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ajánlás
„Állhatatosan kitartottak az apostolok tanításában és közösségében, a kenyértörésben és az imádságban.” (ApCsel 2,42)
Nagyon fontos részt olvasunk itt a Szentírásból. Benne van
az Egység a tanítványok, Krisztus követőinek az egysége,
amely „a Kenyértörésben” azaz az Oltáriszentségben valóságosan jelenlévő Jézus Krisztus a Fiúisten köré szerveződik.
Ebben elsődleges 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 Ő Édesanyja üzeneteivel, amely a Közösség, az
Egység fontosságára, az Oltáriszentség mind mélyebb
megtapasztalására és tiszteletére, az imádság szükségességére, a Szűzanya szeretetére és az Úr Jézussal való szoros
kapcsolat kialakítására irányítja a figyelmünket.
Szeretettel ajánlom mindenkinek figyelmébe e sorokat, –
természetesen szem előtt tartva az Egyházi Tanítóhivatal
azon megnyilatkozását, miszerint a magánkinyilatkoztatások elfogadása nem kötelező, és minden esetben a kinyilatkoztatás fényében megvizsgálandó – akinek Istennel való
kapcsolatát erősíti, és ezáltal üdvösségét szolgálja az bátran
olvassa és váltsa életté.
„Akinek van füle, hallja meg!”
P. Teofil
5

„Ne oltsátok ki a Lelket, s a prófétai beszédet ne vessétek
meg. Vizsgáljatok felül mindent, a jót tartsátok meg.”
(I. Tessz. 5., 19-21.)
VIII. Orbán pápa dekrétumával egyetértően alávetjük
magunkat a legfőbb egyházi hatóság ítéletének, és ezen
égi üzenetek közlésével nem óhajtjuk végső döntését megelőzni.
A teológusok véleménye szerint Mária Julianna lelki
naplójában nincs semmi olyan, ami ellenkezne az Egyház
tanításával. Ettől függetlenül a szerző mindenben aláveti
magát a Római Katolikus Anyaszentegyház tanítóhivatalának.
Ez a könyv az egyházi misztikus
irodalom egyik legcsodálatosabb
gyöngyszeme, amely új fényben
ragyogtatja fel előttünk
Jézus Krisztus minden értelmet
felülmúló végtelen szeretetét.
Mária Julianna
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ajánlásazÚrJézustól
2009. márc. 24. Szentségimádáson Jézus: „Ez a könyv
szeretetem kiáradása az egész világra. Sajnálom ezt a
tudatlan bűnbe esett népet. Ezért oktatom, tanítom őket
általad. Lefoglaltalak Magamnak, hogy élő ceruzám, rozsdás vízcsapom, élő tabernákulumom légy. Te légy a lámpa, amelynek fénye Én vagyok. Mindazok, akik e fényben
megfürödnek, új fényáradatban fogják olvasni evangéliumomat, mert szeretetem és tanításom megvilágosítja elméjüket. Hitük és bizalmuk révén megtapasztaltatom
velük végtelen irgalmasságomat és szeretetemet. Beavatom őket megváltásom titkába. Ha ők is úgy akarják, munkatársaimmá lesznek. Velem egyesülve lelkeket mentenek
meg az örök kárhozattól. Haláluk után pedig ragyogni
fognak országomban örökké, mint a csillagok.
Ez a könyv nagy kegyelem. Kincs mindazok számára,
akik befogadják, és tettekre váltják. De vádolni fogja
mindazokat, akik elutasítják. Szeretném, ha az egész világ
megismerné ezt a könyvet, amely élő, eleven szavam, és
teljes összhangban áll az evangéliummal. Mindaz, aki terjeszti, Engem szolgál. Én pedig asztalomhoz ültetem szolgáimat Atyám országában.”
2009. máj. 24-én Szentségimádáson Jézus: "Ez a könyv
hatalmas lelki táplálék mindazoknak, akik éhezik és szomjazzák az igazságot, akik közelebb akarnak jutni Hozzám.
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Ezek a szavak kincsek, amelyek az Én számból származnak. Örülj, és ujjongj, mert lelkek százait, ezreit táplálom
általad, elszórva az örök életre vivő tanítás magvait. Majd
csak Nálam, az örök hazában fogod meglátni ennek a
könyvnek megszámlálhatatlan gyümölcseit, az üdvözült
lelkeket."
(Ez a lelki napló összes kötetére vonatkozik.)
Mindenekelőtt hálát adok hőn imádott Örök Édesatyámnak
mindkét Lelkivezetőmért, és természetesen köszönetet
mondok őnekik is, akik Istenem kegyelméből oly nagy
szeretettel, megértéssel és türelemmel vezettek. Életem
minden útvesztőjén át ők voltak a fény, amely megvilágította számomra Istenem törvényét, és megváltó Jézusom
őrajtuk keresztül sugározta rám segítő kegyelmét. Az első
Lelkivezetőm Váry József, szervita rendi nevén, Bonajunkta atya volt. Őt 1984 augusztusában álmomban láttam
meg először. 1999. márc. 2-án bekövetkezett haláláig –
mennybe vételéig – Ő vezetett. Amikor már egyre többet
döntötte ágyba, és szólította a kórházba súlyos – halálos –
betegsége, akkor Jézusom új Lelkivezetőt jelölt ki számomra, aki minden területen méltó utódja Bonajunkta
atyának. Mivel ő rejtve kíván maradni, ezért nem írok róla
többet.
Köszönetet mondok fiamnak az áldozatkész segítő munkájáért, mert nélküle nem tudtam volna a számítógépes
szövegfelvitelt elvégezni.
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tartalmiismertető
A Szentlélek megvilágosított a lelkinapló tartalmát illetően.
Minden kötet középpontja a legméltóságosabb Oltáriszentség
tisztelete, imádása, és a tiszta lelkekre gyakorolt kegyelmi hatása.
Jézus: „Minden betű, amelyet veled leírattam, megújult Egyházamban teljesül be. Akkor fog Engem a legméltóságosabb Oltáriszentségben úgy tisztelni, szeretni és imádni egységben
Egyházam, ahogy elvárom tőle. De ehhez előbb meg kell tisztulnia.”
A lelkinapló 19. oldalán leírt álmomban láttam meg először
Váry József atyát, aki ezután 15 évig a Lelkivezetőm volt. Álmomban ragyogó fehér ruhát adott rám. Ez volt az életfelajánlás, ahogyan ő mondta: az életáldozati örök fogadalom, amit
első gyónásom alkalmával Jézus kért tőlem általa, és őnála tettem le. Álmomban eggyé váltam a tabernákulummal, vagyis
Istenem kegyelméből én is szentségtartóvá váltam. Ez 1985ben volt.
Mária Julianna lelki naplója – a legméltóságosabb Oltáriszentség tisztelete. Ez volt Mária Julianna küldetése, hogy ezt leírja, erre életével is példát adjon, és terjessze – valamint halála
után terjesszék mindazok, akiket majd erre indít a Szentlélek.
Én az egyházszakadás miatt meg voltam fosztva a szentségektől, így a legméltóságosabb Oltáriszentségtől is. Jézus vágyat adott a szívembe, hogy Őt az Oltáriszentségben a lelkembe fogadjam. Ő nemcsak beteljesítette ezt a hatalmas szomjamat, hanem igaz tanújává tett, hogy az Ő kegyelméből az Ő
tanítását leírjam. Jézusom első szava ez volt hozzám: „Áldozz
meg!” Kezdettől fogva mindig a legméltóságosabb Oltáriszent9

ségből kapom a kinyilatkoztatásokat. Úrfelmutatáskor mindig
szól hozzám hőn imádott Uram, és ha hosszabb üzenetet diktál, azt mindig a tabernákulumból érzékelem. Amikor nem a
templomban szól hozzám, akkor a lelkemből hallom Őt, Aki
mindig emlékeztet rá, hogy az Oltáriszenségben a szívemben
lakik. 1983. aug. 7-én, a Mennyei Atya napján hívott meg. Azóta rendszeresen járulok szentáldozáshoz. Egy héten többször is
a szívembe fogadtam Őt, de mivel gyermekemet egyedül neveltem, kis korában nem tudtam minden nap eljutni a templomba.
A Mária Julianna lelki naplója három kardinális üzenetet tartalmaz:
1. Az Egyház egysége.
2. A legméltóságosabb Oltáriszentség tisztelete.
3. Szűz Mária tisztelete.
Az Úr Jézus így imádkozik főpapi imájában Mennyei Atyjához: „Legyenek mindnyájan egyek. ...amint mi egyek vagyunk.” Vagyis minden leszakadt tag térjen vissza az apostoli
egyetemes Krisztus alapította Egyházba, amint ezt az Úr rajtam
keresztül megvalósította. Az Úr Jézus első szavai ezek voltak
hozzám: „Áldozz meg!” Majd őszinte bűnbánatom után: „Bűneid el vannak véve.” Szentáldozáskor pedig: „Térjél be közéjük!” Miután engedelmeskedtem hívásának, csak azután beszélt hozzám.
Miért tértem vissza az apostoli egyetemes Anyaszentegyházba?
Azért, mert Ő vágyat adott a szívembe a legméltóságosabb Oltáriszentség után, amelyben Ő valósággal jelen van, és ez csak
a Katolikus Egyházban található meg.
Miért hagytam el a református hitet, amelybe beleszülettem?
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Azért, mert ott nem tisztelik és nem szeretik a Szűzanyát. Az
édes Úr olyan nagy szeretetet és tiszteletet adott a szívembe az
Ő Szent Édesanyja iránt, hogy kisgyermeki ragaszkodásom
erősebb volt Égi Édesanyámhoz, mint az őseim által tovább
adott hithez való kötődésem, amelynek hiányosságait éppen a
Mária tisztelet nélkülözése által fedte fel előttem az Úr Jézus.
E két tisztelet megegyezik Don Bosco álmával. Ott is az Egyház csak úgy tud győzelmet aratni az ellenség felett, hogy a pápa az Egyházat, mint hajót, amely a viharos tengeren hánykolódik, szorosan hozzáköti a két oszlophoz: a legméltóságosabb
Oltáriszentséghez, és a Szűzanyához. Ezt mondta erről Don
Bosco: „Annyi veszély között két eszközzel lehet megmenteni
az Egyházat: A buzgó Mária-tisztelettel és a gyakori szentáldozással.” Ezt a kettőt kéri tőlem, és mindanynyiunktól 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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lelkiönéletrajz
Mária a bérmanevem. Attól a kedves atyától kaptam, Aki megbérmált. Nagyon kedves számomra ez a név, mert égi Édesanyám neve. Julianna a harmadrendi szerzetesi nevem. A szervita világi harmadrend női ága alapítójának, Szent Falconieri
Juliannának és a keresztmamámnak is Julianna a nevük. Irántuk való szeretetből és tiszteletből választottam ezt a nevet. A
továbbiakban csak ezt használom, mivel a lelkiatyám és az én
óhajom is az, hogy rejtve maradjak.
elhívásomtörténete
Református családba születtem. A szüleim csak nagyon ritkán
vittek templomba. Otthon azonban rendszeresen imádkoztunk,
és olvastuk a Bibliát. Mivel az ötvenes években voltam gyermek, így titokban jártam hittanra. Még az édesapám sem tudott
róla, mert ő nem akart nekem „kettős” nevelést adni. Azt
mondta, hogy elég az, amit az iskolában tanulok. Hála a jó Istennek, Aki arra indította édesanyámat és anyai nagymamámat
– aki szintén velünk lakott – hogy hittant tanuljak. Titokban
konfirmáltam, édesapám csak utána tudta meg. Mindig nagyon
szerettem olvasni a Szentírást. Főleg 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
szívemből viszonozni az Ő szeretetét. Amikor Úrvacsorát vettem, úgy fogadtam, mint Jézus valóságos Testét és Vérét.
