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Ajánlás

"Állhatatosan kitartottak az apostolok tanításában és közös-
ségében, 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 megtapasztalá-
sára és tiszteletére, az imádság szükségességére, a Szûzanya
szeretetére és az Úr Jézussal való szoros kapcsolat kialakítá-
sára irányítja a figyelmünket.

Szeretettel ajánlom mindenkinek figyelmébe e sorokat, – ter-
mészetesen szem elôtt tartva az Egyházi Tanítóhivatal azon meg-
nyilatkozását, 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
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Mindenekelôtt hálát adok hôn imádott Örök Édes-
atyámnak mindkét Lelkivezetômért, és természetesen
köszönetet mondok ônekik is, akik Istenem kegyelmé-
bôl oly nagy szeretettel, megértéssel és türelemmel
vezettek. Életem minden útvesztôjén át ôk voltak a
fény, amely megvilágította számomra Istenem törvé-
nyét, és megváltó Jézusom ôrajtuk keresztül sugároz-
ta 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 dön-
tötte 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 számí-
tógépes szövegfelvitelt elvégezni.
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“Ne oltsátok ki a Lelket, s a prófétai beszédet ne ves-
sétek 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 dön-
tését megelôzni.

A teológusok véleménye szerint Mária Julianna lelki
naplójában nincs semmi olyan, ami ellenkezne az
Egyház tanításával. Ettôl függetlenül a szerzô min-
denben aláveti magát a Római Katolikus Anyaszent-
egyház tanítóhivatalának.

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

Mária Julianna
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üzenetet diktál, azt mindig a tabernákulumból érzékelem. Ami-
kor nem a templomban szól hozzám, akkor a lelkembôl hallom
Ôt, Aki mindig emlékeztet rá, hogy az Oltáriszenségben a szí-
vemben lakik. 1983 aug. 7-én, a Mennyei Atya napján hívott meg.
Azóta rendszeresen járulok szentáldozáshoz. 13 éve napi áldo-
zó 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 tar-
talmaz:

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 apos-
toli 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 Anyaszentegy-
házba?
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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Tartalmi ismertetõ

A Szentlélek megvilágosított a lelkinapló tartalmát illetôen.
Mindhárom kötet középpontja a legméltóságosabb Oltári-
szentség tisztelete, imádása, és a tiszta lelkekre gyakorolt ke-
gyelmi hatása. 
Jézus: "Minden betû, amelyet veled leírattam, megújult
Egyházamban teljesül be. Akkor fog Engem a legméltóságo-
sabb Oltáriszentségben úgy tisztelni, szeretni és imádni egy-
ségben 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 Oltári-
szentség 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 Szent-
lélek. 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. Úrfelmuta-
táskor mindig szól hozzám hôn imádott Uram, és ha hosszabb 
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Mária Julianna lelki naplója   

Mária a bérmanevem. Attól a kedves atyától kaptam, Aki meg-
bérmált. Nagyon kedves számomra ez a név, mert égi Édes-
anyám neve. Julianna a harmadrendi szerzetesi nevem. A szer-
vita 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 gyer-
mek, 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 nagymamá-
mat - 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 vet-
tem, 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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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 legméltósá-
gosabb Oltáriszentséghez, és a Szûzanyához. Ezt mondta errôl
Don Bosco: "Annyi veszély között két eszközzel lehet meg-
menteni 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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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 föl-
neveltem. Megtanítottam ôt, hogy megismerjen és szeressen
Téged. 18 éves, most már átadom Neked, Te vidd oda tovább-
tanulni, ahová jónak látod.” Amikor ezeket imádkoztam,
tudtam, hogy egy teljesen új iskolarendszer  létezik. Ekkor
1982 áprilist írtunk. 
A házasságomból kifolyólag sok problémám volt. Közös gyer-
mekünk, és én is sokat betegeskedtünk. A férjem,  aki egyéb-
ként 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 elviselhetet-
len 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 fel-
nevelni. Meg voltam gyôzôdve róla, hogy a kisfiunk nálam van
a legjobb helyen. Amikor az ügyvédem semmi jóval nem biz-
tatott, 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.  

13

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. születés-
napját kórházban töltötte. Meglátogattam, imádkoztam vele.
(Ekkor 17 éves voltam.) Másnap reggel telefonáltak a kór-
házból, 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 délutá-
nonként 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  legjob-
ban 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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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 kap-
csolat, 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: ”Meg-
találtam, 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 bele-
néztem volna, kértem a Szentlelket. Így találtam rá arra a rész-
re, amelyben Jézus arról beszél, hogy milyen nagy kegyelme-
ket 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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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 ismer-
tem, 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, aki-
vel gyermekkoromban oly sokat beszéltem. Nyáron meg is ér-
keztünk. A falu annyira beépült, hogy nem ismertem rá. Szál-
lásunk 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. Egysze-
rû 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 tapasz-
talataimról, és választ kértem tôle Jézus  Édesanyjára vonatko-
zóan. 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 magán-
kinyilatkoztatást, ezért megkérdeztem Jézust a Szentírásból.
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oktattam tanítványaimat, akik 8 -10 éves gyermekek voltak.
Nagyon szerettük egymást. A misztérium-játékokat is betaní-
tottam 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 aktualitá-
sainak. 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 elutaz-
tam a kisfiammal egy másik templom szervezésében. Nagyon
sok kegyelmet kaptunk.   

Amikor  megszûnt a hitoktatói munkám a templomban, Jézu-
som 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 befe-
jezése 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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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 beszá-
moltam 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 éle-
tem. 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 teológus-
sal, akitôl megtudtam, hogy hol lehet jelentkezni hitoktatói tan-
folyamra. 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 felolvas-
tak 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 tartot-
tam 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
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elhozom számodra a megfelelô idôt, amikor le kell írnod taní-
tásaimat 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 jóváha-
gyásával - 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 üzene-
teimet!” Az édes Úr elsô megszólítása óta - sôt már elôtte is -
életemet és gyermekem  életét is teljesen átadtam Neki. A szür-
ke 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 ma-
gam 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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Golgotán voltunk. Jézus életnagyságú keresztje elôtt térdepel-
tünk. 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 tete-
jétôl 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 megismer-
kedtem egy lelki testvérrel, akitôl érdeklôdtem, tudna-e ajánla-
ni 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 tô-
led valamit, de azt csak két nap múlva mondhatom meg, hogy
mit, mert most még sokan várnak rám.” A csukott ajtón keresz-
tül 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 kér-
jen tôlem. Akár az életemet is. Õ az életemet kérte. Amikor leg-
közelebb 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. Jel-
szavam: ”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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2001. dec. 24. Itthon Jézus: „Ma éjjel megjelenek neked az
éjféli szentmisén, hogy elmerülj Bennem és imádj Engem. Ké-
szülj fel erre, hogy befogadd ezt a nagy kegyelmet! Egész nap
imádkozz!“ 
Éjféli szentmisén a lelkemben érzékeltem a szalmán fekvõ
Kisdedet. Végtelenül bájos és kedves volt. Õ megszólalt: „Már
fogantatásom elõtt arra vágytam, hogy üdvözítselek. Ezért
szálltam le szent Anyám méhébe. Nagyon-nagyon szeretlek.
Neked egyedül az a jó, amit Én adok. Egyedül Én tudom, mi
válik a javadra. Feléd nyújtom kezemet. Fogadj a szívedbe.
Ringass Engem az imádságban. Az Irántam való szeretetben. A
Belém vetett hitben, reményben és bizalomban. Hagyatkozz
Rám teljesen! A hitedet és a bizalmadat kérem.“

2001. dec. 25. Karácsony esti szentmisén Jézus: „Légy kisded
karjaim között! Mondogasd gyakran: Jézusom bízom Benned.
Hiszek Benned. Te cselekedj. Rád hagyatkozom. Te gondos-
kodj. És Én cselekszem. Beteljesítem mindazt, amit mondtam
neked.“

2002. jan. 28. hétfõn du. a kegyelem órájában a Szentlélekben
ezt kérdeztem hõn imádott Jézusomtól: Uram, mit tegyek,
hogy még a legkisebb visszatetszést se okozzam a Te végtele-
nül irgalmas, jóságos Szívednek? Az Úr így válaszolt: „Ne
szólj meg senkit sem! Ha bármi rosszat fedezel föl valakiben,
imádkozz érte!“

Aznap este szentmisén, szentáldozás után Jézus: „Én itt
vagyok. Veled vagyok. A karjaimban tartalak. A Szívemben
vagy, és Én a tiedben vagyok. Mi ketten egyek vagyunk.
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A Szentháromság és a Szûzanya üzenetei
és tanításai

Röviden az üzenetek keletkezésérôl

A kinyilatkoztatásokat 1983. aug. 7. (vasárnap reggel) óta ka-
pom. 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 tel-
jesen váratlanul, vagy elôtte imádkozva. Ilyenkor  mindig el-
mondom 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 nevez-
te az üzeneteket. Hangot ugyanis nem hallok. Minden az
agyamban játszódik le. Elôtte nagyon ki kell üresíteni maga-
mat, vagyis nagyon kell figyelnem. A szentmise után mindig
Jézus segít visszaemlékezni az általa adott üzenetekre, ame-
lyeket 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 han-
gokat egyaránt észlelek.

Az Úr Jézus: ”Mindazon gyermekeim, akik üzeneteimet és ta-
nításaimat hittel olvassák, és igyekeznek azokat megvalósítani,
vegyék úgy, hogy hozzájuk szóltam általad!”

(1996. augusztus 5.)
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2002. márc. 16. Jézus: „Az a szív, amely nagyon szeret, sokat
szenved. Egy szeretõ szív inkább elvérzik, mintsem hogy megta-
gadná a szeretetet.“ Két napja ömlenek a könnyeim. Olyan
vagyok, mint akit halálra sebeztek, és tehetetlenül hever a saját
vérében. Az Úr Jézus iránti szeretet nyila sebezte meg lelke-
met. Végtelenül szeretem Õt. Mérhetetlenül vágyódom Hozzá.
Kimondhatatlanul szenvedek ettõl a szeretettõl és vágytól, de
sohasem akarok elszakadni Tõle, mert mindenekfölött szere-
tem, imádom Õt. Az Õiránta érzett szeretetem rászegezett az Õ
keresztjére. Szenvedésemet egyedül csak Isten színelátása szün-
teti meg, és az, hogy végleg, mindörökre elmerüljek Õbenne,
mint parányi vízcsepp a hatalmas Szeretet-óceánban. Ma, az
esti szentmisén Úrfelmutatáskor hõn imádott Jézusom ezt
mondta: „Szívemet adom neked, amely a szeretet lángoló tûz-
helye. Lángra gyújtom szívedet, hogy lángoljon az Isten iránti
szeretet tüzétõl. Szeress és lángolj, hogy ebben a tûzben ragad-
jalak Magamhoz, és mindörökké szeresd az Istent. Szent Vérem-
mel itatlak, hogy megerõsítselek téged.“
Nincs bennem türelmetlenség. Teljesen ráhagyatkozom
Jézusomra. Teljes béke és öröm van a szívemben. De mégis
ömlenek a könnyeim, mert szeretem, és Vele együtt szenvedek,
mert Õt szenvedni látom a keresztfán. Ellenállhatatlanul vá-
gyódom az életemet adni Õérte, mert Õ is ezt tette értem.
Jézus: „Teljesen azonosultál Velem. Már Én élek általad.
Gyönyörû a lelked, amikor szeretsz és imádsz.“

2002. márc. 28. Nagycsütörtök éjjel a legméltóságosabb
Oltáriszentség elõtt Jézus: „Éjszaka van. Júdás elárult Engem.
Most még tanítványaimmal vagyok a húsvéti vacsorán. Még
béke és szeretet honol közöttünk. De ellenségeim szívében már
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Mindaz, ami van, ami történik, az Én akaratom. Te ne akarj
mást, mint ami van. Adj hálát azért, hogy örök tervemet
teljesíted be. Hagyatkozz Rám teljesen mindenben! Adj hálát
jóért és rosszért egyaránt! Örülj mindegyiknek, mert minden a
javadra válik.“

2002. jan. 31. csüt. este szentmisén, szentáldozás elõtt Jézus:
„Szívemet adom neked, amely áldozattá tesz téged. Szent
Véremmel erõsítelek. Minden áldozatodat papjaimért kérem.“

Utána Szentségimádáson amikor a pap kivette a monstranciát,
becsukta a tabernákulum ajtaját, de az kinyílt, és az egész
szertartás alatt nyitva maradt. Hõn imádott Jézusom ekkor ezt
mondta: „Az ajtóm nyitva áll elõtted. Kérd, hogy belépj szent
Színem látására, és Én megadom neked. Szent Vérem óceánjá-
ban fürdetlek minden szentgyónásodban, minden szentáldozá-
sodban. Irgalmam elfelejti minden tökéletlenségedet. Szerete-
tem megbocsátja minden gyarlóságodat, minden bûnödet.“

2002. febr. 24. Szentmisén Jézus: „A nagyböjtben naponta
elmélkedj szenvedéseimrõl! Olvasd el a Lelkinapló III. köte-
tébõl, amit neked diktáltam 1999. okt. 15-én keresztrefeszíté-
sem titkáról. (81-83. old.) Ezek lesznek kincseid a mennyben.

Velem együtt mondd: Imádott Jézusom, a nagyböjtben elfogadok
minden szenvedést, minden keresztet, lelki- testi gyötrelmet,
hogy ez által kiegészítsem, ami a Te szenvedésedbõl hiányzik,
az Egyház javára. Köszönöm, hogy nekem is részt engedsz
vállalni hatalmas keresztedbõl. Kérem kegyelmedet, hogy
mindig csak Téged lássalak a keresztfán, és így jól az elmémbe
véssem, mily nagy volt a lelkünk ára. Kérem kegyelmedet, hogy
mindig szeressem minden keresztemet. Ámen.“
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szüksége rájuk, mint most. Ti édesapák és édesanyák, adjátok
oda jó szívvel, önzetlen szeretettel fiaitokat és leányaitokat a
szent szolgálatra, ha elhívom õket! Ne gátoljátok, hanem
segítsétek õket! Sok hivatás fullad kudarcba a szülõk negatív
hozzáállása miatt.

Most éjszaka van. Júdás elárult Engem. Nemsokára keresztre
feszítenek, és az életemet adom értetek. Nem különb a szolga az
õ Uránál. Ahogy Engemet üldöztek, úgy üldözik Egyházamat
is. Gyûlölni fognak titeket Énértem. Elhurcolnak, megkötöznek
és megölnek. A világra sötétség borult. A bûn éjszakája. Most
van itt megtisztulásának órája. Saját vérében és könnyeiben
tisztul meg a világ. Testvéreimben újra keresztre feszítenek
Engem. Készüljetek fel mindezekre! Szavaimat vegyétek komoly
figyelmeztetésnek! Éljetek szüntelen készenlétben! Állandó imá-
ban, jócselekedetekben, szeretetben. Kivétel nélkül mindenkit
szeressetek, mindenkin segítsetek! Tetteitek gyümölcsét fogjá-
tok élvezni örökkön örökké. Úgy éljetek, mintha már ma lenne,
mert minden baj nagyon hirtelen jön. Valljatok meg Engem az
emberek elõtt életpéldátokkal, szavaitokkal. Így bizonyítsátok
Irántam való szereteteteket és hûségeteket. Akkor Én is megvallak
titeket Atyám és szent angyalaim elõtt. Figyelmeztetésemet fogad-
játok nagyon komolyan! Az idõ lejárt. Itt van a tisztulás órája.“

Szentírási megerõsítések: Mk.14,48-49: „Jézus így szólt: Mint
valami rabló ellen, úgy vonultatok ki, kardokkal és doron-
gokkal, hogy elfogjatok. Az írásnak...be kell teljesednie.“
Jel.12,17:“...a sárkány haragra lobbant az asszony ellen és
harcba szállt többi gyermekével, aki megtartja Isten parancsait
és kitart Jézus Krisztus tanúsága mellett.“
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megfogant a bûn. Elhatározták, hogy az életemre törnek. Most
még tiközöttetek is béke és szeretet honol. De ellenségeitek
szívében kész van az elhatározás, hogy titeket, akik Énhozzám
tartoztok, elhurcoljanak, bilincsbe verjenek, és megöljenek az
Én nevemért. A világban most is éjszaka van. Ez a sátán órája.
Ellenfelemnek meg van engedve – az emberek szabad akarata
által –, hogy megtegye, amit akar. Az ördög mûködésének
egyedül az enyéim imája szab határt. Csak a ti önmegtaga-
dásaitok, áldozataitok és életszentségetek gátolja meg a sátán
mûködését. Fel-fel gyermekeim! Ne lankadjatok! Soha nem
volt még ilyen nagy szüksége a bûnös világnak az igazlelkûek
áldozatára. Mondjatok igent minden szolgálatra, minden
szenvedésre! Szüntelenül imádkozzatok! Imáitokat szent
angyalom hozza fel isteni trónusom elé. Kérjetek bátrabban!
Kérjetek még többet! Nem tudtok annyit kérni, amit irgalmam
és szeretetem felül ne múlna. Ne csak családtagjaitok és bará-
taitok számára kérjetek kegyelmeket, hanem Egyházam és az
egész világ részére is! Kérjetek Tõlem bátran, vakmerõen! Kér-
jetek Tõlem szent papokat! Rajtuk keresztül akarom megújítani
Egyházamat. Mindegyikõtök adoptáljon (fogadjon örökbe)
lelkileg egy papot! Úgy imádkozzatok érte, mint legközelebb
álló családtagotokért! Úgy, mint szüleitekért, vagy gyermekei-
tekért. Hisz valamennyiõtöknek nagy szüksége van a papjaim
által kiszolgáltatott szentségekre. Egyházam a bölcsõtõl a sírig
végigkíséri egész életeteket az általam alapított szentségek
révén. Ne tekintsétek papjaimat tõletek távol álló személyek-
nek. A gyóntatószékben atyátoknak adtam õket, akiknek keze
által Én magam oldozlak fel titeket bûneitek bilincseibõl.
Imádkozzatok papi- és szerzetesi hivatásokért! A világnak és
megújulni készülõ Egyházamnak soha nem volt olyan nagy
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kozzatok mindig mindenkiért, a világ végezetéig élõ összes
lelkekért, mert kihasználatlanul marad kegyelmem, ha nem
kéritek. Ne sírj! Én mindent megoldok. A lelkek mélyén rejtek-
ben dolgozom. Kegyelmem olyan, mint amikor a nap sugarai
felmelegítik a fagyos szíveket. Fény, örömöt és békét sugároz-
nak szerte a világon. Kicsi babám, kisgyermekem! Oly jól esik
Szívemnek, amikor Rám hagyatkozol, és te mindig, minden
helyzetben ezt teszed. Te is csak ekkor tapasztalod meg a lelked-
ben a semmihez sem fogható békét és örömöt. Ellenkezõ esetben
zaklatott vagy és gyötrõdsz. Azonnal adj át mindent Nekem!
Örülj, hogy van, Aki elfogadja, és meg is oldja problémáidat!
Neked elég csak hittel kérni, Én máris cselekszem. A múltkor is
elámultál gyorsaságomon. Szinte még ki se mondtad, máris ké-
szen állt a segítség. Mindig a hiteteket és a bizalmatokat ju-
talmazom meg.“

