
Az aggodalmaskodás, nyugtalankodás, és az egy dolog következményein való rágódás a Rám hagyatkozás ellen van. Ez
olyan, mint annak a gyermeknek a türelmetlensége, aki azt kívánja, hogy az anyja gondoskodjon a szükségleteirôl, de közben mégis maga akarja megoldani a dolgot, és ötleteivel, szeszélyeivel csak zavarja az anyja munkáját.
Csukjátok be a szemeteket, és engedjétek, hogy a kegyelem
áradata hordozzon! Csukjátok be a szemeteket, és engedjetek
Engem munkálkodni! Csukjátok be a szemeteket, és forduljatok el a jövôért való aggodalmaskodástól, mint valami kísértéstôl! Nyugodjatok Bennem!
Higgyetek a jóságomban! Szeretetemre mondom, hogyha így
kértek: "Gondoskodj Te!" akkor egészen átveszem a gondoskodást, megvigasztallak, megszabaditalak, és vezetlek. - És ha
más úton kell, hogy vezesselek, mint amit ti elgondoltatok,
198

akkor tanítalak. A karomban hozdozlak, mert nincs hatásosabb
orvosság, mint az Én szeretetem beavatkozása. Csak akkor, ha
becsukjátok szemeteket.
Álmatlanul hánykolódtok, mindent fel akartok mérni, kikutatni, mindenre gondolni, és emberi erôvel akartok mindent megoldani. Vagy ami még rosszabb, emberekben bíztok, az ô beavatkozásukban reméltek. Ez akadályozza az Én szavaimat és
szándékaimat. Mennyire szeretném ezt az odaadást tôletek,
azért, hogy megajándékozzalak! Mennyire megszomorít, amikor ilyen nyugtalannak látlak titeket! A sátán épp ezt akarja,
hogy nyugtalanok legyetek, hogy kivonjon az Én mûködésem
alól. Azt akarja, hogy egészen az emberi kezdeményezéseknek
adjátok át magatokat. Egyedül Bennem bízzatok! Nyugodjatok
el Bennem! Hagyatkozzatok egészen Rám! Csodákat teszek,
abban a mértékben, amennyire átadjátok magatokat Nekem,
amennyire bíztok Bennem. Kegyelemkincseket adok, ha egészen szegények vagytok. (Ez azt jelenti, hogy nem ragaszkodtok a saját elképzelésetekhez. A ford.)
Ha megvannak a segítô forrásaitok, akármilyen kis mértékben
is, vagy ilyeneket kerestek, akkor természetes síkon mozogtok.
A dolgok természetes lefolyását követitek, amit a sátán gyakran megzavar. Aki mindent kikutat, mérlegel, az nem tesz csodákat, még a szentek sem.
Ha azt látod, hogy minden csak egyre jobban összezavarodik,
csukd be a lelked szemét és mondd: "Jézus, gondoskodj Te!" és
tereld el a gondolataidat aggódásod tárgyától, mert nehéz neked a bajt látni, és mégis bízni Bennem. Tereld el a gondolataidat önmagadról, és tégy így minden szükségleteddel kapcsolatban!
Tegyetek mindnyájan így, és állandó, nagy, csendes csodákat
fogtok látni. Gondoskodni fogok mindenrôl, biztosítalak benneteket.
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Imádkozzatok mindig így, egészen Rám hagyatkozva, és nagy
békesség fog eltölteni, akkor is, ha az áldozat és az engesztelés
kegyelmét adom nektek. Akkor is, ha szeretetem szenvedést
rak rátok. Lehetetlennek tûnik ez neked? Csukd be a szemed,
és mondd egész lelkedbôl: "Jézus, gondoskodj Te!" Ne félj,
gondoskodni fogok. Te pedig áldani fogod a Nevemet, magadat pedig megalázod. A te imáid nem érnek annyit, mint a bizalom Rám hagyatkozásának egyetlen aktusa. Gondold ezt meg!
Nincs hatásosabb novéna (=kilenced), mint ez:
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