Egyébként akkor még nem tudtam, hogy a protestánsok csupán
jelképnek tekintik. Nagyon szerettem az Úr Jézust már kora
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gyermekkoromtól fogva. Nagypénteken ameddig csak tudtam
étlen-szomjan böjtöltem, templomba mentem és rendszerint
végigsírtam a szertartást. Többnyire a nagymamát kísértem.
A Szűzanyát nagyon tiszteltem és szerettem, mint imádott
Jézusom Édesanyját. A nagymamám elmondta, hogy amikor
édesanyámat szülte, tüdővérzése 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
Szűzanya a kisded Jézussal a karján. Rámosolygott és azt
mondta neki: „Ne félj! Meghallgattatott a te könyörgésed, 75
éves korodig fogsz élni.” Ezzel a jelenés eltűnt. A nagymama
pedig fokozatosan felgyógyult. Ekkor 39 éves volt. A 75. születésnapját kórházban töltötte. Meglátogattam, imádkoztam
vele. (Ekkor 17 éves voltam.) Másnap reggel telefonáltak a
kórházból, hogy a nagymama éjfél után nem sokkal örök álomra szenderült.
10 éves koromban a szüleim elvittek nyaralni egy kis hegyvidéki faluba, ahol megismerkedtem egy korombeli ott lakó kislánnyal. A későbbi években rendszeresen nyaraltam náluk. A
házukkal szemben lakott a plébános atya, aki délutánonként
megvendégelt bennünket süteménnyel, szörppel és közben
Istenről 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. Ő a végtelen szeretet és bölcsesség, Aki nekünk jót akar, és mint Teremtőnk a legjobban
tudja, hogy nekünk mi a jó. Ezért teljesen hagyatkozzunk Rá.”
Az isteni gondviselés már akkor előkészítette ezt a találkozást,
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melynek kapcsán 22 évvel később jöttem ide tanácsot kérni. Itt
lettem elsőáldozó, 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
megállt. Én le akartam szállni. A férjem minden erejével igyekezett visszatartani, de én kitéptem magam a karjaiból, és leszálltam. Ő a buszon maradt, ami tovább ment vele. Én elkezdtem futni majd kitárt karokkal szálltam fölfelé és azt kiáltottam: „Megyek, drága Úr Jézusom, megyek Hozzád!” Nem
láttam senkit, de kimondhatatlan édes vonzást éreztem. Utána
az álmomban egy hosszú, széles asztalnál ültem. Velem
szemben ült a fiam, és még néhány ismeretlen ember. Ott így
imádkoztam: „Jó Atyám, köszönöm Neked, hogy a fiamat
fölneveltem. Megtanítottam őt, hogy megismerjen és szeressen Téged. 18 éves, most már átadom Neked, Te vidd oda továbbtanulni, ahová jónak látod.” Amikor ezeket imádkoztam,
tudtam, hogy egy teljesen új iskolarendszer létezik. Ekkor
1982. áprilist írtunk.
A házasságomból kifolyólag sok problémám volt. Közös gyermekünk, és én is sokat betegeskedtünk. A férjem, aki egyébként római katolikus hitű, nem gyakorolta a vallását.
Az álom beteljesült. A férjem 14 évi házasság után elvált tőlem. De akkor én már római katolikus voltam. Lelkiatyám
megtiltotta, hogy beadjam a válópert, de ismerve elviselhetetlen terheimet, azt tanácsolta, hogyha a férjem kezdeményezi a
válást, engedelmeskedjek s fogadjam Isten kezéből. Előtte
azért imádkoztam, hogy változzon meg a férjem, de ha nem
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akar, akkor vigye el a jó Isten az életemből. A válóper alatt az
álmom erősített meg, hogy közös gyermekünket én fogom felnevelni. Meg voltam győződve róla, hogy a kisfiunk nálam van
a legjobb helyen. Amikor az ügyvédem semmi jóval nem biztatott, így imádkoztam: „Jézusom, Téged Pilátus halálra ítélt.
Értem átszegzett Kezedbe ajánlom ügyemet. Mindenekfölött
bízom Benned!” Gyermekünket én nevelem, csodálatos békében és szeretetben élünk. A férjemért sokat imádkozom. Ő továbbra is megmaradt a régi életstílusában. Gyermekünk révén
a kapcsolattartásunk békés, normális.
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 bűnös 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 ezektől a szavaktól. Számomra Jézusom Édesanyja mindig Szent volt, és mint ilyen, sérthetetlen
is. Ezt mondtam magamban: soha többé nem megyek be abba
a templomba. A katolikus vallást nem ismertem, bár a férjemmel gyakran jártunk misére, amíg udvarolt. Ez az eset 1983 kora tavaszán történt. Ellenállhatatlan vágyat éreztem, hogy meglátogassam azt a római katolikus atyát, akivel gyermekkoromban oly sokat beszéltem. Nyáron meg is érkeztünk. A falu
annyira beépült, hogy nem ismertem rá. Szállásunk nem volt.
A férjemmel és a másfél éves kisfiammal voltam. Egy parkoló mellett tiszta egyszerű kis ház állt. Rajta felirat: Szoba kiadó! Vonzást éreztem. Becsöngettem. Egyszerű idős néni nyitott kaput.
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Ott maradtunk. A férjem még aznap hazautazott, mert nem vett
ki szabadságot. A néni később 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 keserű tapasztalataimról, és választ kértem tőle Jézus Édesanyjára vonatkozóan. Válaszul egy könyvet nyomott a kezembe, melynek címe: Jézus benső élete Baij Mária Cecília feljegyzései szerint.
Kővári Károly jezsuita szerzetes atya fordításában. Ez egy három kötetes könyv első része volt, amely a Jézus rejtett élete alcímet viselte. Mivel azelőtt még sohasem olvastam magánkinyilatkoztatást, ezért megkérdeztem Jézust a Szentírásból. Az
Énekek Énekéből a következőket 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 bensőséges lelki kapcsolat,
amely Anya és isteni Magzata között zajlott. Amikor Mária világra hozta isteni Gyermekét, Szent Józseffel együtt földre borulva imádták a megtestesült isteni Kisdedet. Mivel méltatlannak tartották magukat, ezért nem merték Őt érinteni. Ekkor Jézus lelkében szólította Anyját, hogy fázik és éhes és kéri, hogy
gondoskodjon Róla. A Boldogságos Szűzanya ekkor az Énekek
éneke szavaival szorította keblére Szent Fiát: „Megtaláltam,
Akit igazán szeret a lelkem, megragadom és soha el nem engedem!”
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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 Őt
Hozzá méltóan. Úgy éreztem, hogy Szűzanyám karjaimba adta egyszülött Gyermekét, Akinek kimondhatatlanul örültem.
Másnap elkértem a könyv másik két kötetét is. Mielőtt belenéztem volna, kértem a Szentlelket. Így találtam rá arra a részre, amelyben Jézus arról beszél, hogy milyen nagy kegyelmeket ad azoknak a lelkeknek, akik Őt 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
ebből botrány lesz. A hang válaszolt: „Ne félj, nem lesz semmi
baj, áldozz meg!” Én megint csak tiltakoztam. Ő így válaszolt:
„Ha nem akarod, nem muszáj. De ne félj, áldozz meg!” Ekkor
ismertem fel a hang tulajdonosát, Jézust. Sírva válaszoltam:
„Uram! Én nyomorult bűnös vagyok. Gyónni sem tudok. Hogy
járulhatnék én a Szentséghez?” Ő szeretetteljes hangon csak
ennyit válaszolt: „Bűneid el vannak véve.” Sírva futottam el a
templomig. A szentmise végén félve, remegve beálltam a
szentáldozáshoz járulók sorába. Közben hallottam Jézusom
szerető hangját: „Térjél be közéjük!” Mise után azonnal elmentem az atyához. Minden élményemről részletesen beszámoltam
neki. Ő a következő héten minden nap tanított majd ezt mondta: „Nagyon jól ismered a Szentírást. Ha csak a tized részét tar17

tod meg mindannak amit ismersz, üdvözülni fogsz.” Egy hét
múlva életgyónást végeztem nála. Elsőáldozó voltam, és megbérmált. A házinénim lett a bémakeresztmamám. Amíg csak
haza nem szólította mennyei Édesatyánk, nagyon jó kapcsolatban voltunk. Ezután nagyon boldog lett a lelki életem. Úgy
gondoltam, hogy ha a vasárnapot megünnepelem, akkor kötelességem a pénteki napokon engesztelni. Ugyanis a kereszthalál után jött a feltámadás. Egy éven keresztül buzgón jártam a
szentmisékre. Közben megismerkedtem egy teológussal, akitől
megtudtam, hogy hol lehet jelentkezni hitoktatói tanfolyamra.
Nagy indíttatást éreztem. Meg is kerestem az atyát, aki vezette, de ő elküldött azzal, hogy előbb el kell végeznem a teológiát. Mondtam, hogy én nem magamtól jöttem. Végül megengedte, hogy a csoportban tanuljak. Félév táján felolvastak egy
felkérő levelet, amelyben kisegítő hitoktatót kerestek. Megadták a címet, hogy hol kell jelentkezni a reggeli diákmise után.
Előtte való nap sokat dolgoztam, és nagyon későn feküdtem le.
Hívást éreztem, de teljesen alkalmatlannak tartottam magamat,
így Szűzanyámra bíztam a döntést. Azt kértem, hogy ha Ő 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 oktattam tanítványaimat, akik 8-10 éves gyermekek voltak. Nagyon szerettük egymást. A misztérium-játékokat is betanítottam nekik, és
karéneket vezettem. Minden diákmisén az oltárnál magyar gregorián énekeket énekeltünk. Ezen kívül a karácsonyi éjféli mise előtt egy órás műsort adtunk. A zenéket egyedül szerkesztettem. Alig fértek el egymástól az emberek, olyan zsúfoltság
volt. Minden nagyon szépen sikerült.
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Nagyböjtben egy órát Jézus torinói halotti lepléről tartottam.
Amint az óra elején a jegyzetembe néztem, némán folytak a
könnyeim. Percekig képtelen voltam megszólalni. A gyermekek velem sírtak. Szűzanyámat 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 – elismerően nyilatkozott.
Minden órám előtt a templomban imádkoztam. Kértem a
Szentlelket, hogy ő tanítson rajtam keresztül. Az órákon filmet
is vetítettem. Mindig szenteltem időt az egyházi év aktualitásainak. Októberben rózsafüzért tanultunk. Májusban litániára
mentünk. Tanítványaim óhajára közös utat akartam szervezni
Medjugorjéba. De ezt a templom plébánosa megtiltotta azzal
az indokkal, hogy az Egyház még nem foglalt állást ez ügyben.
Pedig akkor még béke volt. 1985-öt írtunk. Később én elutaztam a kisfiammal egy másik templom szervezésében. Nagyon
sok kegyelmet kaptunk.
Amikor megszűnt a hitoktatói munkám a templomban, Jézusom ezt mondta: „Mindig lesznek tanítványaid!” Akkor ezt úgy
értettem, hogy azután is fogok hitoktatni. De erre nem nyílt alkalom, és egy ideig emiatt szomorkodtam. Most már értem. Jézus üzeneteinek leírása által még földi életem befejezése után
is lesznek tanítványaim, akiket Maga Az Úr Jézus tanít kinyilatkoztatásai révén.