2002. márc. 30. Nagyszombat este vigíliás szentmisén,
szentáldozás után Jézus: „Szeress viszont Engem!“ Imádlak.
„Szeress viszont Engem!“ Uram, Te tudod, hogy mindenek-
fölött szeretlek, és csak Téged imádlak. „Már megtapasztaltad,
hogy mindig vágyat adtam a szívedbe mindannak megtételére,
amit akartam, hogy elvégezz. Most is Én adom a vágyat, és Én
be is teljesítem.“ Most is így imádkoztam: Uram kérlek,
teljesítsd be rajtam örök szent tervedet a Te mindnagyobb di-
csõségedre és a lelkek üdvére. „Tanítsd a lelkeket, akiket hozzád
vezetek.“ Kérlek Uram, Te cselekedj általam. Kértem, hogy
most és mindörökké szeressem teljes szívembõl az Úr Jézus
Krisztust. „Kérd ezt a világ végezetéig élõ összes lélekre is.“
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2002. márc. 29. Nagypénteken éjjel a szent sírnál a legmél-
tóságosabb Oltáriszentség elõtt az Úr Jézus: „Beteljesedett.
Engedelmes voltam mindhalálig, egészen a kereszthalálig.
Beteljesítettem Atyám akaratát, a megváltás hatalmas mûvét.
Titeket is beavatlak megváltói nagy mûvembe. Kiválasztottalak
benneteket, hogy munkatársaim legyetek. Titeket is, akik a
világ végezetéig éltek, emberhalászokká tettelek. Tõletek is azt
kérem, amit apostolaimtól: Adjátok át magatokat, egész
életeteket Nekem. Hagyjátok magatokat átformálni. Engedjé-
tek, hogy a Szentlélek mûködjön általatok és bennetek, hogy
Õbenne újjászülessetek. Akkor Én cselekszem bennetek, így
folytatjátok megváltó mûvemet. Nem baj, ha nem értetek meg
mindent azonnal. Elég, ha felismeritek, mi az Én akaratom. Ezt
a Szentlélek fényében mindig megtudjátok. Ami a legfontosabb:
Legyetek ti is engedelmesek! Tegyétek meg mindig azonnal,
akaratomat, ahogy felismertétek. Így lesztek munkatársaimmá.
Így hoztok bõ termést. Csak így tudlak megjutalmazni titeket. 

Már nincs idõ. A tisztítás elkezdõdött. Jegyesem, neked mondom.
Nagyon közel a pillanat, amikor meglátsz Engem. Könnyeid
értékesebbek számomra, mint a drága gyémánt. Hozzám való
vágyad aranyvaluta a lelkek megmentésére. Bízzál Bennem!
Hamar beteljesítem vágyadat. Én leszek a te Mindened, Urad és
Istened örökkön örökké. Az örök élet már itt elkezdõdött a lel-
kedben, amikor mellettem döntöttél. Maradj továbbra is kisded
karjaim között. Kérd, hogy szüntelenül Én cselekedjek mind a ma-
gad, mind szeretteid, mind ellenségeid életében. Így megtöröd
a sátán hatalmát. Béke és öröm honol majd mindannyiótok
lelkében. Sok lélek megtapasztalja imáid hatását. Kiárasztom
kegyelmeimet mindazokra, akikre kéred. Kérjetek sokat! Imád-
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Az életáldozati örök fogadalom megújítása

Édes Jézusom, a teljes Szentháromság, égi Édesanyánk és az
egész mennyei udvar színe elõtt, a Te Szent Véred és Kereszt-
halálod örök érdemeivel egyesítve felajánlom Szentséges
Szíved és Szûz Mária Szeplõtelen Szíve szándékai szerint egész
életemet, és amíg élek, minden szentmisémet, szentáldozásomat,
jócselekedetemet, áldozatomat és szenvedésemet a dicsõséges
Szentháromság imádására, engesztelésére, Anyaszentegyházunk
egységéért, szentatyánkért, lelkiatyámért, papjainkért és jó papi
és szerzetesi hivatásokért, gyermekem, családtagjaim, a magam
lelkéért, mindazokért, akik imákat kértek tõlem, és az összes
lélekért a világ végezetéig.
Imádott Jézusom, kérlek fogadd el és áldd meg életáldozato-
mat, amelyet örök szent fogadalommal erõsítek meg. Kérem
kegyelmedet, hogy ebben mindhalálig hûségesen kitartsak.
Ámen.

Hõn imádott édes jó Jézusom! Teljes szívembõl kérlek, hallgasd
meg és fogadd el tõlem azt az imát, amelyet Tõled kaptam:

Jézusom, kérlek foglalj le Magadnak bennem mindent.
Lelkemet, testemet, szívemet, minden gondolatomat, szavamat,
cselekedetemet, egész életemet, annak minden pillanatát. Kér-
lek, ne hagyj meg egyetlen mikronnyit se nekem, se másnak.
Egyedül csak a Tiéd akarok lenni osztatlanul, hogy Te rendel-
kezz velem tetszésed szerint.  Ámen.

Imádott Jézusom, Kezedbe helyezem egész életemet, és elfo-
gadom Tõled a halált: akkor, amikor Te akarod, úgy, ahogyan
Te akarod. Kérem kegyelmedet, hogy maradj velem mindig
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2002. márc. 31. Húsvét vasárnap hajnalán itthon Jézus: „Jöjj
ide Hozzám!“ (a kereszthez és az Õ Arcképéhez.) „Köszönöm
a szép imát.“(Elõtte ÕT imádtam.) Uram, minden a Te kegyel-
med, nem vagyok méltó, hogy Te mondj nekem köszönetet.
„Tudom. De azért mondtam, hogy példát adjak, hogy te is
mindig mindenért adj Nekem hálát. Holnap új kegyelmet kapsz.
Újra a szívedbe térek a szentáldozásban, hogy megvalld Nekem
forró szeretetedet.“

2002. ápr. 2. Szentmisén, szentáldozás után az Úr Jézus ezt
kérte: „Velem együtt mondd: Édes jó Jézusom! Kérlek, mentsd
meg papjaidat az örök haláltól! Kész vagyok meghozni értük
mindazt az áldozatot, amit Te akarsz. Égi Édesanyámmal együtt
mondom: Legyen nekem a Te akaratod szerint.  Ámen.“

2002. ápr. 6. Urunk színeváltozásának ünnepén:

Örök fogadalom megújítása:

Imádott Jézusom! A Te kegyelmedbõl kaptam a szívembe a
vágyat, hogy megújítsam hármas szerzetesi örök fogadalma-
mat, amelyet legelõször 1997-ben Bonajunkta Lelkiatyám
kezébe tettem le. 

A teljes Szentháromság, égi Édesanyánk és az egész mennyei
udvar színe elõtt fogadom, hogy mindhalálig megtartom a szent
tisztaságot, a szent szegénységet és a szent engedelmességet.
Kérlek Jézusom, fogadd el és áldd meg ezt a szándékomat,
amelyet örök fogadalommal erõsítek meg. Kérem kegyelme-
det, hogy ebben mindhalálig kitartsak.   Ámen.
Hasonlóképpen szándékozom megújítani életáldozati örök
fogadalmamat is, amelyet legelõször 1984-ben tettem le
Bonajunkta Lelkiatyámnál.
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2002. ápr. 15. reggel szentmisén Jézus: „Minden szentmisén
beborítalak Szent Vérem erejével. Szentségeim által erõsítelek
meg, hogy megtedd akaratomat. Idd ki kelyhemet, amelyet
feléd nyújtok. Szívemet adom neked. Áldozattá teszlek. Nyisd ki
még jobban szívedet, hogy még több kegyelemmel töltsem
meg.“ (Mit jelent ez Uram?) „Teljes önzetlen szeretetet, teljes
önátadást, mindig, mindenben szent akaratomba való belesi-
mulást. Imádj Engem szavak nélkül!“

2002. ápr. 22. Itthon így imádkozott a lelkemben az Úr Jézus:
„Mennyei Örök Édesatyánk! Szûzanyánk szeplõtelen Szívével
egyesülve az Úr Jézus Krisztus értünk kiontott drága Szent
Vérére kérünk, amely az égbe kiált irgalomért, mentsd meg a
lelkeket. Jézusom, lelkeket kérünk Tõled, akik mindörökké
szeretnek Téged. Így imádkozzatok! Helyezzétek az egész vilá-
got az Én irgalmas Szívembe!“

2002. ápr. 25. csüt. reggel a szentmisén lélekben láttam, hogy
a szent angyalok betöltötték az egész templomot. Leborulva
imádták a szentek Szentjét a legméltóságosabb Oltáriszentség-
ben. Ekkor az Úr Jézus ezt mondta: „Szent angyalaim leborul-
va imádnak Engem bennetek és a tabernákulumban. Ti, akik
tiszta szívvel fogadtok Engem magatokhoz, égõ világító fáklyák
vagytok. De mindazok, akik szentségtörõ módon járulnak a
szentáldozáshoz, kioltják magukban fényemet, a megszentelõ
kegyelmet.“ 
Ezeket a lelkeket sötétszürkéknek, feketéknek láttam, és öröm-
telenek voltak. Ezzel szemben a lángoló lelkek mind boldog-
ságtól sugároztak.
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végtelen szereteteddel, és kérlek add, hogy életem minden
pillanatában és egy örökkévalóságon át lángoló szeretettel
imádjalak és szeresselek Téged, Megváltómat, Istenemet és
Mindenemet.  Ámen.

2002. ápr. 6. szombaton este szentmisén az Úr Jézus ezt az imát
diktálta nekem: „Úr Jézus Krisztus, örök Fõpapunk! Kérünk,
add meg kegyelmedet papjaidnak, hogy a Te szeretetedet su-
gározzák, hogy Te járj köztünk általuk, és a Te irgalmasságodat
közvetítsék az emberek számára.  Ámen.“

Az Úr Jézus ezt mondta nekem: „Mindaz, aki keresztet kap,
gazdag, mert az Én kegyelmemben részesül.“ Mindannyiszor
megtapasztalom ezeknek a szavaknak igaz voltát. Számomra
már kívánatos a kereszt, mert általa mindig közelebb jutok hõn
imádott drága Megváltó Uramhoz.

2002. ápr. 14. Szentmisén Jézus: „Merülj el Szívem szeretettõl
lángoló tûzkohójában! Magamba formállak, átalakítalak.
Minden szentmisén beborítalak Szent Véremmel. Szentségeim
által erõsítelek, hogy végbevidd akaratomat. Nyisd ki még
jobban szívedet, hogy még több kegyelemmel töltsem meg.“
(Mit jelent ez?) „Teljes önzetlen szeretetet, teljes önátadást,
mindig mindenben szent akaratomba való belesimulást.
Állandó imádást.
Megáldalak titeket Szívem csodálatos szeretet-egységével és
békéjével.“
Ezután nyomban helyreállt a szeret és a béke, amelyet a sátán
ki akart kezdeni. Azóta mindig így imádkozom: Jézusom kér-
lek, Te szeress mindenkit általam, és Te szeress engem min-
denki által.  Ámen.
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Uram, Te elrejtõztél, úgy maradtál köztünk a parányi Szent-
ostyában. Tehetetlenül, kicsinek, kiszolgáltatottnak. Olyan vagy
közöttünk, mint mi Teelõtted. Te végtelenül irgalmas vagy hoz-
zánk és szeretsz minket. Azt akarod, hogy mi is szeressünk
Téged az Oltáriszentségben. A Te irgalmasságodat úgy viszo-
nozzuk, hogy sohase fogadjunk Téged méltatlanul a szívünkbe.

2002. máj. 15. Szentmisén Jézus: „A szívedbe akarok térni.
Egyesülni akarok veled. Egyesülj Velem a legmélyebb
egységben. Hagyd, hogy Magamba formáljalak, hogy eggyé
váljak veled. Áldozattá teszlek. Megtisztítalak Szent Véremmel
minden bûntõl. A legmagasabb fokú ima az, ha részt veszel a
szentmisén, ha egyesülsz Velem a szentáldozásban. Így fölaján-
lod magadat Nekem engesztelõ áldozatul, és elfogadod a szen-
vedéseket. Már a puszta szándékodat is elfogadom. Egy-egy
ilyen szentmisédért, amelyen így veszel részt, lelkek ezreivel
jutalmazlak meg. A szentmise a legnagyobb kincs, amelyet a
földrõl az égbe hozhattok.“

2002. máj. 17. Szentmisén szentáldozás elõtt és utána Jézus:
„A Megfeszítettet fogadod szívedbe, Aki Áldozat. Hozzám kell
hasonlóvá válnod. Áldozattá teszlek. Idd ki kelyhemet. Szent
Vérem megédesíti szenvedéseidet, megerõsíti lelkedet. Kérd, hogy
szeresd a keresztet. Nagy kitüntetés az a kereszt, amelyet Én, az
Üdvözítõ helyezek a válladra, mert ez visz az üdvösségre. Légy
hûséges! Irántam való szeretetbõl tarts ki törvényeim megtar-
tásában és a kereszt türelmes hordozásában. Tekintsd szenve-
déseidet fizetõeszköznek, amelyeken megveszed a lelkeket.
Áldozataid értékesebbek számomra, mint a gyémánt, vagy a
tûzben tisztított arany. Vedd kitüntetésnek, hogy bevontalak
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Aznap este szentmisén, majd utána szentségimádáson Jézus:
„Ajánld fel hálaadásul a szentmisét és a szentségimádást
vértanúságodért és minden keresztért, mert ezek által emellek
fel munkatársaim sorába. Ezekért kapod örök jutalmadat és a
lelkeket. Fogadd el a kereszteket! Kérd Tõlem, hogy szeresd!
Nagyon-nagyon szeretlek. A Véremet ontottam érted. Ezzel
fizettem váltságdíjat örök életedért. Szeress viszont Engem!
Légy áldozattá Értem! Add az életedet Értem! Így dicsõíted
meg az Emberfiát. Nagy örömömet találom benned. Elmeríelek
Szent Vérem Óceánjában, hogy megerõsítselek az áldozatra.
Arra kérlek, hogy minden nap imádkozd el Velem ezt az imát:
Drága Jézusom! Kérlek, szegezz rá engemet a Te keresztedre az
Irántad való szeretet szegeivel, hogy teljességgel azonosuljak
Veled, hogy Te élj bennem és általam. Kérlek, szakíts el a
földtõl és annak minden vonzásától, hogy Te légy egyedüli
örömöm és boldogságom.  Ámen.“

2002. máj. 9. Szentmisén Jézus: „Járulj szentségeimhez, vala-
hányszor erre indítalak. Soha ne hagyj ki egyetlen alkalmat
sem! Nagyobb szükséged van rá, mint valaha. Ez a végsõ harc.
Ellenfelem tudja, hogy nagyon kevés az ideje. Nézz a világra!
Mennyi rosszat tesznek az emberek. Ezért a tengernyi bûnért
jött el megtisztításának az ideje.“

2002. máj. 14. Szentmisén Jézus: „A szívedbe tértem, mert te
befogadtál. Én is befogadtalak. Irgalmas Szívemben laksz.
A Menny nem más, mint ennek a pillanatnak az örökké tartó
boldogsága. Csupán a színelátás hiányzik. Minden itt dõl el
(a földön).“ (Vagyis földi életünk során döntünk üdvösségünk
mellet vagy ellen.)
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Engem, és nem fogadják el tanításomat. Énértem fognak titeket
megölni. Egyházam hamarosan rejtekbe kényszerül. Igaz pap-
jaim és híveim bujdosni fognak. Nagy felfordulás lesz szerte a
világon. Ütött az óra. Ítélet zajlik most a világ fölött. Egy-
házamat is megtisztítom. Ez az Antikrisztus órája. Ide juttatta
az emberiséget a szabad akarat. Mert nem akartak ellene mon-
dani a bûnnek, és nem tagadták meg bûnös vágyaikat. Most
sem bízzák Rám a megoldást. Nem kérnek Tõlem segítséget, sõt
tudomást sem vesznek Rólam, Aki a legfõbb Jó vagyok. Õk
nagykorúak. Maguk akarják megoldani gondjaikat. Gyilkos
merényletekkel, fegyverekkel. Pedig ezzel semmit sem érnek el.
Épp ellenkezõleg: Ezáltal egyre messzebb kerülnek az annyira
áhított békétõl. Nehéz nekik elhallgattatni lelkiismeretük sza-
vát, amely ellenkezik a bûnnel. Ez több energiát emészt fel,
mintha szorgalmasan folyamatosan tennék a jót. A lelkük éhes.
Egyedül Rám szomjazik. De mivel nem akarnak bûnös életmód-
jukkal szakítani, elutasítanak Engem, Megváltójukat. Kiéhezett
oroszlánok ezek a lelkek, akik keresik a boldogságot, de kicsa-
pongó, bûnökkel terhelt életükben minduntalan a semmit mar-
kolják. A lelkük legmélyén érzik, hogy Nélkülem tartalmatlan
üres és sivár az életük. Ezért olyan hangosak, hogy elnyomják
a lelkiismeret szavát. Ó Én szegény árva kisemmizett rászedett
gyermekeim! Vérkönnyeket sírok a bûnben élõ lelkek miatt,
akik elutasítanak Engem, akiknek hiábavaló lett Véráldozatom.
A halál dermesztõ csöndje lebeg a világ felett. Hamarosan
rátelepszik, és mindent elborít. Most jön el az óra, amikor
békérõl és biztonságról beszélnek. A bûnök az égbe csapnak.
Az ember okozza saját maga és környezete: a Föld vesztét.
A bûn elnyeri büntetését.