1985 nyarán álmot láttam. Egyik kedves kis tanítványommal a
Golgotán voltunk. Jézus életnagyságú keresztje előtt térdepeltünk. Mellette volt a két lator. Nagyon sírtam. Utána felálltam,
és egy templomban találtam magamat. Itt egy idős pap egy cso19

dálatos ragyogó fehér ruhát adott rám, amely a fejem tetejétől
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 egygyé váltam Vele.
Akkoriban részt vettem egy lelki gyakorlaton, ahol megismerkedtem egy lelki testvérrel, akitől érdeklődtem, tudna-e ajánlani egy lelki vezetőt. Ajánlott valakit. Amikor elmentem hozzá
először gyónni, teljesen ismeretlenül, felsorolta, hogy milyen
nagy kegyelmeket kaptam a jó Istentől. Azt mondta: „Szentté
kell lenned! Ha nem leszel szentté, hiába születtél! Jézus kér
tőled valamit, de azt csak két nap múlva mondhatom meg,
hogy mit, mert most még sokan várnak rám.” A csukott ajtón
keresztül megérezte, hogy jöttek hozzá, mert amikor én bementem senki sem várt utánam. Az elkövetkező két éjjel alig
tudtam aludni a vágytól, hogy mindent Jézusnak adjak, bármit
is kérjen tőlem. Akár az életemet is. Ő az életemet kérte. Amikor legközelebb mentem új Lelkiatyámhoz, a szentmisén döbbenten ismertem fel, hogy ő az, aki néhány héttel azelőtt álmomban rám adta azt a gyönyörű fehér ruhát. Sírtam a meghatottságtól. Mise után letettem nála az életáldozati örök
fogadalmat. Akkor magamnak megfogadtam, hogy amíg ő él,
nem megyek máshoz gyónni. Ettől kezdve életemnek új értelme van. Jelszavam: „Mindent Istenem nagyobb dicsőségére 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
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óta hallom sugallatait. Még a kezdeten azt mondta: „Majd elhozom számodra a megfelelő időt, amikor le kell írnod tanításaimat és üzeneteimet, hogy testvéreid hasznára legyen. A
hátralévő életedet teljesen szenteld Nekem! Írd meg naplónkat!
A neved maradjon elrejtve – ezt Lelkiatyádon keresztül is így
kértem. Az írás címe ez legyen: Mária lelki naplója.” A második nevemet, a Juliannát – Jézusom jóváhagyásával – én tettem
hozzá, azért, hogy az olvasó első látásra nehogy félreértés miatt a Szűzanyának tulajdonítsa ezt az írást.
Azóta Jézus minden szentmisén felszólít: „Írd meg üzeneteimet!” Az édes Úr első megszólítása óta – sőt már előtte is –
életemet és gyermekem életét is teljesen átadtam Neki. A szürke hétköznapok kis és nagy dolgaiban maximálisan igyekszem
az evangélium szellemében megmaradni. Lehetőleg minden
nap misére megyek és szentáldozáshoz járulok. Havonta vagy
gyakrabban gyónok. Istenben találom minden örömömet, és
Őbenne szeretem gyermekemet, akivel megajándékozott.
Mindezeket az Ő kegyelmi ajándékaiból teszem, mert én magam semmi vagyok.
Bár a nevem rejtve marad, azért fontosnak tartottam egy rövid
életrajzot írni magamról, hisz életem minden napját átszövik
drága Jézusom csodálatos kegyelmi ajándékai, amelyeket az Ő
mind nagyobb dicsőségére adok közre.
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azÚrJézusésaSzentléleküzeneteiéstanításai
2009. nov. 22. Szentségimádáson a Szentlélek: „Drága Jézusom! Nagyon szeretlek Téged. Kérlek, add, hogy minden
ember szeressen Téged! Kérem számukra a megtérés kegyelmét. Azt, hogy befogadjanak Téged a szívükbe, és Te állj az
első helyen az életükben. Akkor mindenki boldog és kiegyensúlyozott lenne. A világ az üdvösségre menne. Az emberek szeretetben élnének, és segítenének a szükségben élőknek. A világ
egy nagy virágoskert lenne. Lennének rózsák, kardvirágok,
liliomok, jácintok, hóvirágok, kisibolyák. Egyik sem féltékenykedne a másikra. A nagyok annak örülnének, hogy
nagyok. Az illatosak annak, hogy illatoznak. A kicsik annak,
hogy aranyosak. Így kellene élni az embereknek is. Szerényen,
elégedetten. Nem törtetően, a hiú dicsőségvágy után, hanem
mindenért Istent dicsőítve. Azért is, ha egyik nap csak puszta
kenyeret adott, azért is, ha másnap lakomát rendezett. Mindent
úgy kell elfogadni, ahogy kapjuk, és mindig mindenért hálát
kell adni. Ez az Isten-szeretet. Ez tetszik az Istennek, mert erre
mutatott példát a mi Urunk Jézus Krisztus, Aki tudott böjtölni
a pusztában, és elment Édesanyjával a kánai menyegzőre, ahol
kisegítette a zavarba jött családot, mert elfogyott a bor. A szívetekben legyetek kisdedek! Ne törtessetek! Elégedjetek meg
azzal, ami van, és hagyatkozzatok mindig Istenre, Aki gondot
visel rátok.”
2009. dec. 28. Szentségimádáson Jézus: „Drága kislányom! Az
idő közel. Vigyázz! Légy készen! Figyeld éberen a jeleket!
Közel van visszatérésem. Közel van a nagy figyelmeztetés. A
türelmi idő lejár. Akik felkészültek, és megtöltötték lámpásukat
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olajjal, azok bejöhetnek a királyi menyegzőre. Akik süketek
voltak figyelmeztetéseim meghallására, azok kinnrekednek.
Imádkozzatok! Imáitokkal még megmenthetitek a süketek és a
vakok lelkét. Imáitokra még megkapják a megtérés kegyelmét.
Imáitok még megnyitja előttük országom kapuját, amely imáitok nélkül zárva lenne előttük. Gyermekeim! Ha ismernétek a
hittel teli ima hatalmát, egész nap imádkoznátok. Olvassátok el
a Szentírást! A hittel teli ima hegyeket mozdít el. Ez azt jelenti, hogy ami embernek lehetetlen, azt a Mindenható Isten a ti
hitetekre és kérésetekre megteszi, mert Istennek nincs lehetetlen, és Isten örömét találja a hittel teli imában, mert ezáltal
megdicsőítitek Őt. Gyermekeim! Ne akarjatok mindent egyedül megoldani. Ugye azt mondtam: Nálam nélkül semmit sem
tehettek. Akkor miért erőlködtök, csüggedtek, aggodalmaskodtok? Imádkozzatok! Avillai nagy Szent Teréz ezt mondta: Én
Teréz, semmi vagyok, de Jézus és én mindenre képesek vagyunk. Ezt az alázatot és bizalmat kérem tőletek is. Még a legkisebb dolgokban is kérjétek segítségemet, és hagyatkozzatok
Rám a nagy dolgokban is. Bízzatok Bennem, akkor nem szégyenültök meg. A Bennem bízóknak minden kegyelmet megadok. Kitartóan imádkozzatok egymásért, mert ezzel erősítitek
egymást. Nincs nagyobb dolog a számotokra, mint Isten akaratát teljesíteni. Legfőképpen azért imádkozzatok, hogy maradéktalanul teljesítsétek Isten rátok vonatkozó örök szent tervét.
Mondom nektek, ha ezt teszitek, megdicsőítitek az Istent, és
átalakultok Belém. Úgyhogy nem ti éltek már többé, hanem Én
élek tovább bennetek. A legmerészebb álmaitokban sem lennétek képesek elképzelni azokat a nagy dolgokat, amelyeket
Én, a Mindenható és Üdvözítő Isten cselekszem általatok. Hát
még a jutalom, amit országomban fogtok kapni azért, mert
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együttműködtetek Velem. Mondom nektek: Szem nem látta,
fül nem hallotta, emberi szív föl nem foghatja, amit Isten azoknak készített, akik szeretik Őt. Legyetek nagylelkűek az Isten
iránti szeretetben! Soha ne méricskéljetek, hanem adjatok oda
mindent! Az időtöket, a munkátokat, az áldozataitokat és szenvedéseiteket. Nézzetek fel Rám, a keresztre! Én mindent nektek adtam. Ezt kérem tőletek is. Senkinek sincs nagyobb szeretete annál, mint aki életét adja barátaiért. Ti is ezt tegyétek!
Akkor osztoztok sorsomban, és részesültök dicsőségemben.
Most ajándékaimról beszélek neked. Azt mondtam: A szél ott
fúj, ahol akar. Vagyis a Szentlélek Isten akarata szerint fejti ki
működését. Nem azon múlik, aki erőlködik, hanem Isten annak
adja kegyelmét, akinek akarja. Ezért vannak kiválasztott lelkek, akiket Isten meghív szolgálatára. Én, Aki minden emberbe belelátok, ismerem gondolataikat, és előre tudom válaszaikat, ki tudom választani, ki alkalmas az Én szolgálatomra. Így
választom ki prófétáimat, akikkel nagyon szoros kapcsolatban
állok, akiknek megnyitom a lelkét, hogy meghalljanak Engem,
és közvetítsék szavaimat. Ezeknek a lelkeknek felfedem
Magam, egészen megismertetem Magamat velük. Ők látva
végtelen irgalmamat és szeretetemet, lángoló szeretetre gyulladnak Irántam, úgyhogy az egész életüket odaáldozzák Nekem, és ha kérem, az életüket is odaadják Értem. Ez a szeretet
méltó Istenhez. Jóllehet, apostolaim között is volt egy, aki
félelmében megtagadott Engem, de aztán megbánta bűnét, és
visszatért Hozzám. Ezért rá építettem Egyházamat. Neki
mondtam: Péter vagy te, kőszikla, rád építem Egyházamat. A
pokol kapui nem vesznek erőt rajta. Tudod miért tehetetlen a
sátán az általam alapított Egyházzal? Azért, mert Én a világ
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végezetéig jelen vagyok benne, mint örök Főpap, a legméltóságosabb Oltáriszentségben. Önmagammal táplálom, erősítem
papjaimat és híveimet a nagy harcra, amit a sátán és csatlósai
folytatnak Ellenem és a lelkek ellen. Én vagyok a védőpajzs,
amely megvédi enyéimet, mert Velem nem bír el a sátán. Ezért
mondtam: A pokol kapui nem vesznek erőt az Egyházon, ami
egységben van a pápával, Péter mindenkori utódjával, akinek
ezt az ígéretet tettem. Oltáriszentségi jelenlétem által élvezik
ezt a védelmet. Azok, akik szétszaggatták Testemet, vagyis
elszakadtak a pápától, megfosztották magukat szentségeimtől,
így a legméltóságosabb Oltáriszentségtől is, kevésbé élvezik
védelmemet. Idővel beleolvadnak az apostoli egyetemes
(=katolikus) Egyházba, vagyis visszatérnek Hozzám. Akkor
egy akol lesz és egy pásztor. Értsétek meg: Én egy Egyházat
alapítottam. Azt, amelyben Szent Testemmel és Véremmel táplálom papjaimat és híveimet, és amelyiknek a látható feje a
mindenkori pápa. A többi nem Tőlem van. Az tévtanítás, hogy
a kenyér és a bor, az Úrvacsora csupán jelkép. Nem az. Az Én
Testem valóságos étel, és az Én Vérem valóságos ital. Aki eszi
az Én Testemet, és issza az Én Véremet, annak örök élete van.
Ezt cselekedjétek az Én emlékezetemre! Én a világ végezetéig
élő összes lelket akarom táplálni Önmagammal. Ezért mondtam: Más akolból való juhaim is vannak. Azt akarom, hogy
egyek legyenek, amint Te Atyám, és Én egyek vagyunk. Csak
az apostoli egyetemes (=katolikus) Egyház tartja meg hűen
parancsomat. Csak itt őrzik a legméltóságosabb Oltáriszentséget, és itt mutatják be a Szentmisét, amelyben vértelenül mindig megújítom Szent Keresztáldozatomat. Csak itt vannak egységben a pápával, aki az Én helyettesem, akire Egyházamat építettem. Gondolkozzatok el ezen! Szavaim világosak
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és értelmesek. Ha biztos és erős védelmet akartok magatoknak
a sátán ellen, akkor csatlakozzatok az Általam alapított
Egyházhoz! Járuljatok a bűnbánat szentségéhez, és erősödjetek
meg az igazak kenyerétől és borától, amely az Én Testem és
Vérem. Én minden Szentmisében leszállok az oltárra, hogy
Önmagamat szétosszam a Hozzám járuló híveknek. Én vagyok
a ti erőforrásotok. Nálam nélkül semmit sem tehettek. Én
vagyok a szőlőtő, ti a szőlővessző. Én veletek vagyok minden
nap a világ végezetéig. Én úgy szeretlek titeket, hogy az életemet adtam értetek, és köztetek maradtam, hogy életetek
legyen, és bőségben legyen. Figyeljetek hát szavamra! Tartsátok meg tanításomat, akkor biztonságban vagytok, és elnyeritek az örök életet.
Most írj megújuló Egyházamról! Egyházam az Enyém, az Én
sajátom. Szent Testem és Vérem feláldozásával alapítottam meg.
A tanítás, amelyet Atyámtól hallottam, a Szent Evangélium, az
Egyház tanítása. Egyházam akkor teljesíti be küldetését, ha
kivétel nélkül minden tagja, papok és hívek szentek lesznek. A
jó életpélda a leghatékonyabb evangelizáció. Vegyetek példát
az első keresztényekről! A pogányok csodálkozva mondták:
Nézzétek, mennyire szeretik egymást! És sokan csatlakoztak
hozzájuk. Nektek is szeretetetekkel és életszentségetekkel kell
vonzóvá tenni Egyházamat. Gyakoroljátok az irgalmasságot a
tévelygők és keresők felé! Tegyetek tanúságot nekik Rólam,
mint örömötök okáról, örök életetek Szerzőjéről! Legyetek
derűsek, és váltsátok tettekre Szent Evangéliumomat! Nem
elég azt mondani: „Én hiszek a magam módján, és bezárkózom
saját elképzeléseim fellegvárába. A vallás magánügy.” Ez nem
az Én tanításom. A hitetek legyen élő, és egyezzen meg az
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Egyház tanításával! Ne kreáljatok magatoknak kitalált istent és
tanításokat! Ezek tévútra visznek, és nem segítenek rajtatok.
Olvassátok inkább a Szentírást, különösen az Újszövetséget, és
fogadjátok el az Egyház tanítását! Ha pedig megismertétek az
Evangéliumot, akkor hirdessétek mindazoknak, akiket elétek
hozok! A családban, a munkahelyen, az utcán, mert a vallás
nem magánügy!!! Én ilyet sohasem tanítottam. Ezt a kommunista diktatúra erőszakolta rátok, azt akarván, hogy az Evangélium maradjon csak a templom falai között. Olvassátok el
Dániel próféta jövendölését: „Akik az igazságra tanítottak
sokakat, ragyogni fognak, miként a csillagok.” A ti dolgotok
hirdetni az igét. Életpéldátokkal, szavaitokkal és cselekedeteitekkel. Ti vagytok a világ világossága, a föld sója. A föld lakói
most is sötétségben ülnek. Keresgélnek, de tévutakra jutnak.
Még soha nem volt ekkora vallási túlkínálat, mint ma. Az
emberek azt hiszik, hogy nekik kell kiválasztani, hogy miben
higgyenek. Nem gondolva arra, hogy Én, az Üdvözítő már két
ezer éve megszülettem, és megváltottam őket. Rajtatok, katolikus keresztényeken kérem őket számon. Evangelizáljátok ezt a
szánalmas sereget! Éhezik és szomjazzák az Istent, de nem tudják, hol keressék. Vezessétek el őket Hozzám, az örök élet
Forrásához! Őket is fel akarom oldozni bűneik lánca alól felszentelt papjaim keze által. Őket is táplálni akarom Szent
Testemmel és Véremmel! Szomjazom rájuk! Szent Sebeim
árán nekik is gyógyulást akarok szerezni! Ne legyetek némák
és közömbösek! Gyakoroljátok feléjük az irgalmas szeretetet!
Tanítsátok és vezessétek Hozzám, hogy üdvözítsem őket!”
2010. jan. 14. A kegyelem órájában itthon Jézus: „Drága kislányom! Az idő rövid. Ne foglalkozz mindenkivel! Csak azok27

kal, akiket eléd hozok. X nem fog megváltozni. Elérkezik haragom nagy napja, amikor mindenkit tűzzel tisztítok meg. Az Én
tüzem lelki tűz, amely a bűnös lelkeket égeti. Kiégetem belőlük a bűnt. Ha hagyják magukat, akkor szentekké teszem őket.
Ha nem, akkor magukra hagyom, és kiszolgáltatom annak, akinek szolgálnak. (A sátánnak.) Mondom neked, nagy lesz szenvedésük örökkön örökké.
Tarts ki a szenvedések és gyötrelmek türelmes elviselésében!
Mondom neked: országomban ezeknek fogsz örülni a legjobban, mert rengeteg lelket mentek általa. Az idő rövid. Élj szüntelen készenlétben! Ne vállalj sokat! Hagyj időt az imára! Ez
legyen életed legfontosabb cselekedete! Élj Velem szoros édes
kettesben! Vonzódj Hozzám még jobban! Már most gyakorold
be örökké tartó égi tevékenységedet! Szeress és imádj! Lángoljon a szíved, amikor Engem imádsz, és befogadsz az Oltáriszentségben! Ezt hozod magaddal. Hagyj Rám több időt! Az
idő rövid. Így készülj fel a nagy találkozásra, amikor megállsz
Szent Színem előtt. A lábam elé borulsz, és a karjaimba omolsz.
Így viszlek be Atyám Színe elé. Örökké hálát fogsz adni nagy
irgalmamért, szeretetemért. Örökké magasztalni fogod Nevemet. Örökkön örökké birtokolni fogod országomat. Azért, mert
szeretsz és szolgálsz, és hűséges maradsz halálodig. Kegyelmemből szép életet élsz, melynek jutalma az örök boldogság.
Szárnyalj és ujjong! Légy Velem gyakran! Imádkozz szüntelen! Imádj Engem, és Énbennem szeress mindenkit! Így készülj
fel a nagy találkozásra, amely gyorsan eljön, és örökké tart.”
Aznap éjjel Szentségimádáson Jézus: „Drága gyermekem!
Fejezd be a művet, amit rád bíztam! Tarts ki mindhalálig, és Én
a fejedre teszem az élet koronáját. Már közel van. Készülj!
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Hamar eljövök érted. Szakadj el mindenkitől és mindentől!
Minden itt marad. Még a tested is. De a személyed, az éned
Hozzám jön. A legmerészebb álmaidban sem tudod elképzelni,
amit neked készítettem. Örökre boldoggá teszlek. A tetteidet
mind magaddal hozod, és ezeknek fogsz örülni, mert ezek lesznek kincseid, belépőd a mennybe. Minden jócselekedetedért és
imádért lelkekkel jutalmazlak meg országomban, akik megdicsőítik Nevemet, mert keresztáldozatom nem lett hiábavalóvá
értük.
Az idő rövid. Készülj! Fogadd meg szavaimat! Csak akkor
leszel kész, ha mindig percre pontosan megteszed, amit kérek.
A feladatot, amit eddig rád bíztam, elvégezted. Most még jobban be kell osztani az idődet. Az akadályokat elvittem az utadból. Menj végig az úton, amelyet kijelöltem számodra! Minden
üzenetet másolj be a számítógépbe, és küldd szét! Ezek kincsek. Minél több emberrel megosztod, annál gazdagabban
érkezel meg országomba. Vigyázz! Ellenfelem most még jobban támad, mint valaha. Ne állj szóba vele! Ne hagyd, hogy
elkeserítsen! Te mindig azonnal fuss Hozzám! Most még többet imádkozz! Kevesebbet beszélj, többet figyelj Rám! Én gondoskodom. Minden pillanatot beosztok. Élj szüntelen készenlétben! Most már nincs idő a bukdácsolásra. Célirányosan
menj végig az úton! Minden gyarlóság tilos! Csak az életszentség a fontos. Vigyázz minden gondolatodra, szavadra és
cselekedetedre! Legyenek összhangban az Én akaratommal!
Csak a szeretet számít. Mindig a szeretet uralkodjon a szívedben! Akkor nem követsz el bűnt, és Én cselekszem általad.
Csak így leszel készenlétben. Amikor pedig majd megállsz
Szent Színem előtt, ennek fogsz örülni a legjobban.
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Kislányom! Az idő rövid. Tölts Velem még több időt az imában és az imádásban! Jöjj Hozzám gyakran az Oltáriszentség
elé! Szomjazom a lelkedre! Vágyom a te imádásodra! Köszönöm, hogy most is itt vagy Előttem. Szeretlek. Szeretek a szívedbe térni a szentáldozásban. Köszönöm, hogy igent mondtál,
amikor először megszólítottalak. Nélküled nem tudnálak szentté tenni. Nagy örömöm telik benned, és mindazokban, akik
engedelmeskednek Nekem.”
2010. jan. 17. Éjjel Szentségimádáson Jézus: „Drága kislányom!
Tedd meg mindazt, amit mondok neked. Ha megteszed, boldog
leszel örökkön örökké, mert maradéktalanul teljesíted rád vonatkozó örök szent tervemet. Tudom, hogy meg fogod tenni, mert
minden kegyelmet megadok hozzá. Ismerlek, hogy szeretsz, és
szereteted minden akadályt legyőz, mint a mai napon is, amikor
a havazás ellenére eljöttél éjszaka Hozzám. Tudod, Én is sokszor
töltöttem imában az éjszakákat, amikor felmentem egyedül a
hegyre. Ott voltam a természet csöndjében reggelig, és hallgattam Atyámat, és kértem Őt, hogy fogadja el áldozataimat és imáimat a szegény bűnösök megmentéséért. Atyám minden kérésemnek eleget tesz, mert Én is engedelmeskedtem Neki. Ti is,
akik az Én példámat követitek, és engedelmeskedtek Nekem,
mindent elnyertek Tőlem, ami az üdvösségetekre válik. Ezért
teremtett titeket Atyám az Én képemre és hasonlatosságomra,
hogy az Én lelkületem szerint éljetek alázatban, engedelmességben, az Atya törvényeit megtartva. Ha ezt teszitek, akkor elnyeritek az örök életet, mert életszentségben éltek.
Most a válásról beszélek neked. A házasság szentség. Minden
olyan házasság, amelyet az Én Színem előtt kötnek, egész élet30

re szól. Ez azt jelenti, hogy Én megáldom ezeket a házasságokat nemcsak a megkötés pillanatában, hanem az élet nehézségei közepette is. Én mindig velük vagyok, mint a család feje.
Jóllehet láthatatlanul, de mégis megtapasztalható módon. Én
adom a kegyelmet, hogy a szerelem szeretetté váljon, és a megszokott ne legyen unalmas, hanem mindig új és vonzó. Én
gyújtom lángra a szíveket, hogy szeressék egymást, és jóbanrosszban hűségesen kitartsanak egymás mellett. Én adom a
gyermekáldást, és Én adom a növekedést. De cserébe kérem a
Belém vetett hitet, és az állandó imát. Legalább esténként
kérem, hogy a család együtt imádkozzon. Mielőtt Hozzám
emelik szavukat, kölcsönösen bocsássanak meg egymásnak.