35

megváltásom mûvébe. Kérd kegyelmemet, hogy el tudd fogadni
és szeretni mindazt a keresztet, amelyet még adok. Ellenfelem
kikért, hogy megrostáljon. Kiadtalak. Ez lesz a végsõ, a legna-
gyobb harc. Mondj mindig azonnal ellent neki! Annál nagyobb
lesz gyõzelmed. A kísértések nem ellened, hanem érted vannak.
Azért, hogy a megpróbáltatásokban bizonyítsd hûségedet, és
kincseket gyûjts, amelyeket magaddal hozol a Mennybe. A kin-
csek a lelkek, akiket megmenekítek az örök kárhozattól Velem
egyesített szenvedéseidért. A karjaimban tartalak. Sohasem
próbállak erõdön felül. Higgyél Bennem! Minden kegyelmet
hited és bizalmad mértéke szerint kapsz Tõlem. Szüntelen
imádkozz! Az imádság a te fenntartó erõd. Mindannyiótokon
értetek kiontott Véremet látom. Hogyne szeretnélek hát titeket?
Akármilyen tökéletlenek is vagytok, az Enyémek vagytok, és
üdvözíteni akarlak titeket.“

2002. máj. 28-án Szentségimádáson Jézus: „Írd drága
kislányom! Alázatosságod meghódítja Szívemet. Semmit sem
tudok megtagadni azoktól a lelkektõl, akik megalázkodnak
Elõttem, és zúgolódás nélkül elfogadják a megaláztatásokat.
Nemde ugyanezt tettem Én is? Az evangélium az elejétõl a
végéig errõl tanúskodik. Csodatételeim ellenére nem fogadtak
el annak, Aki vagyok (Messiásnak), hanem az életemre törtek.
Végül kigúnyoltak, leköpdöstek, majd keresztre feszítettek.
Tõletek, akik most a földön éltek, azt kérem, hogy osztozzatok
meggyaláztatásomban és erõszakos halálomban. Titeket is el
fognak utasítani, meg fognak vetni és el fognak hallgattatni.
Mindazok, akik majd megölnek titeket, abban a tévhitben van-
nak, hogy ezzel szolgálatot tesznek az Istennek. Ez azért van,
mert nem ismerik az Istent, Aki végtelen Szeretet, és megvetnek
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meglátni, mily nagy kegyelmek rejlenek minden türelemmel
elviselt szenvedésben. Örökké magasztalni fogod majd Neve-
met minden keresztért, amely az üdvösség eszköze. Nemcsak a
te számodra, hanem mindazokéra, akiket megmentek áldozatos
életed révén.“

2002. jún. 6. Szentségimádáson Jézus: „Drága kislányom,
nagyon szeretlek. Fogadd el a kísértéseket, amelyeket még
megengedek. A megmentett lelkek özönét lásd benne, és
azonnal mondj ellene mindig. Gyûlöld a bûnt teljes szívedbõl!
Szeress és imádj Engem, és adj hálát minden megmentett léle-
kért. Adj hálát kegyelmeimért, hogy fenntartó erõd vagyok, és
sohasem próbállak erõdön felül. Fogalmad sincs, mennyi
kegyelmet vonzanak le a földre áldozataid, amelyeket örök
érdemeimmel egyesítve felajánlottál. Sok papom marad állva a
megszentelõ kegyelem állapotában életfelajánlásod révén.
Akiért imádkozol, õ is így fog kitartani mindhalálig. Ajánld fel
magadat szüntelenül csonkig elégõ gyertyaként áldozatul,
fõként bukott papjaimért, hogy visszaemeljem õket az
életszentség állapotába.“

2002. jún. 17. Üzenet egy idõs beteg testvérnek:
Jézus: „Ne menjen oda! (Egy – a lakásától távolabb esõ –
templomba, hanem abba, amelyik közel van.) Én nem kívánom
tõle ezt az áldozatot. Inkább pihenjen otthon a hûvös szobájá-
ban. Helyezze magát kényelembe, amikor imád, hogy a test
kényelmetlensége ne zavarja meg a lélek nyugalmát. Így imád-
kozzon, ezt kérje Tõlem: Hõn imádott édes jó Jézusom, a Te
szereteted izzása töltse be minden imámat, minden lélegzet-
vételemet, minden gondolatomat, szavamat, cselekedetemet,
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Íme újjáalkotok mindent. Megújítom a Föld színét. A Szent-
lélekben újjáteremtem az embert. Így mutatom meg minden-
hatóságomat. Szeretetem és irgalmam felülmúl minden rosszat,
mert Én hû vagyok. 
Magasztaljátok és dicsõítsétek a legszentebb Szentháromságot!
Az Atyaistent, Aki úgy szerette ezt a nyomorult bûnös világot,
hogy egyszülött Fiát adta érte engesztelõ Áldozatul.
Adjatok hálát a Fiúistennek, Aki irántatok való végtelen szere-
tetébõl feláldozta Önmagát, hogy példát adjon nektek a szeretet-
re, és megnyissa számotokra az örök boldogság kapuját.
Énekeljetek dicsõítõ himnuszokat a Szentlélekben, mert egye-
dül Isten Lelke vezet el az igaz ismeretre, egyedül Õbenne tudtok
imádkozni, és egyedül Õ, a Szentlélek tudja, mi válik a javatok-
ra. Ezért sóhajtozik szavakba nem foglalható imában és állan-
dó dicsõítésben a szentekben.
„…és Országának nem lesz vége.“ Most jövök el dicsõsé-
gemben, és uralkodni fogok örökkön örökké. Az Én uralmam a
szeretet szelíd megtapasztalása. Az Én uralmam Önmagam fel-
áldozása, Önmagam szétosztása. Az Én uralmam a lelkek meg-
mentése. Uralkodom a gonosz felett, hogy ne tudjon ártani
nektek. Gyöngéd szeretettel ölelem Szívemre a kisdedeket, akik
bíznak Bennem, szeretnek Engem, és átadják az életüket Nekem.
A Föld most is Paradicsom lenne, ha az emberek törvényeimet
megtartva szeretetben élnének. Imádkozzatok ezért kicsinyeim,
hogy imáitok és Velem egyesített szenvedéseitek által kiragad-
jam e lelkeket a sátán karmaiból, aki most még nagyobb
álnoksággal téveszti meg áldozatait. A jó égisze alatt mûködik,
tudván azt, hogy gyermekeimnek már elege van a rosszból.

Szeretlek. Fogadd el mindazt a szenvedést, amelyeket még
életed végéig megengedek. Csak Országomban fogod majd
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gyûlölni fog minden nemzet. Sokan el is tántorodnak hitüktõl...
Számos hamis próféta támad... A gonoszság elhatalmasodá-
sával sok szívben kihûl a szeretet, de aki állhatatos marad
mindvégig, az üdvözül. (Elõképe: Jeruzsálem pusztulása.) …
Akkor olyan nagy gyötrelem lesz, amilyen még nem volt... Ha
meg nem rövidülnének azok a napok, egyetlen ember sem mene-
külne meg. De a választottak kedvéért megrövidülnek azok a
napok. ... Krisztus második eljövetele. Nyomban e gyötrelmes
idõk után a Nap elhomályosul, és a Hold nem áraszt világos-
ságot, a csillagok lehullanak az égrõl és a világmindenséget
összetartó erõk megrendülnek. Akkor majd föltûnik az Ember-
fiának jele az égen és jajgatásban tör ki a föld minden népe,
mert meglátják az Emberfiát, amint eljön az ég felhõin nagy
hatalommal és dicsõséggel.“
Jézus: „Már benne éltek a tisztításban. Nézzetek Keletre! On-
nan jön a pusztítás, mint a pestis. A világ pusztulásának elõké-
pe Jeruzsálem pusztulása. Az új Jeruzsálem az Én földi Egyhá-
zam. Pápám most fogja beteljesíteni vértanúságát. A nyomába
lépnek mindazok, akiket erre öröktõl fogva elrendeltem, és már
elõre felkészítettem. Azonosulok velük. Az õ vérük az Én Vérem,
amelyet újra kiontok általuk. Ez az igaz vér lesz megújult Egy-
házam drága magvetése. Egyházam saját vérében és könnyeiben
fog megtisztulni. Azért, hogy szeplõtelenül fogadja érkezése-
met. Dicsõséges visszajövetelem már a küszöbön van. Legyetek
éberek! Figyeljétek az idõk jeleit! Olvassátok a Szentírást! Fo-
gadjátok el, amit prófétáim által mondok nektek. Így fedem fel
elõttetek az idõk jeleit, így nyitom meg szemeteket és értelme-
teket, hogy e próféciák fényében értelmezzétek a Szentírást,
amelynek jövendölései ezen a nemzedéken fognak beteljesülni.
Tartsatok bûnbánatot! Higgyetek az evangéliumban! Legyetek
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egész életemet. Jézusom kérlek, Te élj, Te cselekedj általam. Az
ilyen ima jó illatú tömjénfüstként száll fel Atyám trónja elé.
Mindig így imádkozzatok, mert ez a legtetszõbb Atyámnak.“

2002. júl. 5. Elsõ pénteken litánia alatt Jézus: „Imádkozd el
minden nap Szent Vérem litániáját! Így engesztelj azért a vér-
ontásért, amely a földet beborítja.“ Utána szentmisén így
folytatta az Úr: „Szívemet adom neked, amelyet érted döfött át
a katona lándzsája. Add Nekem szívedet, hogy Én alakítsam,
Én formáljam, Én vezessem arra a nagy feladatra, amelyet
öröktõl fogva neked szántam.“

2002. júl. 13. Szentmisén, szentáldozás elõtt Jézus: „Szívemet
adom neked, amely véghezviszi benned örök tervemet. Merülj
el végtelen irgalmamban, Szent Vérem Óceánjában, hogy meg
tudd hozni az áldozatokat.“

2002. aug. 13. Itthon az Úr Jézus: „Nyisd ki a Szentírást! Abból
akarok szólni hozzád.“ 
Zsid.12,25. 13,12-14: „Vigyázzatok, ne utasítsátok el a hozzá-
tok szólót! Jézus is, hogy tulajdon Vérével szentelje meg a
népet, a kapun kívül szenvedett. Menjünk ki tehát Hozzá a
táboron kívül, és hordozzuk gyalázatát. Hiszen nincs itt mara-
dandó hazánk, inkább az eljövendõ után vágyódunk.“ Jézus:
„Most osztoztok sorsomban. Üldöztetések és meggyaláztatások
várnak Egyházamra. Kivétel nélkül mindannyian meg lesztek
rostálva. Nyisd ki a Szentírást!“ Mt.24,6-14.21-30: „Vigyáz-
zatok, ne rémüldözzetek. Ennek mind meg kell történnie... nem-
zet nemzet ellen és ország ország ellen támad. Éhség, dögvész
és földrengés lesz... sanyargatnak és megölnek titeket, és miattam

38



2002. aug. 31. szombat. Ma reggelre ezt álmodtam: Bementem
a Budavári Mátyás (Nagyboldogasszony) templomba. Az ajtók
tárva-nyitva voltak. Az egész templom fel volt dúlva, ki volt
fosztva. Hiányoztak a padok. A szentéjt lebontották. Nem volt
oltár, sem ambó, sem tabernákulum, sem örökmécses, sem
Oltáriszentség. Csak a csupasz falak meredeztek. Egyetlen
lélek sem tartózkodott bent. De még a templomon kívül sem.
Az egész látvány döbbenetet váltott ki belõlem.

Miután felébredtem, imádott Jézusom ezt mondta: „Amit lát-
tál, hamarosan beteljesül. Egyházamat szétverik. A templo-
mokban nem mutatnak be többé szentmisét. Papjaimat, hívei-
met felkoncolják. Akik életben maradnak, a rejtekben, házaknál
mutatják be az igaz áldozatot: a szentmisét. Õk lesznek meg-
újult Egyházam alapkövei. Mindez most jön el Egyházamra.
Nagyon hirtelenül, nagyon váratlanul. A keresztényüldözés
burkoltan már elkezdõdött. Legyetek éberek! Figyeljetek figyel-
meztetésemre! Legyetek szüntelen készenlétben, mert mindez
olyan hirtelen jön el, mint amikor a sas lecsap zsákmányára.
Véreteket fogják ontani Értem, és Egyházamért. Legyetek hûsé-
gesek! Tartsatok ki az igaz hitben! Valljatok meg Engem az
emberek elõtt! Így mutassatok példát a hitükben gyengéknek,
hogy hõsies szereteteteken felbuzdulva õk is kövessenek titeket.
Hitükben megerõsödve igaz keresztényekké váljanak. Aki mind-
végig kitart, az üdvözül. Nagy lesz jutalmatok az égben.“

Szept. 4. Ma reggel a templomtorony mellett egy tûzcsóvához
hasonló látvány fogadott az égen. Az Úr Jézus ekkor a
lelkemben ezt mondta: „Tûz által tisztítom meg a világot.“
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szüntelen készenlétben! Imádkozzatok, engeszteljetek!!!
Fogadjátok el az áldozatokat a bûnös lelkek megmentéséért.
Így engeszteljétek Atyámat és a Szentháromságot a megbántá-
sokért és a sértésekért. Ütött az óra. Beteljesedik minden.
Egyetlen szó sem marad beteljesületlenül, amit a Szentírásban
jövendöltem nektek.“

2002. aug. 15-én Nagyboldogasszony ünnepén itthon. 
Amint az asztalnál ültem, odarepült egy muslica. Egészen
sokáig idõzött elõttem. Elnéztem, milyen pici. Ekkor az Úr
Jézus ezt mondta a lelkemben: „Te is ilyen pici vagy Elõttem.
Bármit tehetnék veled. Egy legyintéssel agyoncsaphatnálak.
De Én szeretlek. Szeretetem tart fenn. Alázd meg magad. Lásd
be, milyen parányi tehetetlen semmi vagy Elõttem. Alázatod
még nagyobb szeretetre gyújtja irántad Szívemet. Még nagyobb
irgalomra indít. Látod, erre használtam fel mindenhatóságomat,
hogy ilyen picivé váltam érted, amikor kisdedként megszület-
tem azért, hogy megváltsalak. Szeress viszont Engem! Adj hálát
irántad való végtelen szeretetemért, kimondhatatlan jóságo-
mért, mindeneket felülmúló irgalmasságomért! Különösen azért,
hogy a világ végezetéig köztetek maradtam a Kenyér és a Bor
színében titokzatosan oly módon, hogy kizárólag csak a hit sze-
mével tapasztaljátok meg jelenlétemet. Kövessétek példámat!
Ti is legyetek mindig kicsik, alázatosak. Tõlem kapott képes-
ségeiteket pedig használjátok felebarátaitok javára, amiképpen
Én mindenhatóságomat.“

A kis muslica az írás alatt is majdnem végig elõttem maradt,
mert az Úr így akarta, hogy rajta keresztül mutassa meg saját
kicsiny voltomat. Boldogan köszöntem meg hõn imádott Meg-
váltó Istenem tanítását és kegyelmét.
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Szentostyát látom, és csak a hit szemével szemlélhetlek Téged.
Oly nagyon szeretnélek már színrõl színre látni! 
Jézus: „Elég neked az Én kegyelmem. Ha meglátnál, bele-
halnál a vágyba, hogy Velem maradj mindig. Ha színrõl színre
látnál, meghalnál a boldogságtól emberi gyengeséged miatt.“

2002. okt. 11. Itthon amikor megcsókoltam hõn imádott
Jézusomat a kereszten, Õ ezeket mondta: „Vess keresztet a hom-
lokodra, hogy mindig csak jót gondoljon. Vess keresztet a szád-
ra, hogy mindig csak jót szóljon. Vess keresztet mindkét ke-
zedre, hogy mindig csak jót cselekedjen.“

Egyik fiatal keresztény ismerõsöm születésnapjára a Szentlélek
ezt íratta velem: Örömteli hosszú – örök – életet kívánok.
Szeretettel. Recept a folytatásban: 
„A szeretet türelmes, a szeretet jóságos, a szeretet nem félté-
keny, nem kérkedik, nem gõgösködik, nem tapintatlan, nem ke-
resi a magáét, haragra nem gerjed, a rosszat föl nem rója, nem
örül a gonoszságnak, de együtt örül az igazsággal. Mindent
eltûr, mindent elhisz, mindent remél, mindent elvisel. A szeretet
soha el nem múlik.“ (1 Kor.13,4-8.)
Ha örömet akarsz szerezni az Úr Jézusnak, és boldog akarsz
lenni, olvasd el minden reggel ezt a szentírási idézetet. A nap
folyamán minden pillanatban igyekezz tettekre váltani. Ha
sikerült, este adj érte hálát. Ha nem, kérj bocsánatot az Úrtól.

Késõbb beszámolt az illetõ, hogy e jó tanácsnak formáló ereje
van az életében.

2002. okt. 18. Ma a kegyelem órájában ezeket mondta nekem
Jézus: „Õrizd meg sugallataimba vetett hitedet, mert ellen-
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2002. szept. 12. Szentmisén, szentáldozás után Jézus: „Szíve-
met adom neked, hogy az Én szeretetem lángoljon benned egy
örökkévalóságon át. Érezd meg isteni jelenlétemet. Szeretetem
megóv, beburkol, mint a fény. Egyedül Én tudom, mi válik a
javatokra. Az engedelmes lelkek imájának mindenható ereje
van Elõttem.“
Az Úr Jézus ezt a mondást juttatta az eszembe, amit korábban
hallottam valakitõl: „Nagy dolog, ha valaki nem vétkezik. Még
nagyobb, ha valaki jót cselekszik. De a legnagyobb dolog, ha
valaki tûr.“
Ezzel azt érzékeltette, hogy viseljem türelemmel szenve-
déseimet.