A gyermekek kérjenek bocsánatot a szüleiktől és egymástól, ha
megbántották egymást, a szülők pedig egymástól, ha erre okot
adtak. Ezután tiszta lélekkel imádkozzanak Hozzám, és Én
meghallgatom kérésüket, és mindent megadok, ami az üdvösségükre válik. Az evangéliumban mondtam: „Kérjetek és adatik nektek.” Ebből következik, hogy aki nem kér, az nem kap.
Aki hátat fordít Nekem, és gőgösen önmaga akarja megoldani
a gondjait, ott a sátán az úr. Észrevétlenül ravaszul belopakodik közéjük. Megmételyezi az életüket, és válásba sodorja,
vagyis bűnbe taszítja a házasokat. A válás után jön az új kapcsolat, és máris halálos bűnbe, paráznaságba juttatja áldozatait. A gyermekek kimondhatatlanul szenvednek szüleik válása
miatt. Ők az áldozatok. És szenvednek az új társ miatt is, akit
nem tudnak elfogadni és megszokni. De a felnőtteknek is útban
vannak. A gyermekek kiszolgáltatottak. Úgy is bánnak velük.
A felnőttek csak egymásnak akarnak megfelelni. A szeretet már
régen elmúlt. Elfelejtették. A bűn ugyanis kioltja a szívben a
szeretetet. Sok házasság fennmaradhatna, ha meg tudnának
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bocsátani egymásnak, és maguknak. Azt hiszik, ha új kapcsolatot létesítenek, ki tudnak lépni a múltjukból. Nem tudnak. A
múltjukat, mint egy óriási csomagot viszik a hátukon. Letenni
nem tudják, és ez mételyezi meg a következő kapcsolatukat is.
Nem érdemes válni, mert ha utána nem tud megmaradni egyedül, akkor az örök életét veszélyezteti. Alkalmazkodni mindenütt kell. Jobb mindig megbocsátani, újra kezdeni, és Istenben,
szeretetben élni. Akkor megélik a főparancsot, és Isten áldása
kíséri az egész család életét.
Az idő rövid. Most a bűnösökről beszélek neked. Bűneik már
az égbe csapnak. Már nem bírom tovább nézni. Az ártatlanok
kiáltása a fülembe hatolt. A rászedett, kisemmizett koldusokká
tett emberek nyomora a szemem előtt van. Tudod, Én egy darabig várok. Várom a megtérésüket, de ha nem látok változást,
büntetek. Az Isten fenyítéséről olvashattok Szent Pál Zsidóknak írt levelének a 12. fejezetében (5-11. vers). Szent Lukács
evangéliumának 18. fejezetében az 1-8. versekben az igazságtalan bíróról szóló példabeszédben is azt olvashatjátok, hogy
Isten hamarosan igazságot szolgáltat választottjainak, akik
éjjel-nappal Hozzá kiáltanak. Így lesz ez most is, mert Én
ugyanaz az Isten vagyok. A büntetés már az ajtóban van, és
nem kopogtat, hanem hirtelen jön. Itt lehet süketen és vakon
élni. De a számadás idején nem fogom beszámítani süketségüket és vakságukat. A kisemmizettekről Én Magam gondoskodom, ha kérnek erre. A fösvény gazdag sorsáról pedig tudtok a
példabeszédből. Elkárhozott. (Lk.16,19-31.)
Most azokról beszélek neked, akik nem akarnak tudomást venni Rólam. Ezek elaltatják a lelkiismeretük szavát. Azt hiszik,
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hogy ha nem gondolnak Rám, akkor Én nem is létezem. Pedig
Én nem a fantázia szüleménye vagyok, hanem a legigazabb
valóság. Én vagyok az Alfa és az Omega. A kezdet és a vég. A
teremtés Bennem ment végbe, és Én jövök vissza a földre, mint
örök Bíró, megítélni a világot. Aki Rólam nem akar tudni, az a
legrosszabbat választja magának. Mert ez maga a pokol, az
örök halál, az ördög kelepcéje. Ó, mily szerencsétlenek ezek az
emberek! A legnagyobb boldogságtól, az igaz szeretettől fosztják meg magukat. A legnagyobb Jótevőjüket, az Üdvözítőt utasítják el. Be van kötve a szemük. Nem tudják, mit tesznek. Újra
csak azt mondom, hogy imádkozzatok értük. Mert egyedül az
ima az, ami megnyitja szívüket, és megvilágosítja elméjüket,
hogy megtérjenek, és üdvözüljenek. Gyermekeim! A hittel teli
imának üdvözítő, mindenható ereje van. Minden kegyelmet elnyertek, ha imádkoztok. Legfőképp a tisztánlátásért imádkozzatok, mert ez a legfontosabb az üdvösségetek szempontjából.
A sátán nagyon alattomos és ravasz. Szeret összekeverni mindent, és Isten elé helyezi a teremtményeket. De aki szüntelenül
imádkozik, annak nincs ideje mással foglalkozni. Isten úgyis
készteti arra, hogy megtegye az Ő akaratát. De fölöslegesen nem
szabad a teremtményeken csüngeni, mert ez elveszi az időt az
imától, és előbb-utóbb Isten elé helyezi a sátán a teremtményt.
Ez pedig bálványimádás, és súlyos bűn, mert a főparancs az
Isten szeretete, mint elsődleges és legfontosabb, és csak utána
jöhet a felebarát szeretete. Kérjétek magatokra a Szentlelket! Ő
majd eligazít mindenben, és Ő Maga imádkozik bennetek
Istennek tetsző módon, mert Ő tudja, mi az Isten akarata.”
2010. febr. 14. Szentségimádáson az Úr Jézus nagyon szomorú volt. Ezt mondta: „Drága kislányom! Nagyon szomorú
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napok következnek rátok. Elkezdődik a keresztényüldözés.
Soha nem látott szenvedés vár rátok. Elhurcolnak benneteket,
és közületek sokakat megölnek. Kezet emelnek rátok azért,
mert az Én követőim vagytok. De Én azt mondom nektek: Ne
féljetek tőlük! Valljatok meg Engem bátran előttük! Akkor Én
is megvallak titeket Atyám előtt, Aki a mennyben van. Én
olyan ékesszólást és bátorságot adok nektek, hogy félelem
szállja meg üldözőiteket. Nem ti fogtok beszélni, hanem
Atyám Lelke szól általatok. Az idő lejár. Eljön az óra. Megrostálom a népeket mind. Eltörlöm a földről a gonoszokat.
Megtisztítom a világot. Eljövök értetek, és Magammal viszlek
benneteket Atyám házába, ahol helyet készítettem nektek. Ne
féljetek, inkább örüljetek! Rövid szenvedés után örökké tartó
boldogság vár rátok. Olvassátok a Szentírást! Ami abban van,
tartsátok meg! Váltsátok tettekre az Evangéliumot! Ha ezt
teszitek, várjátok nagy bizalommal és örömmel azt a napot,
amikor megölnek titeket Énértem. Akkor nyeritek el örök boldogságotokat. Emberi elme képtelen felfogni azt a nagy jót,
amit Atyám készített az embernek öröktől fogva. Tartsatok ki
mindhalálig, mert csak így nyeritek el a győzelmi koszorút!
Már nem üzenek sokat. Prófétáimat is elhurcolják és megölik.
Ők örökké ragyogni fognak országomban, miként a csillagok,
mert sokakat vezettek el az igazságra. Ha tettekre váltjátok
tanításomat, megmentitek a lelketeket. Ha nem, örökre elvesztek. Ez a Szentírás. Ez az Evangélium. Én sohase mondtam
mást, mint ami abban áll. Újra mondom: Nagyon szomorú
napok várnak rátok. De Én megvigasztalom mindazokat, akik
törvényeim szerint élnek. Én veletek vagyok minden nap a
világ végezetéig. De csak azokkal, akik Nekem szolgálnak.
Akik a sátánt és csatlósait szolgálják, azok kiszolgáltatják
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magukat nekik, és elvesznek. Én vérkönnyeket sírok ezekért a
gyermekeimért. De tehetetlen vagyok, mert tiszteletben kell
tartanom szabad akaratukat. Az Evangéliumban ezt tanítottam:
Nem lehet két úrnak szolgálni. Vagy az egyiket szereti, és a
másikat megveti. Aki Engem szeret, az Engem szolgál, és megveti a sátánt. De aki a sátánt szolgálja, az Engem vet meg, és
vállalnia kell a következményeket. Újra csak azt mondom:
Imádkozzatok! Ajánljátok fel magatokat engesztelő áldozatul a
szegény, szerencsétlen bűnösökért! Így még sokakat fogtok
megmenteni a kárhozattól Velem egyesített szenvedéseitek és
imáitok által. Az idő rövid. Beteljesülnek a próféciák. Meglesz
a nagy figyelmeztetés. Ezt követően a csodák mindazon helyeken, ahol a jelenés előre megígérte. Így Garabandálban és
Medjugorjéban is. Ezután már senki sem mondhatja, hogy ez
nem természetfölötti jelenség. De lesznek megátalkodottak,
akik még ezek láttára sem térnek meg. Ők lesznek a ti üldözőitek. Örüljetek és ujjongjatok, mert ti a vesztőhelyről egyenesen a mennybe szálltok. Csak tartsatok ki mindhalálig, és
beléptek szentjeim seregébe!
Drága kislányom! Nagyon szeretlek. A Véremet ontottam
érted. Hamarosan belépsz országomba, amelyet neked készítettem. Személyesen neked, még mielőtt megfogantál, mert
Nekem már akkor örök tervem volt veled. Te már fogantatásod
előtt léteztél az Én gondolatomban. Már akkor a Szívembe írtalak, mert tudtam, hogy igennel válaszolsz hívásomra, és
elvégzed a feladatot, amit rád bízok, és tudom, hogy hűséges
maradsz mindhalálig. Ugyanez vonatkozik minden emberre,
mert Nekem külön-külön mindenkivel örök tervem van. De az
egyénen múlik, hogy hogyan válaszol rá. Ha nemmel, akkor
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meghiúsítja rá vonatkozó örök tervemet, és megfosztja magát
a jutalomtól, amelyet akkor kapott volna, ha engedelmeskedett
volna Nekem. Ezért mondtam nektek, hogy kövessetek Engem
az önmegtagadás és a kereszthordozás útján. Mert ha ezt teszitek, akkor Én élek általatok, és így beteljesítitek rátok vonatkozó örök tervemet. A ti legnagyobb ellenségetek az énetek. Én
így akarom. Ebbe nem fér bele az Isten. Ezért tanítottam a
Miatyánk imát, amelyben így imádkoztok: „Legyen meg
(Atyám) a Te akaratod.” Erre adtam példát a Getszemáné kertben: „Atyám ne az Én akaratom legyen, hanem a Tiéd.” Mária
így lehetett az Én Anyám, hogy ezt válaszolta az angyalnak:
„Legyen nekem a te igéd szerint.” Pedig Mária pontosan ismerte a mózesi törvényt, miszerint ha a gyermeknek nincs apja,
akkor a lányt halálra kövezik. De hitt az angyalnak, és teljesen
Istenre bízta magát. Olyannyira, hogy még Józsefnek sem szólt
az angyal látogatásáról. Aki Istenben bízik, az soha nem szégyenül meg. Isten elküldte angyalát Józsefhez, és így rendezte
el a dolgot. Tőletek is ezt az Istenre hagyatkozó rendíthetetlen
bizalmat és hitet kérem. Ha így hisztek Bennem, és teljes bizalommal Rám hagyatkoztok, akkor ez Engem arra késztet, hogy
közbelépjek, és Én rendezzem el a ti dolgaitokat. Én ezt
nagyon szívesen megteszem, mert örömömet találom az ilyen
lelkekben.”
2010. febr. 23. Éjjel itthon az Úr Jézus: „Amikor megérkezel
Hozzám, meglátod kisfiadat, és együtt lesztek mindörökre.
Meglátod felmenőidet, akiket nem ismerhettél, mert meghaltak, mielőtt megszülettél. Meglátsz Engem, a te Megváltó
Istenedet, és kimondhatatlanul boldog leszel. Mi ketten összetartozunk a földön, ezért elválaszthatatlanul egyek leszünk
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mindörökké a mennyben. Tudod, milyen nagy boldogság ez?
Belehalnál, ha földi testedben megtapasztalhatnád. Meglátod
Atyámat, Aki kimondhatatlanul szeret téged, mert Engem szolgálsz a földön. Nagy kitüntetés vár rád ezért országomban.
Meglátod a szenteket, akiket a földön tiszteltél, és mindazokat,
akiket nem ismertél. Meglátod Édesanyámat, Aki leesdette számodra ezt a páratlan kegyelmet. Egy örökkévalóság kevés lesz
rá, hogy megköszönd Neki. Meglátod szent angyalaimat, akik
csodálatos fényességben ragyognak. Erősek, bölcsek, és telve
vannak szeretettel. Meglátod őrangyalodat, akit melléd rendeltem, hogy vigyázzon rád, nehogy a sátán kelepcéjébe kerülj.
Együtt fogjátok dicsőíteni a teljes Szentháromságot mindörökké.”
2010. febr. 28. Ma reggelre megboldogult drága jó Lelkiatyámmal, Bonajunkta atyával álmodtam. Bejött a szobámba,
és én kimondhatatlanul örültem, hogy újra láthatom őt. Mondtam neki, hogy hozzá akarok menni.
Ezen a napon a kegyelem órájában imádkoztam. Sírtam. Az Úr
Jézus ekkor ezt mondta nekem: „Drága kislányom! Nagyon
szeretlek. Hamarosan eljön az óra, amikor karjaimba omolsz,
mint a száráról letépett virág. Csak erre gondolj! Ne hagyd,
hogy elkeserítsen a sátán! Add át a fájdalmaidat Nekem!
Higgyed: Én Mindenható vagyok! Én minden rosszból jót
hozok ki. Aki miatt most sírsz, meg fog térni. Hirdetni fogja
Nevemet. Én szentet formálok belőle. Ennek örülj már most
előre! Bizalmaddal és hiteddel dicsőíted meg Nevemet. Élj
szüntelen készenlétben! Várd azt a napot kitörő örömmel, mert
hamar elérkezik!”
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Megkérdeztem, hogy Bonajunkta atya imádkozik-e értem. Az
Úr Jézus válasza: „Sokat.”
2010. márc. 14. Éjjel Szentségimádáson Jézus: „Nyisd ki a
Szentírást!” Kinyitottam. A tekintetem ezekre a sorokra esett:
„Ti…az Istenhez…Jézushoz, a ránk hulló Vérhez (járultatok)… Vigyázzatok, ne utasítsátok vissza azt, aki hozzátok
szól.” (Zsid. 12, 22-25.) Az Úr Jézus folytatta: „Itt ülsz
Előttem, a Király, a Megfeszített, az érted kínhalált halt Üdvözítőd előtt. Én végtelenül szeretlek téged. Én mindenkiért meghaltam. De csak azokat tudom üdvözíteni, akik hisznek
Bennem, és tettekre váltják tanításomat. Akik ezt nem teszik,
azokért, ha imádkozik valaki, még megmenekülhetnek. De ha
senki sem imádkozik értük, elkárhoznak. Gyermekeim! A tét
nagy. Én oly keveset kérek. Én mindent nektek adtam. Az
egész életemet, a Véremet. Nektek csak igent kellene mondani
hívásomra, tanításomra, és Engem kellene szolgálni a felebarátban. Ha ezt megteszitek, megmentitek a lelketeket. Ha nem,
elvesztek. Sokan úgy élnek ezen a földön, mintha örökké itt
lennének. Pedig láttatok már embereket meghalni, csak elfelejtitek, hogy egyszer nektek is ki kell menni ebből a világból.
Gyermekeim! Ez a földi lét csak egy átmeneti állapot. Ezt arra
kaptátok, hogy felkészítsétek a lelketeket az örökkévalóságra.
Ez azt jelenti, hogy megtanuljatok szeretni. Ez a legfontosabb.
Egyedül ennek van értéke Atyám előtt. A mennybe ez az egyedüli belépő. Csak az jöhet be, aki Istent szereti, és Őbenne a
felebarátot. Az Isten országa az ilyen embereknek készült.
Akiben nincs szeretet, az halott. Undorító bűzlő hulla. Ahol
csak megfordul, mérgez. Vigyázzatok! A kritika megöli a szeretetet. Legyetek elnézők egymás iránt! Bocsássatok meg szív38

ből egymásnak! Felejtsétek el egymás vétkeit, és a sajátotokét
is! Mennyei Atyátok is ezt teszi, ha szívből megbánjátok azokat. Éljétek meg Szent Pál szeretet himnuszát! (1 Kor. 13) Ha
ezt teszitek, ti lesztek a legboldogabb emberek a földön, és ezt a
boldogságot a környzetetekre is kiárasztjátok. Erre kaptátok az
életet és az időt, amit a földön töltötök. Minden más fölösleges
hiábavalóság, amit a világ kínál. Ne hallgassatok rá! A ti életetek
ez legyen: Kövessetek Engem a keresztúton az önmegtagadásban és a kereszthordozásban! Ha ezt teszitek, Velem találkoztok,
és Én megerősítelek és felüdítelek titeket. Boldogok lesztek, és
Engem fogtok követni a keresztúton egészen fel a Golgotára,
utána pedig a mennybe. Ez a boldogság titka. Erre kaptátok az
életeteket a földön, hogy mindenben Engem kövessetek.
Drága kislányom! Az idő rövid. Most többet foglalkozz a lelked állapotával! Naponta többször indítsd fel magadban a bűnbánatot! Tarts lelkiismeretvizsgálatot! Irtsd ki a lelkedből még
a legkisebb tökéletlenségeket is! Törekedj az életszentségre!
Életed minden pillanatában ez legyen a legfontosabb feladatod! Erre teremtett Atyám. Erre születtél. Szentté kell lenned!
Csak így ismer Rám benned Atyám. Csak így jöhetsz be a
mennybe. Csak így foglalhatod el ott azt a helyet, amelyet
Atyám öröktől fogva neked készített. Először is: Gyakorold a
nyelv böjtjét! A bölcs ember gondolkodik, mielőtt megszólal.
Ne engedd, hogy az indulataid felülkerekedjenek rajtad!
Ilyenkor mondd el az ördögűző imát! Add át Nekem azt az
ügyet, ami felbosszantott. Hidd el, engedelmességedért megoldást hozok rá. Egyet soha ne felejts: neked csak szeretni szabad. Erre születtél, ez a feladatod. Szeress és mosolyogj! Akkor
elfut a közeledből a sátán. Ezzel nyert ügyed lesz. Legyőzted a
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gonoszt, és megszerezted a lelki békét mind a magad, mind a
környezeted számára. Nagy árat fizettem a lelkedért! Tedd meg
ezt a kis apróságot a kedvemért! Légy engedelmes, és akkor
legyőzöd a sátánt. Légy tökéletes! Igyekezz mindezt mielőbb
megtenni, mert nem tudod, mikor szólítalak ki ebből a világból, és azután már nem tudsz fejlődni. Mindörökre olyan
maradsz, amilyen halálod pillanatában voltál. De egyet soha ne
felejts: Én adom az érdemszerzésre a kegyelmet és az időt.
Merülj el nagy bizalommal az Én irgalmamban, mindenható
szeretetemben! Kérd, hogy Én tegyelek téged tökéletessé, és
Én megteszem, mert örömömet lelem a tökéletes lelkekben. De
neked minden erőddel igyekezned kell. Vigyázz! Az idő rövid.
Hamarosan megállsz Színem előtt. Gyakorold a nyelv böjtjét!
Váltsd tettekre a szeretet himnuszát! (1 Kor. 13) Akkor olyan
leszel, mint az érett gyümölcs. Jóízű, érett, zamatos. Élvezhető. És Én elégedett leszek veled.
Most hozz Elém mindenkit, akit csak akarsz!” (Ilyenkor az Úr
Jézus irgalmas Szívébe helyezem égi Édesanyám Szeplőtelen
hétfájdalmas Szíve és könnyei által mindazokat, akik imákat
kértek tőlem, és az ő szándékaikat. Egy személlyel kapcsolatban, akit Elé hoztam, ezt válaszolta:) „Ne türelmetlenkedj!
Mint ahogy a gyümölcsnek kell a napfény, az eső, és az idő,
hogy beérjen, úgy neki is, hogy szentté váljon. Te csak imádkozz érte továbbra is, és higgyél ígéretemben! Én szentté formálom őt. Akiért imádkoznak, az nem vész el. Nekem gondom
van rá. A Véremet ontottam érte. Mindent elkövetek, hogy
megmentsem őt.”
(Egy papról, akiért imádkoztam, ezt mondta:) „Nagyon szeretem őt. Ő az Én kinyújtott jobb kezem. Benne élek és műkö40

döm. Általa beszélek, és megtérítem a világot. Nagy jutalom
vár rá országomban. Ragyogni fog, miként a csillagok.” (Ez a
pap rengeteget tesz a lelkek megmentéséért.)
2010. márc. 19. Szent József ünnepi Szentmisén megkértem
Szent Józsefet, hogy imádkozzon értem, mert úgy éreztem,
hogy már nem tudok tovább hordozni egy keresztet. Úrfelmutatáskor az Úr Jézus ezt mondta: „Egy örökkévalóság kevés
lesz rá, hogy gyönyörködjek benned, mert szentté formállak,
olyanná, akiben kedvem telik.” Az Úr Jézus szavai mindazokra vonatkoznak, akik hagyják magukat szentté formálni, vagyis
elfogadják a kereszteket, és együttműködnek a kegyelemmel.
E szavakra oly nagy öröm töltött el, és kimondhatatlan vágyat
éreztem, hogy mindent vállaljak, és megtegyek, amit az Úr
akar, azért hogy teljes mértékben megfeleljek az Ő elvárásának, hogy kedvét tudja találni bennem. Ezért így imádkoztam:
Ó Uram, köszönöm Neked. Teljes mértékben alávetem magam
a Te fönséges akaratodnak, hogy szentté formálj engem, mert
minden a Te kegyelmed. Kimondhatatlanul boldog vagyok,
mert ezáltal értelmet nyer az életem, és minden szenvedésem.
Uram kérlek, add, hogy ezt soha ne felejtsem el!
Ezt a nagy megvilágosító kegyelmet Szent József Apukám (így
hívom Őt) esdette ki a számomra. Mennyi áldozatot és szenvedést vállalt Ő a Gyermek Jézusért. De az Ő öröme páratlan,
mert a karjában tarthatta az Isten egyszülött Fiát, és megtapasztalhatta az Ő végtelen szeretetét.
2010. márc. 24. Felajánlottam a Szentmisét. Átadtam az Úrnak
egy nagy gondomat. Úrfelmutatáskor Jézus ezt mondta: „Ez az
Én Szívem, amely úgy szeret téged, amilyen vagy, pedig te
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nagyon tökéletlen vagy az Én tökéletességem és Istenségem
előtt. Szeress te is mindenkit úgy, ahogy van, az Én kedvemért,
az Én szeretetemért!