2002. okt. 2. Jézus: „Hozd meg az áldozatokat, amiket kérek
tõled. Ne vonakodj tõlük! Én sem vonakodtam, sõt inkább vágy-
tam mindazon szenvedések beteljesítésére, amelyekkel megsze-
reztem lelked üdvösségét. Tudatosítsd magadban, hogy Én, a
Megváltó élek általad, és benned folytatom megváltásom
mûvét. Így tekints áldozataidra és szenvedéseidre, amelyek
által sok lélek üdvözül. Imáid és áldozataid felszállnak isteni
trónom elé. Nagy megelégedést váltanak ki Belõlem. Imáidra
és áldozataidra rengeteg kegyelmet adok a lelkeknek. Elsõsor-
ban azoknak, akikért imádkozol. Mindig minden imádat meg-
hallgatom. Nagyon kedves Elõttem mindaz, amit teszel. Nagyon
megjutalmazlak ezért Országomban. Élj szüntelen készenlét-
ben, hogy szeplõtelennek és kifogástalannak találjon az a nagy
nap, amikor lelked kirepül testedbõl. Imádkozz továbbra is!
A hittel teli imának mindenható ereje van.“

2002. okt. 6. Szentségimádáson így imádkoztam: Jézusom, Te
itt vagy. Te látsz engem, és beszélsz hozzám. De én csak a
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mes vagy Atyám törvényeinek megtartásában, úgy engedelmes-
kedem Én kéréseid teljesítésében. Mivel minden kérésedet az
Én akaratom szerint igazítod, rengeteg lélek a jutalma. A meg-
mentett lelkek végeláthatatlan seregét csak Országomban fogod
majd meglátni.“

2002. okt. 27. Szentmisén, szentáldozás után Jézus: „Én vég-
telenül Szent vagyok. Ezért nem férhet Hozzám semmi tökélet-
lenség. Törekedj a tökéletességre, a szentségre, hogy hótisztán
várd megérkezésedet. Ezt mondtam: Legyetek tökéletesek, mint
Mennyei Atyátok. Kérd kegyelmemet, és megadom neked, hogy
maradéktalanul beteljesítsd rád vonatkozó örök tervemet. Ezt
mondd, amit Én mondtam: Atyám bocsáss meg nekik, mert nem
tudják, mit cselekszenek. És szívbõl bocsáss meg minden ellened
vétkezõnek. Így te is bocsánatot nyersz, és irgalmazok neked.“

2002. nov. 5. Szentmisén Jézus: „Fogadd be a pillanatot, amely
soha nem tér vissza. Mindig új kegyelmekben részesítelek.
Merülj el Bennem, az isteni szeretet megtisztító fürdõjében,
Szent Vérem óceánjában, amely kívül belül átjár, hogy új
emberré alakítson a megszentelõ kegyelemben.“

Aznap szentségimádáson Jézus: „Ajánld fel magadat újra meg
újra csonkig elégõ gyertyaként engesztelõ áldozatul. Így ajánld
fel magadat: Jézusom, a Te értünk kiontott drága Szent Véred
örök érdemeivel egyesítem minden áldozatomat, szenvedésemet,
egész életemet. Kérlek add, hogy minden a Te nagyobb dicsõ-
ségedet szolgálja, és növekedjék a Téged imádók száma itt a
földön és a mennyben.“
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felem kétellyel fog támadni. Sugallataim legyenek világító
mécsesed, melynek fénye irányítja egész életedet. Sugallataim
szerint élj, gondolkodj, szólj, cselekedj. Akkor készenlétben ta-
lál a nagy nap, és kitörõ örömmel omolsz karjaimba, amikor
színrõl színre meglátsz. Életed fõ imája legyen: Elmélkedj sza-
vaimon, amelyeket hozzád intézek. Így teljesíted akaratomat.“

2002. okt. 19. Ma reggelre egy füzetet láttam, amelynek a borí-
tó lapján egy csodálatos színes kép volt. Sárga alapon egy tûz-
piros gömb. Napfelkelte. A füzetben arról írtak, hogy a Szent-
lélek újra kiárad, és megújít mindent. Megújítja az Egyházat és
a világot. Örvendezve mondtam: Beteljesül a prófécia, amit az
Úr Jézus nekem is mondott. Miután fölébredtem hõn imádott
Uram megerõsítette: „Hamarosan beteljesül. Kiárasztom
Lelkemet.“ A Jelenések könyvével erõsített meg: Jel.20,4-6:
„Az ezeréves uralom...“

2002. okt. 21. Szentmisén Jézus: „Légy kitartó az imádságban,
a hûségben, a szeretetben és az engedelmességben! Szeress
Engem lángolóan! Ezért ajánld fel minden szentmisédet. Csak
így tudod beteljesíteni örök tervemet. Ne félj a küszöbtõl, amit
a földön halálnak neveznek. Te nem ízleled meg a halált. Te Ben-
nem vagy eltemetve fogantatásod óta. Énbennem, Aki az örök
Élet vagyok. A mennybõl majd sok embernek fogsz segíteni.
Mellettük leszel, mint az angyalok. Felruházlak isteni erõmmel,
és tökéletes tudást adok.“

2002. okt. 26. Itthon Jézus: „Imáid szüntelenül Szent Színem
elõtt vannak. Minden kérésednek eleget teszek. Engedelmessé-
ged és alázatosságod meghódítja Szívemet. Amilyen engedel-
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imádságban! Különösen a kísértés idején. Így tehetetlenné
válik veled szemben a sátán.“

2002. nov. 15. Itthon Jézus: „Nyisd ki a Szentírást!“ Jel.14,16:
„Lendítsd meg sarlódat és arass! Itt az aratás ideje, már érett
a vetés a földön.“ Jézus: „Elérkezett az idõ. Isten ítéletét és ha-
ragját magára vonta a bûn. Írd le az álmodat!“

Álmomban az Úr Jézust láttam. Az Arca a földet érintette. A két
Keze, amelyen pirosan látszottak a szegek nyomai, elõre voltak
nyújtva. A Fején a töviskorona helyét lehetett látni. A Haja
össze volt ragadva az Õ Szentséges Vérétõl. Az Arcára zuhant.
Két Kezét elõre nyújtotta, mint aki segítséget kér. Nagyon
szenvedett. Az egész látvány döbbenetet és mély részvétet
váltott ki belõlem. Reggel Õ ébresztett, majd ezt mondta: „Az
álom, amelyet láttál, a jelen világot jelenti. Elesett bûnei miatt
és nem akar többé fölkelni, mert visszautasítja keresztemet,
amely felsegítené és Énhozzám vonzaná. Segítséget kérõ Kezem
a ti imáitokért és áldozataitokért esdekel. Legalább ti, akiket
annyi kegyelemmel halmoztam el, ne sajnáljátok meghozni az
áldozatot, és még többet imádkozzatok. Ajánljátok fel ma-
gatokat Nekem tetszõ igaz áldozatul. És ha elfogadom felaján-
lásotokat, ne zúgolódjatok a keresztek miatt. A világ megtisztí-
tása már folyamatban van. A jók együtt szenvednek a rosszak-
kal. Maradjatok hûek Hozzám mindhalálig, hogy elnyerjétek az
igazak koronáját. Már benne éltek az ítélet órájában. Bármikor
megtörténhet, amit elõre megmondtam nektek. Éljetek szünte-
len készenlétben!“

2002. nov. 24. Itthon Jézus: „Vigyázz, mert elkísérnek tetteid!
Életed minden pillanatában úgy élj, ahogy halálod pillanatá-
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2002. nov. 6. Szentmisén, szentáldozás után Jézus: „Szeress az
Én szeretetemmel mindenkit! Akinek sok kegyelmet adtam,
attól sokat kérek számon. Ajánld fel magadat Nekem szíved
minden dobbanásával áldozatul a lelkekért. Sok lélek meg-
mentõjévé teszlek. Én Magam élek, mûködöm általad. Imádj En-
gem szavak nélkül. Hagyd, hogy meggyújtsam lelkedet az Irán-
tam való szeretet lángoló tüzével. Így tégy mindent Irántam
való szeretetbõl, mert egyedül csak így értékes Atyám szemé-
ben, Aki kiválasztott téged, hogy képmásommá alakítson át.
Adj ezért hálát szüntelen, és kérd, hogy életed minden pillana-
tában teljesítsd az Õ rád vonatkozó örök szent tervét. Az Õ terve
ez: Figyelj szüntelen sugallataimra! Ez legyen világító mécsese
életednek, amíg majd felvirrad az örök Nap, amely beragyogja
és elnyeli életedet mindörökre.“

Aznap itthon Jézus: „Bízzál Bennem! Örökre eltiprod a sátánt,
mert üdvözítelek téged. Áldozatot kérek tõled. Ezek a könnyek
is mind lelkeket teremnek. Ne sajnáld meghozni az áldozatot!
Légy kitartó a szenvedések türelmes elviselésében! Szenvedé-
seidben szavaim legyenek vigaszod, és életed világító mécsese.
Sugallataim világítsák meg értelmedet. Énbennem higgyél! Én
legyek reményed és örömöd. Én legyek a te erõd. Az Én kegyel-
memben bízzál, amely átölel, fenntart, szeret és megment. Álta-
lam, Velem jó célba érkezel. Ha mindvégig kitartasz, az örök
boldogság lesz osztályrészed.“

2002. nov. 8. A kegyelem órájában (du. 3-tól 4-ig) imádság
közben itthon Jézus:
„Egyedül sugallataimra gondolj, amelyek igazak és ámenek.
Ne hagyd, hogy a kísértés megfertõzze lelkedet! Merülj el az
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kegyelem özönlik beléd, amely megújítja benned a szeretetet,
hogy úgy tudj szeretni, ahogy Én. Ez a szeretet megvet minden
áldozatot Énértem. Idd ki kelyhemet! A hited által fogsz meg-
igazulni. Higgyél mindabban, amit mondok neked, és akkor
legyõzöd a sátánt, aki maga a kétely.

Hirdess Engem az embereknek! Sugározd szeretetemet! Ezt vá-
rom el tõled. Ehhez mindig derûsnek és szeretetteljesnek kell
lenned embertársaid felé. Nyisd meg szívedet, hogy be tudd
fogadni ezt a kegyelmet. A derût soha ne engedd ki a szívedbõl.
Hagyatkozz Rám teljesen, akkor megkapod a lélek békéjét és
örömét. Viseld türelemmel a szenvedéseket! Így osztozol sor-
somban. Ezáltal részesülsz majd dicsõségemben. Ellenfelem ki-
kért, hogy elbuktasson, de Velem nem bír el, mert Én mindig veled
vagyok. Folytasd a küzdelmet! Harcodnak rengeteg lélek lesz a
jutalma.“

2002. nov. 28. csüt. reggel szentmisén Jézus: „Szívemet adom,
hogy még jobban tudj szeretni és még nagyobb alázatban élj.
Nyisd meg szívedet kegyelmeim özöne elõtt, hogy beléd ára-
moljon, hogy meghalljad sugallataimat, hogy higgyél bennük
és beteljesítsd akaratomat.“

2003. jan. 9. Szentmisén Jézus: „Mondd meg mindenkinek:
Fontos a házszentelés, hogy ellenfelem ne tudjon kárt tenni.“

2003. jan. 16. Itthon imádság közben Jézus: „Olvasd el a
lelkinapló III. kötetébõl keresztre feszítésemet!“ (Ez a 81-83.
oldalon található.) Elolvasás után Jézus: „Vedd nagyon komo-
lyan megváltásom szent mûvét! Még azokat a gondolatokat se
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ban szeretnéd, hogy éltél volna. (A sátán kétellyel kísértett.)
Már a saját szemeddel láthatod, hogy elérkezett az ítélet ideje.
Élj szüntelen készenlétben! Mondj azonnal ellene a sátán kísér-
téseinek, és tartsd meg Isten törvényeit! Akkor gyökeret ver, és
állandó lesz benned az Isten iránti szeretet. Szeress Engem
mindenekfölött! Mindaz, amit megmondtam neked, hamar be-
teljesül. Az idõ közel. Higgyél mindabban, amit elõre meg-
mondtam. Sugallataim legyenek életed világító mécsese! Ne
térj el sugallataimtól! Ezek alapján irányítsd életedet! Higgyél
sugallataimban! Ezek alapján leszel megítélve vagy felmagasz-
talva. Minden szót beteljesítek, amit leírattam veled. Élj szen-
tül! Élj készenlétben!“

Szentgyónás után Jézus: „Újra megtisztítottalak a kegyelem
fürdõjében, a bûnbocsánat szentségében. Jobban õrködj a
megszentelõ kegyelem fölött, mint szemed világa fölött!
Vigyázz! Azonnal verd vissza a sátán kísértéseit! Ne állj szóba
vele! Már olyan vagy, mint az edzett sportoló, aki keményebb
próbákat is kiáll. Vess el azonnal minden kételyt magadtól,
amely üzeneteimet támadja. Ne felejtsd el soha: Az ítéletkor
üzeneteimbe vetett hitedrõl adsz számot. Légy Hozzám hason-
ló! Én mindig Atyám akaratát tettem. Soha ne a saját akarato-
dat tedd, hanem mindig az Enyémet. Az az Én akaratom, hogy
higgy sugallataimban, és tedd meg mindig mindazt, amit kérek
tõled. Atyám akarata volt, hogy megkapd ezt a nagy kegyelmet.
Õ vonzott téged Hozzám kezdettõl fogva. Higgyél Bennem!
Örök élettel jutalmazlak meg. Soha ne engedd megfertõzni a
lelkedet a kétely szellemével!“

Aznap szentmisén Jézus: „A szentmise áldozat megtisztít.
Nyisd meg a lelkedet! A Szívemet adom, amely által rengeteg
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2003. febr. 15-én a kegyelem órájában imádság közben az Úr
Jézus ezt mondta: „Nyisd ki a Szentírást!“ Ezt olvastam benne:
1 Kor.3,6-7: „Én ültettem, Apolló öntözte, de a növekedést
Isten adta. Ezért nem az számít, aki ültet, sem az, aki öntöz,
hanem csak Isten, aki a növekedést adja.“ Imádott Jézusom
ezután így tanított: „Minden Tõlem származik. Ezért ne mondj
ítéletet senki fölött, hanem magasztald az Én bölcsességemet,
mert minden a javatokra válik. Ezt tedd, valahányszor olyan
dolgokat tapasztalsz, amit rossznak, vagy helytelennek tartasz,
mert a kereszt visz az üdvösségre. Vagy azt gondolnád, hogy Én
nem tudom, mi válik a javatokra? Jobban tudom, mint ti, em-
berek. Ezért ezt tanácsolom: Bízzatok Bennem, és adjatok hálát
jóért, rosszért egyaránt, mert mindent a ti üdvösségetekért adok,
és engedek meg.“

2003. febr. 27. Itthon Jézus: „Kérj bármit Lelkivezetõd égi
születésnapján, megadom neked.“ (Ez Kisatya, azaz Váry
József atya halála napjára, márc. 2-ra vonatkozik.) Az Úr Jézus
így folytatta: „Õ szünet nélkül imádkozik érted, és a többi lelki
gyermekéért. Rengeteg kegyelmet adok neki, hogy õ ossza ki
mindazok számára, akik kérik az õ közbenjárását. Terjeszd ezt
mindenfelé, hogy mások is éljenek ezzel a nagy lehetõséggel.“
Sokan megtapasztaljuk drága jó Kisatyánk közbenjáró imájá-
nak jótékony hatását.