Ez az Én Vérem, amelyet érted ontottam. Hamarosan kiszólítalak ebből a világból. Addig szeress, ameddig teheted!”
Szentáldozás előtt: „Ez az Én szeretettől lángoló Szívem,
amely téged szeret. Te nagyon boldog vagy ettől a szeretettől.
Ez éltet téged. Sugározd tovább az Én szeretetemet, és azt az
örömöt, amelyet Tőlem kaptál, hogy boldoggá tégy másokat is,
hogy el tudják viselni ezt a siralomvölgyet.”
Az Úr szavára minden gondom elszállt. Tudtam, mi a kötelességem, és mindennél jobban vágytam rá, hogy ezt megtegyem.
Minden a jó Isten kegyelme.
2010. ápr. 1. Nagycsütörtökön Szentségimádáson Jézus:
„Drága kislányom! Itt ülsz Előttem a legméltóságosabb Oltáriszentség előtt. Nagy áldozatba került Nekem az Oltáriszentség
szerzése. Szent Testemet és Véremet adom a világ végezetéig
minden egyes léleknek, akik magukhoz akarnak Engem venni.
Rettenetes kínszenvedésem és kereszthalálom árán adhattam
nektek drága Szent Testemet és drága Szent Véremet. A Szentmise kereszthalálom vértelen magújítása. Ó, ha tudnátok, mekkora kegyelem a Szentmise és a Szentáldozás, nem hagynátok
ki egyetlen napot sem, hogy élnétek vele. Önmagamat ajándékozom a léleknek. Az a lélek, aki méltóképpen, vagyis tiszta
lélekkel fogad Engem a szívébe, és megnyitja magát Előttem,
vagyis figyel Rám, és befogadja tanításomat, hatalmas kincsek
birtokosa lesz. Ha együttműködik kegyelmemmel, Én rövid
úton szentté formálom. Jöjjetek Hozzám mindnyájan! Én leveszem vállatokról a terheket, és felüdítelek benneteket. Önma42

gammal táplállak titeket, hogy megerősödjetek a kísértések
idején, és Velem együtt legyőzzétek a sátánt. Én vagyok a
védőpajzs Egyházam számára. Ezért mondtam: a pokol kapui
nem vesznek erőt rajta. Én vagyok a ti erőforrásotok, Akiből
mindig meríthettek. Én vagyok az élő vizek forrása, az örök
élet, a feltámadás. Én vagyok az Üdvözítő, a Megváltó, Aki
úgy szerettem az emberiséget, hogy az életemet adtam érte.
Legalább ti, kicsi gyermekeim, akiket naponta táplálok Szent
Testemmel és Véremmel, imádkozzatok hűségesen a világért,
amely elfelejtett Engem. Nem akar tudni Rólam. Hiábavalóságokra fecsérli idejét, és tele van bűnnel, undokságokkal. Jól
érzi magát a pocsolyában. Nem akarja, hogy megtisztítsam. Jól
írta Izaiás próféta: süketek és vakok. Tanításomat nem fogadják be. Tetteimet nem akarják meglátni. Az Egyházat kerülik.
Jaj lesz nekik, ha ebben az állapotban találja őket a halál. Örökre elvesznek. Ezekért imádkozzatok kicsinyeim, Véremen
megváltott drága gyermekeim! Nem tudjátok elképzelni, mekkora öröm van a mennyben egy megtérő bűnös miatt. Ez az
öröm örökké tart, és ti, akik imáitokkal lelkeket mentetek meg
az örök életre, még sokkal jobban fogtok ennek örülni, mert ti
esdettétek le ezeknek a bűnösöknek a kegyelmet, hogy megtérjenek, és mindörökké dicsőítsék az Én végtelen irgalmamat.
Gyűjtsétek össze Szent Vérem cseppjeit, és osszátok ki a bűnösöknek! Szent Vérem a tiétek, akik szerettek és imádtok
Engem. Mindenkit megmentek, akikért imádkoztok. Vegyetek
rész szent megváltói művemben! Imáitokkal és áldozataitokkal
mentsétek meg a lelkeket! Ha csak egyet is megmentetek, már
nem éltetek hiába. Sugározzátok ki rájuk szeretetemet és derűmet! Tegyétek vonzóvá számukra a keresztény életet! Mutassatok példát az Irántam való szeretetre és buzgóságra! Szüksé43

gem van rátok. Legyetek apostolok ott, ahová nem jutnak el
szolgáim, a felszentelt papok! Éljetek törvényeim szerint! Hirdessétek az Evangéliumot életpéldátokkal, cselekedeteitekkel
és szavaitokkal! Hitelességetek miatt találtok követőkre.
Eljött az óra, amiért leszálltam ebbe a siralomvölgybe. Júdás
elárult Engem. A Getszemáné kertben vérrel verítékeztem. Emberségem remegett, mert istenségem előre tudta mindazt, ami
Rám várt. Az emberi kegyetlenség nem ismer határokat. Ekkor
mondtam: „Atyám, ha lehetséges múljék el Tőlem ez a kehely,
de ne az Én akaratom legyen, hanem a Tiéd.” Ekkor Atyám
nagy szeretettel ölelt körül, és megerősített Engem. Megmutatta
Nekem, hogy áldozatomért meg fog telni a menny üdvözült boldog lelkekkel, akik mindörökké fogják zengeni dicsőségünket.
(Az Atya, a Fiú és a Szentlélek dicsőségét.) Ekkor kimondhatatlan nagy szeretetet éreztem az egész emberi nem iránt, akiket meg akartam menteni, és be akartam vinni Atyám országába. Ezért mindent vállalni akartam. Tudtam előre, hogy milyen
elviselhetetlen kínok várnak Rám. De mint Isten, azt is tudtam,
hogy ezzel az áldozattal mindörökre kiengesztelem Atyám
jogos haragját, és ezentúl már csak az Én Véremen keresztül
fogja látni az összes bűnöst. Szent Vérem ott fog csillogni minden ember lelkén, mert Én mindegyiket megváltom. Az már az
ember szabad akaratától függ, hogy elfogadja-e Tőlem ezt a
nagy kegyelmet, vagy elutasítja. Én minden szenvedést és áldozatot vállaltam a lelkek üdvösségéért. Egyedül Én, a Szeplőtelen Bárány, a Megtestesült Ige, az Isten-Ember hozhattam
meg ezt a nagy áldozatot, mert csak az Én áldozatom volt tökéletes. Erre senki más nem volt alkalmas Rajtam kívül. Szent
Anyám, János, a tanítvány, és mindazok, akik keresztem alatt
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álltak, és egyesültek fájdalmaimmal, szintén nagy érdemeket
szereztek, mivel szenvedéseiket és áldozataikat egyesítették az
Enyémmel, ezért Atyám úgy tekintett le rájuk, mintha Én szenvedtem volna el az ő szenvedéseiket is. Mondom neked: a világ
végezetéig élő összes ember, ha szenvedéseit és áldozatait egyesíti az Én kínszenvedéseimmel és kereszthalálommal, rengeteg
lelket ment meg, mert Atyám úgy tekint ezekre a lelkekre, mintha Én szenvednék általuk. Én a világ összes bűnét Magamra
vettem, jóllehet Én Magam egyet sem követtem el. Minden
bűnért elégtételt nyújtottam. A töviskoronázással a gondolatban
elkövetett bűnökért. A ruháimtól való megfosztással, a paráznaság és mindenféle tisztátalanság bűneiért. A megostorozással az
összes kegyetlenség bűnéért. A kereszthalállal minden gyilkosságért. Rettenetes kínszenvedésekkel váltottam meg a világot.
Az Én szenvedéseimhez nincs, és nem is lesz hasonló a világ
végezetéig. Ha valaki csak egyetlen fohászt mond el Hozzám
bizalommal, és keresztemre tekint, az megmenekül a kárhozattól. Még akkor is, ha a világ összes bűnét elkövette volna. Nagy
volt a lelketek ára! Szent kiomló Vérem tisztított meg a bűntől.
Nézzetek fel keresztemre! Fogjátok fel, mennyire szeretlek benneteket! Gyűlöljétek a bűnt, ami ennyi sok szenvedést okozott
Nekem! Ne kövessetek el bűnt soha! Inkább akarjatok meghalni, mint vétkezni! A keresztről hívlak benneteket! Térjetek meg,
amíg még időt kaptok rá! Éljetek szüntelen készenlétben!
A halál hirtelen jön. Jobban őrködjetek lelketek tisztasága fölött, mint szemetek világa fölött! Ne gyűjtsetek kincseket ezen a
földön, mert minden itt marad. Mentsetek lelkeket az örök életre, akikkel együtt mindörökre örvendezni fogtok Isten nagyobb
dicsőségére! Erre áldalak meg titeket drága, Véremen megváltott gyermekeim, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”
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2010. ápr. 8. Szentségimádáson Jézus: „Édes kislányom!
Nagyon fáj az Én Szívem! Nagyon-nagyon szomorú vagyok.
Népem vak, süket és konok. Nem akar megtérni. Már nem várhatok tovább. Sokan rohannak a vesztükbe, az örök halálba.
Meg kell akadályoznom. Én tiszteletben tartom a szabad akaratot, de Engem nem lehet félrevezetni. Én ismerem még a
gondolataitokat is, és minden szándékotokat. Én nem erőltetem
rá Magamat senkire. Ezért van pokol. Aki hátat fordított
Nekem, és megvetett Engem, az élet Szerzőjét, azt Én átengedem annak, akitől hagyta magát rászedni. Ha a hazugság atyját
választotta, akkor vele lesz egy egész örökkévalóságon át.
Hamarosan megfenyítem ezt a világot. Úgy, mint az apa a
gyermekét, hogy megóvja a veszélytől. Én a legnagyobb rossztól, a kárhozattól akarom megőrizni, ezért fogom megfenyíteni, mint szerető apa a gyermekét. A nagy figyelmeztetés valójában egy nagy fenyítés lesz minden bűnös számára. Egy pillanat alatt felismertetem velük súlyos bűneiket, és megmutatom
nekik, hogy hova kerülnek, ha meg nem bánják. Megmutatom
nekik azt is, hogy bűneikkel mennyi kárt okoztak nem csak
maguknak, hanem a környezetüknek is, akikre kihatottak önző,
felelőtlen döntéseik. Ezért mondtam apostolaimnak: Ha valaki
első akar lenni, a legyen mindenkinek a szolgája. Ezt azért
mondtam, mert az első embernek a legnagyobb a felelőssége.
Az ő döntése kihat mindazokra, akik rá vannak bízva.
Rengeteget kell annak szenvedni, aki akár mulasztásból, vagy
kapzsiságból megkárosít egy közösséget, egy családot, vagy
egy országot. Mondom neked, nagyon sokat fognak szenvedni
a bűnösök, ha meglátják saját lelkük állapotát, szembesülnek
bűneikkel, és azok következményeivel.
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Gyermekeim! A sátán állandóan ólálkodik körülöttetek, hogy
kit nyeljen el. Nektek erősen ellen kellene állni a hitben, nem
hagyni magatokat leteperni. Ne álljatok vele szóba, mert akkor
rászed, és a pokolba taszít. Neki a lelketek kell. Minden testi
élvezetbe belevisz, csakhogy a lelketeket megrontsa. Értsétek
meg végre, hogy a test a lélek ellen tusakodik. Aki enged a testi
élvezeteknek, az elveszti lelki életét. Mert mi a lelki élet? Isten
imádása, és a felebarát iránti önzetlen tiszta szeretet, vagyis
áldozat. Ebben az esetben a lélek az úr. A test követi a lélek
parancsát, vagyis megvalósítja a szándékot. Ez így helyes, mert
a lélek sokkal magasabb rendű, mint a test. Evangéliumomban
ezt mondtam: A lélek az, ami éltet, a test nem használ semmit.