2003. márc. 2. Itthon Jézus: „Minden kegyelmet mûvemért
adok. Üzeneteim miatt kaptad mindkét Lelkivezetõdet. Mû-
vemért adom most is a kegyelmeket, hogy Lelkiatyád lássa meg
általuk jó gyümölcseidet és hiteles életedet. Azért, hogy higgyen
üzeneteimben. Mindent a lelkek üdvösségére, és az Én dicsõ-
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engedd be az agyadba, amelyek Nekem a legkisebb visszatet-
szést okozzák. Így tisztelj Engem, Aki jelen vagyok benned.
Jóllehet, hallgatok, de mindig, szünet nélkül benned élek, mint
kicsinyke szíved irgalmas Királya.“

2003. jan. 22. Itthon imádság közben Jézus: „Nyisd ki a
Szentírást!“   1Jn.2,18: „Gyermekeim, itt az utolsó óra!“
Jézus: „Ez az utolsó óra. Beteljesülnek igéim. A világ lángba
borul. Tûz által tisztítom meg. Sok áldozat lesz. Az igazak a go-
noszokkal együtt fognak meghalni. Sokáig vártam. Mivel nem
tértek meg, érdemeik szerint bánok velük. Én nem kellettem.
A sátánnak szolgálnak. Ezért kiszolgáltatom õket ellenfelem-
nek. Imádkozz! Imáiddal még mindig enyhítheted a csapásokat.“

Szentírási megerõsítés: Jel.8,7: „Az elsõ angyal megfújta
harsonáját. Erre vérrel vegyes jégesõ és tûz keletkezett s a föld-
re zuhogott. A föld harmadrésze elégett...“

2003. jan. 26. Szentmisén Jézus: „A sátán nagyon le akar rán-
tani. Ezt érzékeled. Zárkózz be irgalmas Szívembe! Tudod ho-
gyan? Tartsd meg törvényeimet, tedd meg parancsaimat, légy
kisgyermek, légy alázatos és engedelmes! Így tehetetlen lesz
veled szemben. Nagy kegyelmeket kaptál. Sokról adsz számot.
Teljesítsd küldetésedet! Ne hagyd, hogy a sátán elszakítson
Tõlem, Aki a legfõbb Jó vagyok. Szeress Engem mindenkiben
kivétel nélkül!“

Egy szándékra imádkoztam. Az Úr Jézus ezt válaszolta a
lelkemben: „Imádkozz ezért továbbra is minden nap! A szent-
mise felajánlás a legnagyobb értékû ima, ha tiszta lélekkel
veszel részt rajta.“
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templomommá tettelek. Hamarosan Én fogadlak be téged örök
dicsõségembe. Szeráfjaim között fogsz imádni.“

2003. márc. 21. Napközben a templom elõtt vitt el az utam. Az
Úr Jézus behívott. Ezt mondta: „Jöjj el a gyászmisére!“ Ez egy
óra múlva kezdõdött. Elmentem. Ott így beszélt hozzám:
„Ezért a szentmiséért sokkal több kegyelemmel halmozlak el,
mert Nekem való engedelmességbõl veszel részt rajta. Több
kegyelmet kapsz, mint sok másikért, amelyekre saját akaratod-
ból jössz el. Ajánld fel magadért a szentmisét! Viseld el a rád
váró szenvedéseket Énértem! Tarts ki mindhalálig! Örök juta-
lommal fizetek meg neked.“

2003. ápr. 1. Napközben a templom elõtt mentem el. Az Úr
Jézus ezt mondta a lelkemben: „Gyere be (a templomba)!“ Ott
ezt mondta: „Hamarosan tûz csap le az égbõl, és megemészt
mindent, ami a föld felszínén van. Imádkozzatok! Imádkozza-
tok! Imádkozzatok! Engeszteljétek a végtelenül megbántott Isteni
Szívet! Menj! Tedd meg akaratomat, és higgyél sugallataim-
ban! Add tovább ezt a felhívást a testvéreknek, hogy imádkoz-
zanak és engeszteljenek.“

2003. ápr. 2. Szentségimádáson hõn imádott Jézusom így be-
szélt egyik papjáról, aki a megszentelõ kegyelem állapotában
él. Az Úrból áradt a szeretet. Csodálatos volt megtapasztalni,
mennyire szeret az Úr. Az Õ szeretetét egyszerûen nem lehet
szavakba foglalni. Ezeket mondta:
„Nagyon szeretem õt. Vigyázok rá. Megóvom minden gonosztól.
Végigkísérem minden lépésében. A saját képmásommá formálom.
Rajta keresztül akarom kisugározni irgalmamat, jóságomat,
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ségemre adok. Így lásd az eseményeket az Én szememmel, és
ezért hozd meg továbbra is az áldozatokat. Mindent Én cselek-
szem általad.“

2003. márc. 5-én, Hamvazószerdán itthon keresztet vetettem.
Ekkor az Úr Jézus ezt mondta a lelkemben: „Valahányszor
keresztet vetsz, az Én kínszenvedésem, megváltásom örök érde-
meibe burkolódzol, ami a legnagyobb kegyelem a mennyben és
a földön.“ A Szentlélek megvilágosított, hogyha keresztet vetek
bárkire és bármire, ugyanebbe a kegyelembe helyezem. Az Úr
Jézus kifejezett óhaja, hogy leírjam a következõ megtörtént
eseményt: A II. világháború alatt a nagymamám gyakran ke-
resztet vetett szegényes kis családi házukra. Erõsen hitte, hogy
az Úr Jézus megõrzi ezért hajlékukat. A háború végén az õ házuk
maradt egyedül épségben a környéken. A többit lebombázták.

Imádság után Jézus: „Fogadd el az áldozatokat és szenvedé-
seket, amelyeket most felajánlottál Nekem az Én örök érde-
meimmel együtt. Ne zúgolódj! Minden mögött Engem láss! Én
engedek meg mindent, hogy lelkeket mentsünk. Te meg Én.“ Az
Úr kifejezett óhaja volt, hogy ebben a sorrendben írjam le az
utolsó mondatot. Kértem Tõle az erõt, a kegyelmet és a kereszt
iránti szeretetet.

Aznap szentmisén Jézus: „Engedelmeskedj Nekem, és higgyél
sugallataimban! Errõl a kettõrõl kérlek számon. Így láss min-
dent! Most még több áldozatot kérek. Nem próbállak erõdön
felül. A tied vagyok, a szívedbe akarok menni. Szívem beteljesíti
benned örök szent tervemet. Szent Vérem megerõsít, hogy ki
tudd inni kelyhemet. Most még te fogadsz be Engem, Aki élõ
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2003. ápr. 6. Szentmisén Jézus: „Szívemet adom neked, amely
beragyogja életedet, és utat mutat a szûk, sötét ösvényen
keresztül az örök boldogság honába. Ott fogod megtapasztalni,
mennyire szeret az Isten. El fogsz ámulni mindazon, amit
készítettem neked.“

2003. ápr. 17. Nagycsütörtökön éjjel a legméltóságosabb
Oltáriszentség elõtt Jézus:
„Nagyon sokat szenvedtem ezen az éjszakán, mert elõre láttam
mindazt a kínzást és gyötrelmet, ami Rám várt. Szomjaztam a
lelkekre. Istenségemet valósággal eltöltötte a vágy a lelkek
megváltásáért, de emberségem beleremegett. Rengeteg ördög,
több légió támadott: félelmet, rettegést sugallva, hogy lépjek
vissza a kereszthaláltól. Arra akartak rávenni, hogy tagadjam
meg Atyámat és Magamat, isteni származásomat, és így elke-
rülöm mindazokat a kínzásokat, amelyek által megváltom, üd-
vözítem a lelkeket. Erre mondtam: Atyám, ha lehetséges, múl-
jék el Tõlem ez a kehely, de ne az Én akaratom legyen, hanem
a Tiéd. Rettenetes harcot vívtam ellenfelemmel, Luciferrel és
emberségemmel. Végül is legyõztem önmagamat, és elfogad-
tam a szenvedés kelyhét, Atyám akaratát, amely a megváltás
nagy mûve volt. Ellenfelemnek az a szokása, hogy minden em-
bert a halála óráján támad a legtöbb kísértéssel. Ekkor kell
értük a legjobban imádkozni, hogy Isten mellett döntsenek,
legyõzve önmagukat. Minden önmegtagadás Hozzám, az Üd-
vözítõhöz tesz hasonlóvá. Csak az a lélek tud követni Engem,
aki jobban szeret Engem mindenkinél, még önmagánál is. Csak
az Irántam való szeretet teszi képessé arra, hogy legyõzze saját
vágyait, és hordozza a keresztet, amely az üdvösségre segíti.
Csak így lehet hasonló Hozzám, Üdvözítõjéhez. Csak így ismer
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türelmemet és szeretetemet. Aki õrá néz, Engem ismer fel ben-
ne. Aki vele találkozik, az Én vigasztaló szeretetemet és irgal-
mamat találja meg benne. Soha nem hagyom el. Mindig meg
fogja tapasztalni gondviselõ szeretetemet. Azért engedem meg
életében a kereszteket, hogy felismerje: mindig vele vagyok és
megsegítem. Kiválasztottam õt, elhalmozom kegyelmeimmel,
hogy õáltala boldogabb legyen ez a sivár, kietlen, szeretetlen
világ. Már most, és majd késõbb is egyre több lélek talál nála
vigasztalást és gyógyulást, mert Én szeretek, Én gyóntatok, Én
élek, és Én mûködöm általa. Add oda neki ezt az üzenetemet,
hogy vigaszt kapjon ez által a nehéz idõkben, amely elenged-
hetetlenül szükséges ahhoz, hogy átalakuljon, megújuljon ez a
romlott bûnös világ. Ezt mondd meg neki: Ne féljen soha sem-
mitõl, mert mielõtt megengedem, hogy megpróbáltatás érje,
elõtte már elkészítem számára kegyelmeimet, amely kiemeli
minden nehéz helyzetbõl és megoldást hoz minden szoronga-
tásból. Bízzon Bennem, hagyatkozzon Rám teljesen mindig! A
legjobban a legkilátástalanabb helyzetekben fogja megtapasz-
talni gondviselõ, fenntartó szeretetemet. Tegye meg mindig
akaratomat. Akaratom ez: Tagadja meg önmagát, vegye fel na-
ponta a keresztet, amellyel megajándékozom, mint az üdvössé-
géhez elengedhetetlenül szükséges eszközzel. Kövessen Engem
az önzetlen, önfeledt, tiszta szeretet útján. Egészen az önfelál-
dozásig a lelkekért, amiképpen Én is odaadtam magamat a ti
megváltásotokra. Így teljesíti be tökéletesen akaratomat. En-
gedelmességéért és alázatosságáért áldom meg. Így ismer fel
Engem õbenne Atyám. Imádkozzatok érte szüntelen, hogy töké-
letesen teljesítse rá vonatkozó örök szent tervemet, amelyhez
megkapja Tõlem a segítõ kegyelmet.“
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fog becsülni ezért. Minden az Én kegyelmem. Légy nagyon
alázatos, és adj hálát szüntelen.“
Szentáldozás után így folytatta: „A mai napért megdicsérlek.
Mindent úgy tettél, ahogy kértem. Merülj el Bennem. Imádj
Engem. A tiéd vagyok. Meghaltam érted, hogy örök életed le-
gyen. Mindig ezt tartsd a szemed elõtt. Érted átdöfött Szívem
nyitva áll elõtted. Ide menekülj, ez legyen kedvenc tartózkodási
helyed. Szívem oltalom és biztonság minden félelem, minden
ellenség ellen. Ide helyezz mindenkit!“
Éjjel Szentségimádáson Jézus: „Éjszaka van. A bûn sötétsége
ráborult a világra. Itt vagyok a kereszten. Keresztre szegez
minden bûn. Minden hitehagyás, minden kétely, az ebbõl faka-
dó istenkáromló élet és a halálos bûnök sora. A kereszten elõre
láttam mindezt, és ez fájt a legjobban. A Lelkem jobban sajgott
a sok elkárhozott lélek miatt, mint vérzõ Sebeim. Ma is
misztikusan keresztre vagyok szegezve. Onnan kiáltom: Szom-
jazom! Legalább ti, akik keresztem alatt álltok, és meghalljátok
kiáltásom szavát, ziháló mellemet elfúló haldokló hangomat, ti
kiáltsatok helyettem! Ti hirdessétek Igémet! Legyetek világító
fáklyák, sók és felkiáltó jelek ebben a szennyes, bûnökkel ter-
helt világban! Életpéldátokkal, jó erkölcsötökkel, jócselekede-
teitekkel és hangos szavaitokkal hirdessétek tovább, amit hal-
dokló elfúló hangom félbehagyott! Zengjetek Atyámnak zsol-
tárokat, amiképpen Én tettem a kereszten! Gyakoroljátok az
irgalmasság jócselekedeteit, hogy tetteitek nyomán dicsõítsék
Atyámat! Minden rajtatok múlik, hogy gazdagon, vagy koldus
szegényen távoztok el ebbõl a világból. Minden itt marad, de
cselekedeteiteket hozzátok magatokkal. Jöjjetek, még nagyon sok
betöltetlen hely van szõlõskertemben! Sokakat hívok, de süket
fülekre találok. Elvakítja õket a hamis csillogás, és az igazi
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Rám benne Atyám. Mindennek az alapja a szeretet. Szeretni
annyit jelent, mint magam elé helyezni azt, akit szeretek, és
áldozatokat hozni érte. Az üdvösségre vivõ szeretet ez: Szeresd
az Istent mindenekfölött, és Engem szeress minden teremt-
ményben. Amit egynek teszel a legkisebbek közül, azt Nekem
teszed. Végül szeresd magadat is, de bölcsen. Viseld el saját
gyengeségeidet nagy türelemmel. Mindig arra gondolj, hogy
Én így szeretlek, amilyen vagy. Éppen ilyen tökéletlennek. Add
át magadat Nekem életed minden pillanatában újra meg újra,
hogy Én formáljalak olyanná, hogy Atyámnak kedve teljen
benned. Bízzál Bennem! Én Mindenható vagyok. Szeretlek
téged és türelmes vagyok hozzád. Mindig megkapod Tõlem az
üdvösségedhez szükséges kegyelmet. De neked is akarnod kell
fejlõdni, üdvözülni. Nélküled nem megy. Amikor nehéz, szem-
lélj Engem ott, a Getszemáné kertben. A sziklán térdepelve,
remegve, félve, vérrel verejtékezve, IMÁDKOZVA! Ez a lényeg:
az IMA. Mert ez erõsíti meg a csüggedt, és félelmekkel teli
lelket, hogy aztán a lélek legyõzze a testet. A test minden
vágyát, minden szenvedélyét, mert amit a test akar, az maga a
pokol. Amit az Istennel egyesült lélek akar, az a menny. Minden
emberben jelen van egy szent és egy lator. Az élet ezért egy örö-
kös harc: Le kell gyõzni a latrot, és így szentté válik az ember.
Mindezt csak Isten kegyelmébõl, folyamatos imával lehet
elérni. Törekedjetek az életszentségre úgy, hogy Engem, Meg-
váltótokat kövessetek!“

2003. ápr. 18-án, Nagypénteken kereszthódolatkor Jézus:
„Egyetlen kegyelmem sem veszett kárba benned. A magok,
amelyeket beléd ültettem, jó földbe hullottak. Kegyelmeim fény-
sugarára kikeltek, és százszoros termést hoztak. Atyám nagyra
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Önzetlen szeretetedbõl fakadó jó gyümölcseidre való tekintettel
semmit sem tudok megtagadni tõled. Kérj még többet, mert
még több kegyelmet akarok kiárasztani. Kérj merészen, bátran
sokat. Nem tudsz annyit kérni, amit felül ne múlna irgalmas
szeretetem. Kérj jó papi és szerzetesi hivatásokat! Személyes
kéréseidnek sem tudok ellenállni, mert mindig azt kéred, ami
megegyezik szent akaratommal, ami kedves Nekem. Egyet kérj
szüntelen, azt, ami a legkedvesebb Elõttem: Azt, hogy tisztítsam
meg Egyházamat minden bûntõl, minden képmutatástól,
minden paráznaságtól, minden önzéstõl, minden hatalomvágy-
tól, a mammon imádatától és minden szeretetlenségtõl. Kérd,
hogy feltámasszam a halott papi és szerzetesi lelkeket. Ezekért
imádkozz továbbra is drága kislányom, hogy ezek a halott papi
lelkek megnyissák lelküket a kegyelem fénye elõtt. Az Én irgal-
mas Szívem fénysugarában meglássák bûneiket, és mellüket
verve megbánják azokat. Nagyon-nagyon sokat szenvedek pap-
jaim és szerzetes gyermekeim bûnei miatt. Keresztre feszítésem
kínja száz évnek tûnt, de elmúlt. Misztikus szenvedésem az em-
beriség történelme alatt folyamatosan, állandóan tart. Keresz-
temrõl kiáltok hozzátok kiválasztott gyermekeim! Ti, akik ke-
gyelmembõl keresztem alatt álltok, és szerettek Engem. Ti, akik
miatt fenntartom ezt a világot. Kérjétek, hogy tisztítsam meg a
bûn szennyétõl az egész világot, hogy megtisztulva befogadja ke-
gyelmeimet. Járuljon életadó szentségeimhez, és megújulva az
irgalmas Szeretet megváltói Vér óceánjában betöltse azt a hiva-
tást, amelyre Atyám megteremtette. Az önzetlen tiszta szeretet
jó gyümölcseit megteremve minden lélek dicsõítse Atyámat, és
ez által részesei legyenek annak az istengyermeki boldogság-
nak, amely az örök élet kezdete. Amely itt a földön kezdõdik, és
a mennyben éri el tetõfokát. Ez Atyám örök szent terve, amelyre
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értékeket észre sem veszik. Pedig a mammon haláluk óráján
cserben hagyja õket. Átszáll örökségül az utódokra. Itt marad.
A lélek pedig üres kézzel, koldusan, búsan áll meg Elõttem,
mert futni hagyta a perceket, a jó alkalmakat, amelyek soha
többé nem térnek vissza. Pedig egy vigasztaló szó, egy mosoly,
egy kevés alamizsna, egy kis segítség mind megannyi kincs-
gyûjtési alkalom. Mindért örök jutalom jár: Jöjjetek Atyám
áldottai! Éheztem, és ennem adtatok. Minden teremtményben
Engem szolgáltatok, vagy elmulasztottátok megtenni azt, amire
lehetõséget adtam. Ébredjetek! Még van alkalom arra, hogy
tegyétek a jót. Annyi megoldásra váró probléma és annyi sze-
gény ember van! Koldusként zörgetek szívetek ajtaján. Ha
beengedtek, Királyként Én látlak el benneteket minden jóval.
Ha befogadjátok kegyelmeimet, megváltozik életetek, mert Én
mûködöm általatok. Értelmet, célt adok eddigi léha, üres léte-
teknek. Örök értékeket gyûjthettek Atyám dicsõségére és lel-
ketek üdvére.“

2003. május 6-án, Szentmisén szentáldozás után Jézus: „Így
imádkozz! Jézusom, mindenek fölött szeretlek Téged. Minden
vágyam az, hogy maradéktalanul beteljesítsem rám vonatkozó
örök tervedet. Kérlek, add nekem a Te mindhalálig engedelmes
Szentséges Szívedet, hogy én is mindhalálig engedelmes legyek
az Atyának és Neked. Ámen.“

Utána Szentségimádáson az Úr Jézus: „Üzenet X-nek: Drága
kislányom! Nagyon-nagyon megörvendezteted Szívemet. Áldo-
zataid, imáid és önzetlen szeretetedbõl fakadó jócselekedeteid
Színem elõtt vannak. Szent angyalom hozza fel mindezeket a
földrõl isteni trónom elé. Tudd meg, te birtokolod Szívemet.
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Már hónapok óta epedt a szám. Sok vizet ittam. 8 kg-ot
fogytam. Egyik ismerõsöm azt mondta, hogy ez a cukorbe-
tegség egyik jele. Menjek el vércukor vizsgálatra. Elmentem. A
vércukor szintem 19,58 volt. A normál szint: 3,89-5,83 között
van. A vizeletben 1000 mg-ot mutatott ki a laborvizsgálat. A
normális 0. Nagyon megijedtem, mert ez nagyon magas szint
volt, és amikor már a vizeletben is megjelenik, támadja a
szemet, a vesét, a májat, és az egész szervezetet. Azonnal fel-
kerestem a diabetológus szakorvost, aki ellátott gyógysze-
rekkel. Ezektõl nagyon rosszul voltam. Az egyiket le is kellett
cserélni. Közben szüntelenül imádkoztam, és sok lelkitest-
vérem is imádkozott a gyógyulásomért. Azt kértem, hogy az Úr
Jézus ne adjon rám ilyen „úri“ betegséget, inkább valami mást.
Nem akartam ennyit foglalkozni magammal. Az Úr Jézus a
szobámban odahívott keresztjéhez és ezt mondta: „Nem pró-
bállak erõdön felül. Hagyatkozz Rám teljesen! Így jársz a leg-
jobban. Elég neked az Én kegyelmem.“ Ezután teljesen megad-
tam magamat az Úr akaratának. Elfogadtam ezt a betegséget. A
következõ vérvételnél elájultam, de ezt is békével tûrtem.
Imáimban az Úr Jézus a lelkemben mindig ezt válaszolta: „Ha
hiszel benne, meggyógyítalak. Egészséges leszel.“ A Szentírás
is mindig olyan helyeken nyílt ki, ahol az Úr Jézus betegeket
gyógyít. A vércukor szintem két hét alatt normális lett. Akkor
már olyan rosszul voltam a gyógyszerektõl, hogy azonnal
elhagytam mindet. Azóta semmit sem szedtem, enyhe diétát
tartottam. Hetente ellenõriztem a vércukor szintemet az orvos
utasítására, és mindig normális volt. Már nem is diétázom.
Istennek legyen hála és dicsõség, egészséges vagyok. A
kisfiammal együtt imádkoztuk el a Te Deumot.
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az egész emberiséget teremtette. Ha minden ember az odafent-
valókra figyelne, és szeretetben élne, nem lenne szenvedés a
földön. Így éljetek legalább ti, akik naponta a szívetekbe fogad-
tok Engem, Üdvözítõtöket a szent színek alatt, és akkor a
mennyország a ti szívetekben van, köztetek lakik, és örömötöket
soha többé nem tudja elvenni senki. Mert Én Magam õrködöm
fölöttetek, és Én gondoskodom lelki- testi szükségleteitekrõl
Belém vetett bizalmatok mértéke szerint. Örüljetek és örvend-
jetek, mert hamarosan a földre érkezik az ezer éves béke ural-
ma, amikor Isten lesz Minden a mindenségben.“

Marana Tha! Jöjj el Uram Jézus!  Ámen.

2003. máj. 17. Szentmisén, szentáldozás után Jézus: „Hama-
rosan megállsz Színem elõtt. Az idõ nagyon rövid. Irgalmamba
burkollak. Szeretetembe fogadlak. Örök boldogsággal
jutalmazlak.“

2003. máj. 18. Szentmisén, szentáldozás után Jézus: „Viseld
türelemmel szenvedéseidet. Rengeteg lelket mentek általad.
Szenvedéseidben így imádkozz: Jézusom kérem a Te erõdet és
a Te kegyelmedet, hogy beteljesítsem örök tervedet.

A keresztényüldözés már elkezdõdött. Az emberszívekben már
el van határozva. A láthatatlan hamarosan láthatóvá válik.“

2003. máj. 28. Szentmise, szentáldozás után, Szentségimá-
dáson Jézus: „Írj, drága kislányom, Szívemnek gyöngyszeme.
Meggyógyítottalak. Betegséged példaképül szolgál a világ szá-
mára. Azt kérem, hogy írd le betegségedet, és azt is, amit neked
ígértem.“
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Nekem. Csak az elkárhozott lelkek maradnak ki az örök üdvös-
ség tervébõl. Õk az engedetlenek, akikre ezt mondtam: „Kihez
hasonlítsam ezt a nemzedéket? Hasonlít a piacon tanyázó gyer-
mekekhez, akik odakiáltják pajtásaiknak: Furulyáztunk, de nem
táncoltatok, siránkoztunk, de nem zokogtatok.“ (Mt.11,16-17)
Beteljesedik rajtuk Izaiás próféta jövendölése: „Hallani fog-
tok, de nem értetek. Nézni fogtok, de nem láttok. Megkérgese-
dett e népnek a szíve: Fülükre nagyot hallanak, és behunyják
szemüket, hogy szemükkel ne lássanak, és ne halljanak fülük-
kel, szívükben értelem ne legyen és meg ne térjenek, hogy meg-
gyógyítsam õket.“ (Mt.13,14-15) Manapság nagyon sok a süket
és a vak, vagyis a bûneiben megátalkodott és hitetlen ember.
Pedig az idõ rövid. A haladék, a türelmi idõ lejár. Már benne
éltek a tisztításban. Szerte a világon egymást érik a természeti
katasztrófák. Egyik pillanatról a másikra rengeteg ember hal
meg. A föld valamely pontján szinte mindig háborúskodnak.
Ezek mind intõ jelek a sürgõs megtérésre. Ha a világ nem tér
meg, soha nem látott szenvedés fogja sújtani a földet. Ez benne
van az evangéliumban: „Akkor olyan nagy gyötrelem lesz,
amilyen még nem volt a világ kezdetétõl mindmáig, és nem is
lesz.“ (Mt.24,21). Ha az emberiség ennyi intõ jel hatására sem
tér meg, hanem megmarad bûneiben, elpusztul. Akik sohasem
bánják meg bûneiket, elkárhoznak. Az idõ lejárt, ütött az óra. A
büntetés hirtelenül és váratlanul köszönt be mindazok
számára, akik figyelmen kívül hagyják felhívásomat. De azok a
lelkek, akik meghallják hangomat, és befogadják kegyelmei-
met, készenlétben várják dicsõséges visszajövetelemet, amely
már a küszöbön van. Hadd hívjam fel a figyelmeteket az idõk
jeleire, amely az evangéliumban meg van írva: „Isten orszá-
gának ezt az örömhírét pedig hirdetik majd az egész világon
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Az Úr Jézus így folytatta: „Ez a világ beteg, mert elesett bûnei-
ben. Kérjétek, hogy gyógyítsam meg. A gyógyítás a megtisz-
títás. Hasonlóan a leprás megtisztulásához. Gyermekeim! Már
élitek a próféciák beteljesülését. Miért nem tértek meg? Miért
nem okultok az idõk jeleibõl? Bízzatok Bennem! Én jobbat
adok nektek, ha megtértek Hozzám. Ne féljetek elhagyni a bûnt,
ami a kárhozatra visz. Ez a legrosszabb. Gyermekeim! Istent
nem lehet kikerülni. Isten nélkül nincs élet, csak örök halál. A
teremtményben csalódni fogtok. Egyedül Én szerettelek titeket
annyira, hogy a Véremet ontottam ki értetek, az életemet adtam
oda értetek. Gyermekeim! A halál bármely pillanatban
elragadhat benneteket a földrõl. Akkor Velem, az örök Bíróval
szembesültök. Ha irgalmasságot cselekedtetek felebarátaitok-
kal, Én is irgalmas leszek hozzátok. Ha nem, magatokra von-
játok az ítéletet. Az ítélet ez: Távozzatok az örök tûzre, amely a
sátánnak, a bukott angyaloknak, és az õt szolgáló emberi lel-
keknek készült. Ott sírás lesz és fogak csikorgatása. Ez a kín-
szenvedés örökké tart. Most nehezen tudjátok felfogni mit je-
lent: Örökké tart. Mert a földön minden elmúlik. A szenvedés
és az öröm egyaránt. A szenvedés a földön nagy kegyelem, mert
formálja a lelket. Ha megengedem, hogy egy ember szenvedjen
a földön, annak két oka van:
1. Nem mondtam le arról a lélekrõl. Üdvözíteni akarom. Szenve-
dései által megtisztul bûneitõl, és megtér Hozzám. Ha mégsem tér
meg, akkor hiábavalóvá teszi magában kegyelmi ajándékaimat.

2. Amikor egy igaz lélek szenved, azt a bûnös lelkek megtéré-
séért engedem meg, hogy így az Én örök érdemeimmel egyesí-
tett áldozatai által bevonjam megváltásom hatalmas titkába.
Ebbe kivétel nélkül mindenkit bevonok, aki engedelmeskedik
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szentül! Mindaz, aki megtartja Atyám törvényeit, és szeretetben
él, az már a földön szent. Igyekezzetek tettekre váltani minden
tanításomat. Így lesztek világító fáklyák, felkiáltó jelek e bûnös
nemzedék között, és szeressetek, szeressetek, szeressetek!!!
Mert arról ismernek fel titeket, hogy tanítványaim vagytok, ha
szeretetben éltek.
Megáldalak titeket. Áldásom megerõsít, és megadja a kegyel-
met, hogy teljesítsétek kérésemet. Fogadjátok áldásomat az
Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.“ Ámen.

Késõbb az Úr Jézus így folytatta: „Nagyon-nagyon szeretlek.
Szeretetem égõ lángoló tûz. Te benne élsz abban a csipkebo-
korban, amelyet Mózes látott. Lángolt, de nem égett el. Ez a
lángolás az Én Isteni Szívem szeretete. Szeretetembõl lettetek.
Szeretetembõl léteztek. Szeretetem óv meg az örök kárhozattól
és minden lelki-testi szerencsétlenségtõl. Szeretetem szült újjá
az örök életre. Szeretetem az, ami fenntartja az egész világot.
Szeretetem mûve a megváltás. Szeretetem mûve a meghívás és
a kiválasztottság. Szeretetem oltalom, biztonság, élvezet, örök
boldogság. Az a lélek, aki megismer, már csak Rám szomjazik.
Mivel szomjúsága teljesen kielégül, lemond minden másról, és
már csak Velem egyesülve akar élni. Én vagyok az Igazgyöngy,
Én vagyok a Kincs. Aki Engem megtalál, eladja mindenét, és
megvásárolja a Kincset. Mit jelent ez? Azt, hogy lemond min-
denrõl, mivel szemétnek tartja a föld összes élvezetét az Isten
igaz szeretetéhez mérten. Mert megkapta a Szentlélek böl-
csességét, és ezáltal felismerte az igazi értéket, Engem. Ezért
már nem is lemondás az, amit elhagy, hanem az Irántam való
vágy és szeretet az, ami kiszorít a lélekbõl minden mást, hogy
egyedül Velem, az élõ Istennel töltekezzen. Így aztán a lélek, aki
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bizonyságul minden nemzetnek. Csak akkor jön el e vég.“
(Mt.24,14) Vajon talál-e hitet a földön az Emberfia, amikor
visszatér dicsõségében?   Már mindkét jel a világban van. 
Drága kicsinyeim! Ti, akik engedelmeskedtek hívó szavamnak,
ti, akik viszontszerettek Engem, ti vagytok az Én Szívem vigasz-
talói. Ti vagytok kegyelmembõl a világ világossága, a föld sója.
Timiattatok tartom fenn a világot. „Ha meg nem rövidülnének
azok a napok, egyetlen ember sem menekülne meg. De a vá-
lasztottak kedvéért megrövidülnek azok a napok.“ (Mt.24,22)
Drága kicsinyeim! Szívem örömei! Örüljetek és ujjongjatok!
Jóllehet, hamarosan üldözni fognak titeket az evangélium igaz-
sága miatt, és véreteket fogják kiontani, de ennek ellenére újra
csak azt mondom, örüljetek és ujjongjatok, mert ti lesztek meg-
újult Egyházam drága magvetése és az örök boldogság örökö-
sei. Ne hagyjátok, egy pillanatra sem, hogy a derû elvesszen a
lelketekbõl! A szenvedésekben is dicsõítsétek és magasztaljátok
az Én nevemet. Amikor minden elveszni látszik, amikor az éle-
teteket kérem, akkor kezdõdik el örök boldogságotok. Ebben
higgyetek! Higgyetek Bennem, és mindabban, amit mondok.
Nem különb a szolga az õ Uránál. Ahogy Velem bántak, veletek
is úgy fognak bánni. Abban a hitben, hogy ezzel tesznek szol-
gálatot Istennek. Ti drága félreértett kicsi gyermekeim! Ne tö-
rõdjetek az emberek véleményével. Ne féljetek azoktól, akik
megölik a testet, de semmi egyebet nem tudnak tenni. Ti csak
maradjatok állhatatosak mindhalálig. Tartsatok ki mindvégig
törvényeim megtartásában, és valljatok meg Engem minden fe-
nyegetés ellenére és véretek kiontása árán is az emberek elõtt.
Így nyeritek el az örök élet koronáját. Így foglak Én is megval-
lani titeket Atyám dicsõséges színe elõtt és a szent angyalok
elõtt. Eljött az óra. Legyetek szüntelen készenlétben! Éljetek

64



2003. jún. 3. Szentségimádáson a lelkemben ezt hallottam:
„Imádkozd el a Szent Vér litániát!“ Elimádkoztam. „Én a
Szentlélek vagyok. Írd! Az Úr Jézus kínszenvedésérõl beszélek
neked. Az Úr, a Megváltó Isten misztikus kínszenvedésérõl,
amely mindvégig tart, ameddig bûn lesz a földön. Az Úr ott él
az emberszívekben. Minden ember szívében kivétel nélkül. Õ a
lelkiismeret szava, Aki figyelmeztet, Aki bánkódik, Aki a bûnök
láttán a lelkiismeretfurdalást adja. Ezért mondta Jézus: „Én
veletek vagyok minden napon a világ végezetéig.“ Ha az em-
berek felfognák, mit jelentenek ezek a szavak, mindannyian
kivétel nélkül szentül élnének. Jézus még ezt is mondta: „Vegyé-
tek magatokra az Én igámat. Az Én igám édes, az Én terhem
könnyû.“ Ez azt jelenti, hogy Jézus részt vállal az emberek ke-
reszthordozásában. Méghozzá a nagyobbik részt viszi. Ha az
emberek felfognák, mily nagy kegyelmet jelentenek ezek a sza-
vak, sírva járnának-kelnének a meghatottságtól. Minden ke-
resztért hálát adnának, örömmel hordoznák, és soha nem zú-
golódnának. „Nehéz neked az ösztöke ellen rugdalóznod.“
(E szavakat az Úr Jézus Saulnak mondta, amikor megjelent
neki a damaszkuszi úton.) „Minden ember belsõ harcot vív, aki
elnémítja a lelkiismeret szavát, és ellene mond a kegyelemnek.
Csak úgy tud elszakadni Megváltó Istenétõl, Aki a lelkében
lakik, hogy az Isten, Aki tiszteletben tartja a szabad akaratot,
ezt megengedi neki. Jóllehet többször megadja az embernek a
kegyelmet, vonzza õt, hogy visszatérjen Hozzá, de ha az ember
minduntalan ellene mond a kegyelemnek, akkor az Úristen
elengedi. Átengedi õt ellenfelének, a sátánnak, aki becsapja az
embert. Elvakítja a hamis mammon csillogásával, felnagyítja a
felebarát hibáját. Ellenszenvet, majd gyûlöletet keltve a másik
ember iránt. Végül úgy behálózza, és olyan ingoványos talajra
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megismert Engem, már nem vágyik többé semmi másra, mert
eltöltöm õt szeretetem izzásával, amely lángra lobbantja szívét,
hogy viszontszeressen Engem: Megváltóját, Atyámat: Teremtõ-
jét, és a Szentlelket.“

2003. máj. 30. Itthon gyakran imádkozom a Te Deumot. Ma,
amikor ezt mondtam: „Kerubok, és szeráfkarok, szüntelenül
magasztalnak...,” Az Úr Jézus érzékeltette a lelkemben a
Szentháromság egy Isten mérhetetlen túláradó dicsõségét és
fenségét. A szent angyalok örömét, magasztos dicsõítõ
szózatát. Az angyalok és a szentek önkéntelenül is dicsõítik és
magasztalják a Szentháromság egy igaz Istent, mert Õ vég-
telenül szent, tökéletes, jóságos, és mindenekfölött szeretetre,
imádatra méltó. Az összes teremtmény minden vágya kielégül
Benne, Akiben egyszerre minden jelen van, ami kívánatos, és
vonzó. Az Isten színelátása semmihez sem hasonlítható a
földön. Ha egy boldog ember összeadná minden örömét, ame-
lyet egész élete folyamán megélt, és azt beszorozná millióval,
az is semmiség lenne az Isten színelátásának kimondhatatlan
boldogságához képest. A szent angyalok és a szentek azért is
dicsõítik és magasztalják szüntelenül a legszentebb Szenthá-
romságot, mert teljességgel elégedettek azzal a jutalommal,
amit Isten végtelen jóságában nekik adott. Az az ember, aki
Isten kegyelmébõl imáiban és különösen a szentáldozásnál meg-
tapasztalja az Úr végtelen szeretetét és szentségét már itt a föl-
dön boldog. Erre utal a nyolc boldogság is, amely az Istennel
való töltekezés miatt boldog, jóllehet üldözést szenved és min-
denféle szorongatásban van része, de mindezeket felülmúlja a
hit, a remény és az Isten iránti szeretet, amely az Istenben
gyökerezik, amely az Õ kegyelme.
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lelkeknek, hogy mindhalálig kitartva megdicsõítsék magukban
az Istent. Õ, Aki Mindenható, megadja vértanúinak azt a belsõ
erõt és örömöt, amely leküzd minden félelmet. Azt a hitet,
amely felülmúlja az emberi természetet, amely a test életéhez
köti. Megadja a vágyat az Isten szent színelátása iránt. Már jó
elõre felkészíti, megerõsíti, hogy amikor eljön az óra, ki tudja
inni az Üdvözítõ kelyhét. Mindezekrõl azért szólok neked, mert
közületek is sok vértanút választott ki az Úr, hogy megdicsõ-
üljön bennetek. Már eljött az óra, amikor üldözést fogtok
szenvedni az Õ nevéért, amikor gyûlöletesek lesztek a világ
szemében Isten törvényeinek megtartása miatt. Készüljetek fel
lélekben! Buzgón imádkozzátok a rózsafüzért! Minden Mia-
tyánk elmondásakor teljes önátadással mondjátok a Mennyei
Atyának: „Legyen meg a Te akaratod.“ Bízzatok abban, hogy
az Istent szeretõknek minden, még a rossz is a javukra válik. A
ti ártatlan véretek kiontása engeszteli ki a Mennyei Atya jogos
haragját a világ bûnei miatt. A ti áldozataitok árán újul meg az
Egyház, mert életetek odaadása hitetek megvallásáért, igaz
példaként szolgál a hitükben még gyengéknek. Sok megtérés
lesz mindhalálig való kitartásotok láttán. Kérjétek a Minden-
ható Atya Istent, hogy tisztítsa- és újítsa meg az Egyházat és a
világot. Kérjétek kegyelmét, hogy mentse meg a bûnös lelkeket.
Sok szerencsétlenül járt embert, akiket baleset ért, vagy termé-
szeti katasztrófa áldozatai, haláluk pillanatában érint meg a
kegyelem. Egyetlen fohászukra megmenekülnek az örök kárho-
zattól. Ilyen irgalmas az Isten. Minden kegyelmet megad min-
den léleknek az üdvösségre. Magasztaljátok és dicsõítsétek
szüntelenül az Õ irgalmát, szeretetét és jóságát. A szívetekben
és az ajkatokon legyen állandó hálaadás. A menny örökkévaló-
sága kevés lesz rá, hogy méltóképpen megköszönjétek az Úr
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helyezi, hogy innen már bármikor a pokol fenekére ránthatja.
De az Üdvözítõ, Aki hûséges Megváltó, még ekkor is az ember
lelkében van. Nem hagyja el. Az Úr Jézus számára a leg-
nagyobb szenvedés mindezeket látni. Azt, hogy az ilyen embe-
rek számára hiábavaló lett az Õ rettenetes kínhalála, drága
Szent Vérének kiontása a keresztfán. Sokkal nagyobb fájdalom
ez Üdvözítõ Urunknak, mint annak a keresztény szülõnek, aki
látja, hogy gyermeke a bûn lejtõjén a vesztébe rohan. Az Úr
szenvedése milliószor nagyobb, mint az ember fájdalma. Azért,
mert az ember csak részben látja a jelent, a jövõt pedig csak a
Szentírásból ismeri. Hogy valójában mit jelent az elkárhozott
lelkek örök szenvedése, azt csak az Úr Jézus, Aki mindent tud
és lát, csak Õ ismeri egyedül.

Drága kicsinyeim! Engeszteljétek és imádjátok szüntelenül a
halálra sebzett Isteni Szívet! Ó, ha tudnátok, mekkora szeretet
vitte fel Megváltó Uratokat értetek a Golgotára, a keresztre,
soha nem akarnátok mást tenni, csak szüntelenül hálát adni
Neki. Az Úr Jézust a méltó hálaadás és dicsõítés mellett az teszi
igazán boldoggá, ha imádkoztok a bûnösök megtéréséért. Ha
nem utasítjátok vissza a kereszteket, amikor bevon titeket ez
által a megváltás szent mûvébe. Ha hõsök akartok lenni, ami-
kor engesztelést kér tõletek, és ha vállaljátok akár a mártír-
halált is, ha ezt kívánja a lelkekért. „Boldogok vagytok, ha
miattam üldöznek titeket. Nagy lesz jutalmatok a mennyben.“
Ó, ha tudnátok, mekkora gyõzelmet aratnak a vértanuk a sátán
felett, amikor vérük kiontása árán is megvallják hitüket. Ó, ha
tudnátok, mennyire megdicsõítik Istent. A vértanú szentek az
Úr Jézus leghûbb képmásai. A legnagyobb kegyelem, ha vala-
kit az Úr kiválaszt, és meghív arra, hogy az Õ lába nyomába
lépjen, és vértanúvá legyen. Minden kegyelmet megad az ilyen
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2003. aug. 12. A kegyelem órájában itthon imádkoztam. Az Úr
Jézus ezt mondta: „Nyisd ki a Szentírást.“ A Máté evangélium
5. fejezeténél nyílt ki. A nyolc boldogságnál. Hõn imádott
Uram így tanított, így fejtette ki a Szentírást:

„Boldogok a lélekben szegények: övéké a mennyek országa.“
Jézus: „Engedj el mindent, ami ideköt a földhöz! Személyt,
teremtményt, tárgyat, emléket, múltat, jelent és jövõt! Csak ha
mindezeket teljes szívedbõl elengedted, akkor tudok a szívedbe
térni, mert Nekem az egész szíved kell. Nem érem be keveseb-
bel. Vagy mindent Nekem adsz, vagy le kell mondanod Rólam.
Így kell értelmezni tanításomat: Aki jobban szereti felebarátját,
mint Engem, nem lehet a tanítványom.“

„Boldogok a szomorkodók: majd megvigasztalják õket.“
Jézus: „Minden szomorúság abból fakad, ha nem felfelé nézel
Rám, hanem lefelé a földre, a teremtményekre, a bûnre, a csa-
lódásra, az elkeseredésre. Pedig már itt a földön le lehet mon-
dani minderrõl, és akkor Engem, a Mennyországot, az örök
Boldogságot hordozod a szívedben.“

„Boldogok a szelídek: övék lesz a föld.“
Jézus: „Fogadj szelíden minden eseményt az életed során. Ne
zúgolódj, ha keresztet kapsz! Higgyed, hogy üdvösséged érde-
kében éppen erre van szükséged. Mint amilyen magasan van az
ég a földtõl, olyan magasan van az Isten gondolata, terve az
emberétõl. Ti emberek a földi létnek megfelelõen terveztek, gon-
dolkoztok. Atyám, a Teremtõ Isten, és Én, a ti Megváltó Istenetek
az örökkévalóság szempontjai szerint, az örök üdvösség táv-
latában adjuk kegyelmeinket. Csak aki Isten kegyelmét befo-
gadja, csak az örökölheti a földet, azaz a mennyet.“
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végtelen jóságát. Minden lélek üdvössége az Úr irgalmának
gyümölcse. Légy nagyon-nagyon boldog, mert az Úr kiválasz-
tott szolgálóleánya, az Úr prófétája vagy. Szentül kell élned!
Sokat kaptál, sokról adsz számot. Eddig jól helytálltál. Mindezt
a jövõre mondom, mert még jobban meg leszel rostálva, mint
eddig. De ne félj! Még több kegyelmet fogsz kapni. Az Úr nem
hagy elbukni. De légy résen, és szeresd életed minden pillana-
tában az Urat mindenekfölött, mert csak az Iránta való sze-
retettel gyõzöd le önmagadat. Ha sokkal jobban szereted Õt
mindenki másnál, még önmagadnál is. Ha ezt megtetted, min-
dent megnyertél. Az embernek önmaga a legnagyobb ellensé-
ge. Ezért az alázat az életszentség alapja. Erre épül minden.
Ha nincs alázat, nincs elõrejutás az életszentség útján. Töre-
kedjetek az alázatra, és az Isten iránti szeretetre! Megáldalak
arra, hogy add át magadat Nekem, hogy szüntelenül Én imád-
kozzak benned. Én adjak hálát, Én dicsõítsem az Istent, és Én
kérjem benned és általad mindazt, ami az Isten dicsõségére és
a javatokra válik. Fogadd áldásomat az Atya, a Fiú és a Szent-
lélek nevében.“ Ámen.

2003. júl. 3. csüt. Szent Tamás apostol ünnepi szentmisén
Úrfelmutatáskor Jézus: „Érezd meg isteni jelenlétemet! Nyisd
meg szívedet kegyelmeim özöne elõtt! „ (Kértem hitem meg-
erõsítését.) Jézus: „Ne félj, csak higgy! Aki Bennem bízik, nem
csalódik. Csodát teszek egyetlen szeretet - aktusodra. Mindent
megadok egyetlen hittel teli fohászodra. Hiszel isteni jelenlé-
temben, a legméltóságosabb Oltáriszentségben. Bár víz és liszt
csupán az anyagi hordozója, de mindenhatóságomból Én Ma-
gam vagyok benne jelen. Ha ezt hiszed, innentõl hinned kell,
hogy számomra minden lehetséges, mert Mindenható vagyok.“
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„Boldogok, akiket az igazságért üldöznek: övék a mennyek
országa.“
Jézus: „Elõre megmondtam: Üldözni fognak titeket az Én
nevemért. Nem különb a tanítvány Mesterénél, a szolga Urá-
nál. Vegyétek kitüntetésnek, ha osztoztok sorsomban. Tanít-
ványaim kivétel nélkül, mindannyian megkapták ezt a nagy ke-
gyelmet. Mindazok, akik Engem követnek, részesülnek keresz-
temben. A keresztútra hívtalak meg benneteket. Örüljetek és
ujjongjatok, amikor mindezekben részesültök. Nagy lesz jutal-
matok a mennyben.“

2003. aug. 22-én, Szûz Mária Királynõ ünnepén itthon a
kegyelem órájában ezt mondta hõn imádott Uram: „Különösen
adj hálát az Eukarisztiáért, Szent Testemért és Szent Véremért,
mert nemcsak keresztre feszítésem volt az ára, hanem rejtett
misztikus kínszenvedésem is, hogy jelen legyek a Kenyér és a
Bor színe alatt. Azért, hogy titeket, gyermekeimet Önmagam-
mal erõsítselek, tápláljalak, tisztítsalak és megóvjalak ettõl a
világtól. Különösen adj hálát, hogy jelen vagyok köztetek, és
adj hálát azért is, hogy mint kiválasztott gyermekemet részesí-
telek szenvedéseimben, és ily módon egyesítelek Önmagammal.“

2003. aug. 27. itthon Jézus: „Többet imádkozz! Többet gondolj
az imára, kevesebbet a teremtményre! Öltsd magadra a szent
közömbösség ruháját! Szakadj el mindenkitõl, még önmagadtól
is! Mindent Nekem teszel. Én megfizetek neked kamatostól. Ne
foglalkozz azzal, hogy a teremtmény hogyan fogadja szolgá-
latodat. Még ha szeretetlen volna is, akkor is folytasd a szolgá-
latot. Engem szolgálsz, és Én cselekszem általad. Minden
Tõlem származik, mindenrõl Én gondoskodom. Imádkozz, amíg
még teheted! Imáidra még sok kegyelmet adok, de ha nem te-
szed, elszalasztod az alkalmat.“
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„Boldogok, akik éhezik és szomjazzák az igazságot: majd
kielégítik õket.“
Jézus: „Itt a földön sok az igazságtalanság. Nézz föl keresz-
temre! Ott függök rajta, felfeszítve. Ártatlanul és igazságalanul
tették mindezt Velem. Légy boldog, ha sorsomban osztozol. Ha
te is békében tûröd az ellened elkövetett igazságtalanságokat,
mint Én, Hozzám hasonlóan elnyered jutalmadat, az örök bé-
két, szeretetet és boldogságot. Te is részt kapsz országomban,
ahol Én, az örök Igazság leszek jutalmad.“

„Boldogok az irgalmasok: majd nekik is irgalmaznak.“
Jézus: „Mindenki olyan mértékben részesül kegyelmeimben,
amilyen mértékben gyakorolja földi élete folyamán az irgal-
masság jócselekedeteit. Amikor visszajövök megítélni a földet,
ezt fogom mondani: Jöjjetek Atyám áldottai: Éheztem, és en-
nem adtatok. Vagyis az irgalmasság jócselekedetei indítják Szí-
vemet, hogy Én is irgalmasságot gyakoroljak azok felett, akik
irgalmasok voltak embertestvéreikhez a földön.“

„Boldogok a tisztaszívûek: õk meglátják az Istent.“
Jézus: „Csak a tisztaszívû, bûnöktõl mentes lélek láthatja meg
Isten dicsõségét.“

„Boldogok a békességesek: õk Isten fiai.“
Jézus: „Arról ismernek fel titeket, hogy Hozzám tartoztok, ha
békességben és szeretetben éltek egymással. Csak az ilyen lel-
kekben ismer fel Atyám Engem. Csak ezekre tudja elmonani,
amit Énrám mondott: „Ez az Én szeretett Fiam, benne telik ked-
vem.“ Mindig, minden körülmények között törekedjetek a bé-
kességre és a szeretetre, mert ezek nélkül nincs életszentség.“
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ket, hogy édeskettesben legyünk. Azért, hogy ne zavarjon a kül-
sõ körülmény. Azért, hogy meghalljad és leírd sugallatomat.
Légy mindig engedelmes! Akkor is, amikor nem érted, hogy mit
miért kérek. Ez most a fõpróba volt. Amikor majd üldözni fog-
nak titeket, akkor is engedelmeskedned kell Nekem. Ezt kérem
tõled: Nem fontos, hogy értsd, mit miért kérek, csupán az
engedelmességedet kérem. Higgyél sugallataimban! Higgyed,
hogy Én beszélek hozzád, és tedd meg mindig azt, amit kérek
tõled. Errõl adsz számot. Így teljesíted maradéktalanul örök
szent tervemet. Ezért mondta ugyanezt Kisatya, mielõtt elin-
dultál.”(Kértem közbenjáró imáját, és ezt válaszolta: Azért
imádkozom, hogy maradéktalanul teljesítsd be Isten rád
vonatkozó örök szent tervét.)
Jézusom folytatta: „Soha ne engedd be az elkeseredést és a
csalódást a szívedbe, mert az mindig ellenfelem mûve. Azért,
hogy megtévesszen, és így megakadályozzon abban, hogy enge-
delmeskedj Nekem. Elõttem az engedelmesség a legnagyobb
erény. Engedelmességbõl haltam értetek kínhalált, hogy ez ál-
tal megváltsalak. Ugyanezt a feltétel nélküli teljesen önátadott
engedelmességet kérem tõletek is. Ezáltal dicsõítitek meg Atyá-
mat, Aki nagyon szeret titeket, de elvárja minden gyermekétõl,
hogy Engem kövessetek különösen az engedelmességben. Ezál-
tal próbálja ki hûségeteket és hiteteket. Ezért ad lelkivezetõt és
elöljárókat. Az engedelmesség különösen fontos a kiválasztott
lelkek részérõl, akik sokkal többrõl adnak számot, mint mások,
mert õk kapták a legtöbb kegyelmet. Figyelj mindig Rám! Kérd
szüntelenül a tisztánlátást, és engedelmeskedj Nekem azonnal,
amint meghallod sugallatomat! Ha nem érted, akkor is tedd
meg! Simulj bele akaratomba! Légy kisgyermek karomon! Így
élj életed hátralévõ részében! Így leszel készenlétben.“

75

Hálát adtam az Úrnak, és kértem, hogy irgalmazzon nekem
nyomorult bûnösnek.
Jézus: „Te az Enyém vagy. Hogyan büntetnélek? A Véremen
váltottalak meg. Szeretlek. Mindenkinél jobban szeretlek. Ha
fenyítelek, hidd el, az százszor, ezerszer jobban fáj Nekem, mert
veled együtt sírok, veled együtt szenvedek, mert tebenned élek,
és egy vagyok veled. De idõnként szükséged van a fenyítésre,
hogy meg tudd különböztetni a jót a rossztól, mert mindig
mindent az üdvösségedért teszek.“

2003. nov. 15. Szombat. Ma Szentségimádás volt templo-
munkban. Elõre elhatároztam, hogy elmegyek. Imádkoztam is
ezért. De minden közbejött, ami akadályozott abban, hogy el-
menjek. Amikor el tudtam volna indulni, már csak percek vol-
tak hátra a Szentségimádásból. Nagy csalódottan és bosszúsan
lemondtam róla. De az Úr a lelkemben nem hagyott békét, és erõs
indítást adott, hogy elmenjek. Végül is az engedelmesség jegyé-
ben indultam el. A záróénekre és az utána való szentségi áldás-
ra érkeztem. Vártam, hogy mikor zárják be a templomot, de nem
zárták be. A sekrestyés esküvõhöz készítette elõ az oltárt. Így
maradhattam ott még 50 percig, amíg megérkezett a násznép.
Az Úr ezt mondta nekem: „Imádkozd el Szent Vérem litáni-
áját.” Miután elimádkoztam, azt kérte, hogy írjam le amit mond.
Jézus: „Nagyon-nagyon szeretlek. Eljön az óra, sõt már itt is
van, amikor beteljesednek a próféciák. A keresztényüldözés már
elkezdõdött. Tedd meg mindig akaratomat. Tedd meg mindig
azt, amit mondok. Ma engedelmességbõl jöttél el. Ezért nagyon
megjutalmazlak. Jóllehet, nem mondtam meg neked, hogy
miért jöjj ma el a Szentségimádásra. Látszólag értelmetlen volt,
mert a legvégére érkeztél. De Én alakítottam így a körülménye-
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Jól tudja, hogy sok lelket rántana le veled együtt, ha sikerülne
téged elbuktatni. De Én minden kegyelmet megadok, hogy álla
maradj. Szívem akkor szeret a legjobban, amikor a legtöbb
kísértés fenyeget. Ezért tapasztalod meg ilyenkor különösen
segítõ kegyelmemet. A harc örökre eldõlt. Nem hagylak lerán-
tani. De te is kellesz hozzá. Ezért kapod kegyelmeimet. Add át
magadat Nekem teljesen! Hagyatkozz Rám mint egy kisgyer-
mek, különösen a kísértések idején. Ilyenkor mondd Nekem
gyakran: Uram, hiszek Tebenned, hogy egyedül Te tudod, mi
válik a javamra. Épp ezért hálát adok Neked jóért, rosszért
egyaránt, mert a Téged szeretõknek minden a javukra válik.
Csak egyet kérek Tõled szüntelen: azt, hogy mindig minden
körülmények között egyre jobban és jobban szeresselek Téged.
Dicsõítselek Téged és hálát adjak Neked. Köszönöm, hogy
irántam való szereteted és irgalmad végtelen. Köszönök min-
den keresztet, amelyet a Te isteni bölcsességed rendelt az én
nyomorúságos bûnös lelkem megmentésére, örök üdvösségére.
Ámen.”

Mária Julianna által kapott imák

2002. febr. 24. Szentmisén Jézus: „A nagyböjtben naponta
elmélkedj szenvedéseimrõl! Olvasd el a Lelkinapló III. köteté-
bõl, amit neked diktáltam 1999. okt. 15-én keresztrefeszítésem
titkáról. (81-83.oldal) Ezek lesznek kincseid a mennyben.
Velem együtt mondd: Imádott Jézusom, a nagyböjtben elfoga-
dok minden szenvedést, minden keresztet, lelki- testi gyötrel-
met, hogy ez által kiegészítsem, ami a Te szenvedésedbõl hiány-
zik, az Egyház javára. Köszönöm, hogy nekem is részt engedsz
vállalni hatalmas keresztedbõl. Kérem kegyelmedet, hogy min-
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Ezután az édes Úr azt kérte, hogy imádkozzam el az Õ Szent-
séges Szívének litániáját és utána az egyik legkedvesebb imád-
ságomat, Jézus legszentebb Nevének segítségül hívását, amely
Liguori Szent Alfonz imádsága. Ezután hazaküldött. Ezzel
egyidõben már megérkezett a násznép. Mindezeket csak azért
írom le, hogy tudtul adjam, hogy az Úr mindig minden pillana-
tot idõzít, kamatoztat.

2003. nov. 21. Szûz Mária bemutatása. Szentmise után,
Szentségimádáson Jézus: „Nagyon-nagyon szeretlek. Nemso-
kára vértanúmmá teszlek. Azért engedem meg ezeket a rossz
dolgokat, szenvedéseket, hogy kipróbáljam hitedet. Ez most a
megmérettetés, a megrostálás. Hited erõpróbája és szereteted
kipróbálása. Hiszel-e Bennem, amikor megengedem, hogy el-
lenfelem becsapjon, vagy kételyekkel zaklasson? Szeretsz-e En-
gem, amikor türelemre intelek, hogy kivárd, amíg beteljesítem
neked tett ígéretemet? Szeretsz-e Engem, amikor mást adok,
mint amit kértél, mert egyedül Én tudom megítélni, mi válik az
üdvösségedre? Úgy tekints minden szenvedést, mint próbaté-
teleket, amelyek által kipróbálom hitedet és Irántam való szere-
tetedet. Csak így állod ki a próbát, ha nem ragaszkodsz senkihez
és semmihez ezen a földön. Ha teljesen Rám hagyatkozol, mint
egy kisgyermek. Ha önfeledten és önfeláldozóan szeretsz En-
gem mindig minden körülmények között. Ha egyedül Én vagyok
a te Istened és mindened. Ha kivétel nélkül mindig mindenkit
mögém helyezel. Csak ha mindezeket megtetted, csak akkor fogsz
gyõzelmet aratni ellenfelem fölött, az Én kegyelmembõl, mert a
sátán szüntelenül körülötted ólálkodik, hogy elbuktasson és a po-
kol fenekére rántson. Úgy tekint rád, mint vadász a prédára, a leg-
kövérebb, legszebb zsákmányra, amelyet érdemes megszerezni.
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Az életáldozati örök fogadalom megújítása

Édes Jézusom, a teljes Szentháromság, égi Édesanyánk és az
egész mennyei udvar színe elõtt, a Te Szent Véred és Kereszt-
halálod örök érdemeivel egyesítve felajánlom Szentséges Szí-
ved és Szûz Mária Szeplõtelen Szíve szándékai szerint egész
életemet, és amíg élek, minden szentmisémet, szentáldozáso-
mat, jócselekedetemet, áldozatomat és szenvedésemet a dicsõ-
séges Szentháromság imádására, engesztelésére, Anyaszent-
egyházunk egységéért, szentatyánkért, lelkiatyámért, papjain-
kért és jó papi és szerzetesi hivatásokért, gyermekem, család-
tagjaim, a magam lelkéért, mindazokért, akik imákat kértek
tõlem, és az összes lélekért a világ végezetéig.
Imádott Jézusom, kérlek fogadd el és áldd meg életáldozatomat,
amelyet örök szent fogadalommal erõsítek meg. Kérem kegyel-
medet, hogy ebben mindhalálig hûségesen kitartsak. Ámen.

Hõn imádott édes jó Jézusom! Teljes szívembõl kérlek, hall-
gasd meg és fogadd el tõlem azt az imát, amelyet Tõled
kaptam:
Jézusom, kérlek foglalj le Magadnak bennem mindent. Lel-
kemet, 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.

Imádott Jézusom, Kezedbe helyezem egész életemet, és
elfogadom Tõled a halált: akkor, amikor Te akarod, úgy, aho-
gyan Te akarod. Kérem kegyelmedet, hogy maradj velem
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dig csak Téged lássalak a keresztfán, és így jól az elmémbe
véssem, mily nagy volt a lelkünk ára. Kérem kegyelmedet, hogy
mindig szeressem minden keresztemet. Ámen.“

2002. ápr. 2. Szentmisén, szentáldozás után az Úr Jézus ezt
kérte: „Velem együtt mondd: Édes jó Jézusom! Kérlek mentsd
meg papjaidat az örök haláltól! Kész vagyok meghozni értük
mindazt az áldozatot, amit Te akarsz. Égi Édesanyámmal együtt
mondom: Legyen nekem a Te akaratod szerint.   Ámen.”

Az örök fogadalom megújítása

Imádott Jézusom! A Te kegyelmedbõl kaptam a szívembe a
vágyat, hogy megújítsam hármas szerzetesi örök fogadama-
mat, amelyet legelõször 1997-ben Bonajunkta Lelkiatyám
kezébe tettem le.

A teljes Szentháromság, égi Édesanyánk és az egész mennyei
udvar színe elõtt fogadom, hogy mindhalálig megtartom a
szent tisztaságot, a szent szegénységet és a szent engedelmes-
séget. Kérlek Jézusom, fogadd el és áldd meg ezt a szándé-
komat, amelyet örök fogadalommal erõsítek meg. Kérem ke-
gyelmedet, hogy ebben mindhalálig kitartsak. Ámen.

Hasonlóképpen szándékozom megújítani életáldozati örök
fogadalmamat is, amelyet legelõször 1984-ben tettem le
Bonajunkta Lelkiatyámnál.
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Jézusom! Kérlek, szegezz rá engemet a Te keresztedre az Irán-
tad való szeretet szegeivel, hogy teljességgel azonosuljak
Veled, hogy Te élj bennem és általam. Kérlek, szakíts el a föld-
tõl és annak minden vonzásától, hogy Te légy egyedüli örömöm
és boldogságom.  Ámen.“
Egyik fiatal keresztény ismerõsöm születésnapjára a Szent-

lélek ezt íratta velem: Örömteli hosszú – örök – életet kívánok.
Szeretettel. Recept a folytatásban: 
„A szeretet türelmes, a szeretet jóságos, a szeretet nem féltékeny,
nem kérkedik, nem gõgösködik, nem tapintatlan, nem keresi a
magáét, haragra nem gerjed, a rosszat föl nem rója, nem örül
a gonoszságnak, de együtt örül az igazsággal. Mindent eltûr,
mindent elhisz, mindent remél, mindent elvisel. A szeretet soha
el nem múlik.“ (1 Kor.13,4-8.)

Ha örömet akarsz szerezni az Úr Jézusnak, és boldog akarsz
lenni, olvasd el minden reggel ezt a szentírási idézetet. A nap
folyamán minden pillanatban igyekezz tettekre váltani. Ha
sikerült, este adj érte hálát. Ha nem, kérj bocsánatot az Úrtól.

Késõbb beszámolt az illetõ, hogy e jó tanácsnak formáló ereje
van az életében.

2002. nov. 5. Szentségimádáson Jézus: „Ajánld fel magadat
újra meg újra csonkig elégõ gyertyaként engesztelõ áldozatul.
Így ajánld fel magadat: Jézusom, a Te értünk kiontott drága
Szent Véred örök érdemeivel egyesítem minden áldozatomat,
szenvedésemet, egész életemet. Kérlek add, hogy minden a Te
nagyobb dicsõségedet szolgálja, és növekedjék a Téged imádók
száma itt a földön és a mennyben. Ámen“
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mindig végtelen szereteteddel, és kérlek add, hogy életem min-
den pillanatában és egy örökkévalóságon át lángoló szeretettel
imádjalak és szeresselek Téged, Megváltómat, Istenemet és
Mindenemet.  Ámen.
2002. ápr. 6. szombaton este szentmisén az Úr Jézus ezt az imát
diktálta nekem:
„Úr Jézus Krisztus, örök Fõpapunk! Kérünk, add meg ke-
gyelmedet papjaidnak, hogy a Te szeretetedet sugározzák, hogy
Te járj köztünk általuk, és a Te irgalmasságodat közvetítsék az
emberek számára.  Ámen.“

2002. ápr. 22. Így imádkozott a lelkemben az Úr Jézus: 
„Mennyei Örök Édesatyánk! Szûzanyánk szeplõtelen Szívével
egyesülve az Úr Jézus Krisztus értünk kiontott drága Szent
Vérére kérünk, amely az égbe kiált irgalomért, mentsd meg a
lelkeket. Jézusom, lelkeket kérünk Tõled, akik mindörökké sze-
retnek Téged. Így imádkozzatok! Helyezzétek az egész világot
az Én irgalmas Szívembe!“

2002. ápr. 25. Szentmisén, majd utána szentségimádáson
Jézus: „Ajánld fel hálaadásul a szentmisét és a szentségimá-
dást vértanúságodért és minden keresztért, mert ezek által emel-
lek fel munkatársaim sorába. Ezekért kapod örök jutalmadat és
a lelkeket. Fogadd el a kereszteket! Kérd Tõlem, hogy szeresd!
Nagyon-nagyon szeretlek. A Véremet ontottam érted. Ezzel fi-
zettem váltságdíjat örök életedért. Szeress viszont Engem! Légy
áldozattá Értem! Add az életedet Értem! Így dicsõíted meg az
Emberfiát. Nagy örömömet találom benned. Elmerítelek Szent
Vérem Óceánjában, hogy megerõsítselek az áldozatra. Arra
kérlek, hogy minden nap imádkozd el Velem ezt az imát: Drága
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A Szentlélek közremûködésével Mária Julianna tollából:
Szüntelenül ujjongjatok az Úrban mert csupa öröm,

kegyelem és irgalom a mi Istenünk!

Feltámadott! Él! Örökkön örökké él!!! Beteljesítette ígéretét:
„Harmadnapra feltámadok.“ Õ a mi Reményünk. Mert ígérete
nekünk is szól: „Atyám házában sok hely van...azért megyek,
hogy helyet készítsek nektek. ...aztán ismét eljövök, és magam-
mal viszlek titeket, hogy ti is ott legyetek, ahol én vagyok.“
(Jn.14,2-3)
Helyet készített. Ott a Golgotán, ahol a keresztfán életét adta
értünk. Nagy volt a lelkünk ára. „Nem mulandó dolog, ezüst
vagy arany váltott meg öröklött, értéktelen életmódotokból,
hanem a hibátlan és szeplõtelen Báránynak, Krisztusnak drága
vére.“ (1 Péter 1,18-20)
Az Õ áldozata által fogjuk hirdetni ujjongva Isten irgalmát
örökkön örökké.

De az örömhír, az evangélium nemcsak az örök életben bol-
dogság a megváltottak számára, hanem már itt a földön is. Már
most, a megpróbáltatásokban is boldog reménnyel kell
néznünk a biztos jövõ felé: „Boldog az az ember, aki állja a
megpróbáltatást, mert ha hûnek bizonyul, elnyeri az élet
koronáját, melyet Isten azoknak ígért meg, akik szeretik Õt.“
(Jak.1,12)
Szent János apostol errõl így ír: „...az élet igéjét hirdetjük
nektek..., hogy örüljetek és örömünk teljes legyen.“ (1 Jn.1,2-4)

Tehát minden okunk megvan az örömre, mert Szent Péter
apostol szavai ránk is vonatkoznak: „Ti azonban választott
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2003. május 6-án, Szentmisén szentáldozás után Jézus: „Így
imádkozz! Jézusom, mindenek fölött szeretlek Téged. Minden
vágyam az, hogy maradéktalanul beteljesítsem rám vonatkozó
örök tervedet. Kérlek, add nekem a Te mindhalálig engedelmes
Szentséges Szívedet, hogy én is mindhalálig engedelmes legyek
az Atyának és Neked. Ámen.“
Korábban ezt az imát tanította nekem az Úr: „Jézusom,
mindenekfölött szeretlek Téged. Vértanúságomban is szeretni
akarlak Téged. Úgy akarlak szeretni, ahogy Te szerettél, amikor
értem a keresztfára mentél.“
Majd késõbb ezt kérte: „Így imádkozz: Uram kérlek, boríts be
minket Szent Véred erejével, hogy mindhalálig kitartsunk az
Irántad való szeretetben és hûségben.“
Csak az Úr Szent Vérének ereje, ez a túláradó kegyelem tesz
képessé arra, hogy úgy tudjuk Õt viszontszeretni, ahogyan Õ
szeret minket.

2003. nov. 21. Szentségimádáson hõn imádott Jézusom ezt az
imát kérte tõlem:
„Uram, hiszek Tebenned, hogy egyedül Te tudod, mi válik a
javamra. Épp ezért hálát adok Neked jóért, rosszért egyaránt,
mert a Téged szeretõknek minden a javukra válik. Csak egyet
kérek Tõled szüntelen: azt, hogy mindig minden körülmények
között egyre jobban és jobban szeresselek Téged. Dicsõítselek
Téged és hálát adjak Neked. Köszönöm, hogy irántam való
szereteted és irgalmad végtelen. Köszönök minden keresztet,
amelyet a Te isteni bölcsességed rendelt az én nyomorúságos
bûnös lelkem megmentésére, örök üdvösségére.  Ámen.”
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Az Úr Jézus ránk is gondolt, hogy a világ végezetéig tudjunk
Õbenne örvendezni. Itt maradt köztünk a legméltóságosabb
Oltáriszentségben. Õszinte bûnbánatunk, jó szentgyónásunk
után kimondhatatlan öröm Õt a szívünkbe fogadni. Látogassuk
Õt gyakran a tabernákulum csöndjében. De tudatosítsuk ma-
gunkban, hogy mi, akik Õt a szívünkbe fogadjuk, élõ templo-
mai vagyunk a végtelenül Szent Istennek. Igyekezzünk ehhez
méltó módon élni, és Õt bárhol, bármikor a szívünkben imádni.

Isten örömét egyedül a mi bûneink tudják elvenni. Azért, mert
Õ együttérez velünk, és végtelenül bánkódik miattunk. Az Úr
Jézus annyira szeret bennünket, hogy otthagyva Mennyei Atyja
dicsõségét és örömét, testet öltve leszállt közénk, magára vette
bûneinket, elszenvedte értünk a kínhalált, és ezáltal megnyitot-
ta elõttünk az örök boldogság kapuját. Ha életünk minden pil-
lanatában hálát adnánk ezért, az is semmiség lenne az Õ
áldozatához képest. Szeressük Õt teljes szívünkbõl, hogy soha
még a legkisebb visszatetszést se okozzuk a mi drága Megváltó
Jézusunknak.
A mai kor embere keresi a boldogságot. A sátán számtalan
tévútra tereli õket. Ezért van annyi szerencsétlen sorsú, boldog-
talan ember a földön. Nekünk, keresztényeknek kell Istenhez
vezetni a lelkeket. A Szentatya is ezt kéri tõlünk, amikor a világ
újra-evangelizálásáról beszél. Mindenki a kapott talentumaival
sáfárkodjon. A beteg szenvedéseinek felajánlásával. Az öreg az
imáival. És mindannyian ott, ahová állított minket a mi Urunk,
hirdessük életpéldánkkal, és minden eszközzel, ami éppen al-
kalmas, amit a környezetünk befogad. Ha elutasítanak, akkor
imádkozzunk értük. Isten hallja, és meg is adja, amit hittel
kérünk Tõle.
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nemzetség, királyi papság, szent nemzet, tulajdonul lefoglalt
nép vagytok, hogy annak dicsõségét hirdessétek, aki a sötét-
ségbõl csodálatos világosságra hívott titeket.“ (1 Péter 2,9-10)

Isten csupa öröm. Õ kivétel nélkül mindent jónak teremtett,
azért, hogy nekünk örömet szerezzen. Amikor az ember bûnbe-
esett, megígérte a Megváltót. Ha szüntelenül Istenre figyelnénk,
az Õ békéje és öröme töltené be lelkünket. Elégedettek és
boldogok lennénk. Íme néhány példa azok közül az emberek
közül, akik itt éltek a földön, akiket az Anyaszentegyház szen-
tekként tisztel, akiket bátran követhetünk, mint példaképeinket.

1. Gábriel arkangyal köszöntötte Máriát. Mária egyfolytában
azért imádkozott, hogy jöjjön el a Megváltó. A legnagyobb
öröm volt számára, amikor az angyal ezt közölte vele.
Ráadásul az Úr Õt választotta ki arra a legnagyobb megtisz-
teltetésre, hogy a Megváltó Édesanyja legyen. Mária örömteli
alázatos válasza: „Az Úr szolgáló leánya vagyok, történjék velem
szavaid szerint.“
2. Mária látogatása Erzsébetnél. Erzsébetet eltöltötte a
Szentlélek. Úgy köszöntötte rokonát, mint Megváltó Urának
Anyját. Még a magzat (=Keresztelõ Szent János) is örömtõl
repesett anyja méhében. Erzsébet boldognak nevezi Máriát, aki
ujjongó szívvel magasztalja az Urat.
3. Amikor megszületik Keresztelõ Szent János, az atyja, Zaka-
riás, némasága után prófétai szavakkal dicsõítette Izrael Istenét.
4. Jézus születésekor az éjszakában az Úr angyala nagy örömet
hirdet a pásztoroknak: „Ma született az Üdvözítõ Dávid
városában. Õ a Messiás és az Úr.“ Az angyalok dícséretet éne-
kelnek Istennek. Velük együtt örvendezik a Szûzanya, Szent
József, majd késõbb az agg Simeon, Anna prófétaasszony és a
napkeleti bölcsek. 
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