De ahol a test az úr, ott a lélek halott. Ott ugyanis a sátán uralkodik, és mindent elkövet, hogy a kárhozatba taszítsa az embert, ami az örök halál. Hangsúlyozom: nincs megsemmisülés,
mert a lélek örökké él. A pokol örök szenvedés, a kínok kínja.
Örök tűz. Leírhatatlan lelki-testi szenvedés. Ettől akarlak megóvni titeket gyermekeim. Most, amikor egyre közeledtek ehhez
a nagy naphoz, amikor meglátjátok lelketek állapotát, egyre
többet imádkozzatok magatokért és egymásért! Tegyetek félre
mindent! Csak az állapotbeli kötelességeiteket végezzétek el!
Minden szabad perceteket töltsetek imával! Ha tudtok, naponta vegyetek részt Szentmisén, és járuljatok Szentáldozáshoz.
Imádkozzátok gyakran az ördögűző imát! A sátán ilyenkor
megfutamodik. Mondjátok gyakran, naponta többször is az
irgalmasság rózsafüzért. Amikor ezt imádkozzátok, irgalmam
körül öleli a világot, és sok kegyelmet adok minden embernek,
hogy felismerve bűneiket, megtérjenek Hozzám. Magasztalják
az Én irgalmamat és szeressenek Engem. Imádkozzátok naponta többször is Szent Vérem litániáját, amelynek a válasza:
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„üdvözíts minket”. (Hozsanna 66. old.) Ilyenkor lehajolok a
bűnöshöz, és minden kegyelmet megadok neki, ami az üdvösségére válik. Imádkozzátok a hagyományos rózsafüzéreket!
Szemléljétek az Én életemet fogantatásomtól mennybemenetelemig. Ilyenkor égi Édesanyátok imádkozik veletek és értetek.
Ő a nagyhatalmú Szűz, Aki minden kegyelmet leesd számotokra, hogy még a legnagyobb bűnös is üdvözüljön. Minden
szívből jövő, hittel teli ima meghallgattatik. Legyen az egy
röpima, egy fohász, vagy hosszabb, akár órákig tartó
Szentségimádás. Ez utóbbi a legnagyobb kegyelem. Szakítsatok Rám időt! Imádjatok Engem a legméltóságosabb Oltáriszentségben! Szomjazom a lelketekre! Meg akarom tölteni az
Én szeretetemmel, békémmel és örömömmel. Nem akarom,
hogy szenvedjetek a világ gondja, baja miatt. Jöjjetek Hozzám
mindnyájan, Én felüdítelek benneteket! Adjátok át Nekem terheiteket! Én átveszem tőletek, és megoldom gondjaitokat. Én
Mindenható vagyok. De ha egyedül akarjátok hordozni, ha
nem kértek Engem, akkor ne csodálkozzatok, hogy összeroskadtok alatta. Én tiszteletben tartom szabad akaratotokat.
Várlak titeket a tabernákulumban! A szívetekbe akarok betérni! De azt akarom, hogy előtte tisztuljatok meg a bűnbánat
szentségében! Jöjjetek Hozzám! Vágyom rá, hogy megosszátok Velem örömeiteket, bánataitokat! Várom, hogy hálát adjatok azért, hogy rettenetes kereszthalálom által megváltottalak
benneteket. Várom, hogy hálát adjatok minden Szentmiséért és
Szentáldozásért. Azért, hogy köztetek maradtam, és adok papokat, akik bemutatják a Szentmisét, és megáldoztatnak titeket. Hallgassatok Rám! Velem boldogok lesztek nem csak itt a
földön, hanem egy egész örökkévalóságon át. Sírva kérlek benneteket, Véremen megváltott gyermekeim! Ne hallgassatok a
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sátánra! Térjetek meg Hozzám! Hozzatok áldozatokat a szegény bűnösökért, mert értetek is imádkoztak, hogy megtérjetek. Csak egy a fontos, hogy elnyerjétek az örök életet. Erre
kaptátok földi életeteket. Megáldalak benneteket az Atya, a Fiú
és a Szentlélek nevében.”
2010. ápr. 11. Szentségimádáson Jézus: „Drága kislányom! Az
idő elszáll. Élj szüntelen készenlétben! Ne foglalkozz a mával,
a holnappal, csupán a pillanattal, mert csak ez a tiéd. A holnapot Én irányítom. Te csak higgyél szavamban, és tedd meg,
amit kérek! Az út, amelyen mész, lassan véget ér. A legvége
lesz a legrögösebb, a legnehezebb. Ezért imádkozzál! Így kérj
Engem: Imádott Jézusom! Kérlek, add nekem a Te erődet, a Te
hitedet, és a Te szeretetedet! Add, hogy úgy szeresselek Téged,
ahogy Te szerettél engem, amikor a Getszemáné kertben rám
gondoltál. Bár remegtél a halálfélelemtől, és vérrel veritékeztél, mert mint Isten előre láttad azt az iszonyú kegyetlenséget,
ami Rád várt, mégis irántam való szeretetből kimondtad:
Atyám, ne az Én akaratom legyen, hanem a Tiéd. Én is így akarom kimondani Veled együtt. Ehhez adj nekem erőt, hitet, és
végtelen szeretetet, hogy életem minden nehézségében Veled
együtt újra meg újra ki tudjam mondani: Atyám, a Te akaratod
legyen, ne az enyém. Ámen
Ha így teszel, végig mégy az úton, amelyet Én jelöltem ki számodra. Megkapod Tőlem az erőt, a hitet és a szeretetet. Olyan
lángoló szeretetet adok, amely megkönnyíti terhedet, és megédesíti igádat. Te Deumot fogsz Nekem zengeni, és beteljesíted
küldetésedet, amellyel megbíztalak. Áldásommal erősítelek
téged, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”
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2010. ápr. 20. Szentségimádáson Jézus: „Drága kislányom!
Beteljesülnek a próféciák. A jelek már itt vannak. Készüljetek!
Éljetek halálra készen, szüntelen készenlétben! Nem tudhatjátok a napot és az órát. Az időpont az Én titkom. De figyelmeztetlek benneteket. Közel van a beteljesülés. Ne halogassátok a
megtérést, mert kint rekedtek a menyegzőről. Térjetek meg
még ma! Bánjátok és sirassátok meg bűneiteket még ma, mert
a holnap bizonytalan. Nem tudhatjátok, mikor jön el igazságosságom. Éljetek úgy, mintha már ma lenne. Adjatok hálát
türelmemért. Egy nagy ébredés következik. A Szentlélek megérinti a lelketeket. Akkor mindenki fel fogja ismerni, mi a kötelessége. Hívjátok a Szentlelket! Kérjétek el az Ő világosságát.
Fénye kívül-belül beragyog benneteket. A Szentlélek tüzesíti
fel a lelketeket, hogy méltó szeretettel válaszoljatok Isten szeretetére. Jöjj Szentlélek! Jöjj, jöjj, jöjj! Jöjj, áraszd ki Lelkedet,
és minden életre kel! Jöjj Szentlélek! Gyújtsd meg szívünket
szereteted tüzével! Jöjj, áradj ki minden lélekre. Hozz fényt,
békét, szeretetet! Hozd el az üdvösséget minden ember számára, akik sötétségben ülnek! Jöjj, jöjj, jöjj! Úgy kérünk, várunk
jöjj, jöjj, jöjj Szentlélek, jöjj! Ámen, ámen, ámen. Alleluja,
alleluja, alleluja! Ámen.”
2010. máj. 4. Szentségimádáson Jézus: „Drága kislányom!
A nagy figyelmeztetés már nagyon közel van. Minden ember
meglátja bűneit, és annak következményeit, amit a környezetére gyakorol. Nagyon szomorú napok lesznek ezek mindazok
számára, akik nem az Én ösvényemen járnak, amely az üdvösségre vinné őket, hanem a széles utat választották, amely a
pokolba vezet. Ma is joggal megbotránkoztál, amikor az egyik
bevásárló központba belépve rögtön a meztelen fotókat láttad.
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Ha tudnák, milyen sokat kell ezért szenvedni, nem tennék.
Mindaz beteljesül rajtuk, amit a Szentírásban olvashattok. Az
örök kárhozat, ahol a tűz ki nem alszik, és a férgek ki nem
pusztulnak. Gyermekeim! Ti, akik olvassátok a Szentírást, és
hisztek tanításomban, szüntelenül imádkozzatok a szegény
bűnösökért, mert mondom nektek, a türelmi idő lejár. Ha meg
nem térnek, úgy járnak, mint a fösvény gazdag, aki elkárhozott. Ó, ha tudnátok, milyen sokan mennek a pokolba!
Nézzétek, mennyien élnek bűnben! Én nem kellek, Nekem
hátat fordítanak. Én tiszteletben tartom szabad akaratukat.
Senkire sem erőltetem rá Magam. Eszükbe juttatom a Szentmisét, az imát, a megtérést, a jócselekedeteket, de ők döntik el,
hogy élnek-e a lehetőséggel. A szokás nagy úr. A fa arra zuhan,
amerre dől. Ezért nem szabad a bűn útjára lépni, mert megszokja a bűnt, és utána már nehéz változtatni. Sokat kell imádkozni egy-egy bűnös megtéréséért. A Szentmise a legnagyobb
kegyelem. Ezt kell felajánlani értük. Az Én kínszenvedésem és
kínhalálom örök érdemeivel egyesített szenvedéseiteket és
áldozataitokat égi Édesanyátok hétfájdalmas Szeplőtelen Szíve
és könnyei által. Ez a leghathatósabb könyörgés. Erre mindent
megad Atyám, ami az üdvösségetekre válik. Nem elég csak az
ima. Kell a szenvedés és az áldozat is. A Szentmisében így
imádkoztok: „Tégy minket Neked szentelt örök áldozattá.”
Amikor a paténára helyezed az ostyát, az a te életedet jelképezi. Amikor a pap lehívja rá a Szentlelket, és az átváltozik az Én
Testemmé és Véremmé, akkor a Velem egyesített lélek, aki
Engem eszik, mintegy átalakul Belém. Ha együttműködik
kegyelmemmel, a dicsőséges Szent Pállal együtt mondhatja:
Élek többé már nem én, hanem a Krisztus él bennem. Erre törekedjetek! Egyesüljetek Velem a szentáldozásban, és adjátok át
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az életeteket Nekem! Akkor szenteket formálok belőletek, és
nem ti éltek többé, hanem Én élek általatok. Így folytatom
tovább megváltói működésemet. Hirdetem az Evangéliumot,
és hiteles életpéldával buzdítom a bűnösöket a megtérésre.”
2010. máj. 6. Szentségimádáson Jézus: „Drága gyermekeim!
Az idő közel. Készüljetek! Meg fogom látogatni ezt a Földet,
mint igazságos Bíró. A kegyelem ideje lejár. A számadás következik. Halljátok meg szavam! Térjetek meg! Ne vegyétek semmibe figyelmeztetésemet! Vegyétek észre az idők jeleit! Én
Magam jövök el megítélni a Földet. Jaj lesz akkor a Föld lakóinak, mert megvetették törvényeimet, és vele együtt drága
Szent Véremet, amelyet bűneikért ontottam. Nem kellett nekik
az üdvösség. Semmibe vették irgalmamat. Most szembesülnek
cselekedeteikkel, és elveszik méltó büntetésüket. Ó, te nyakas,
vak és süket nép! Nem kell a jó, a szeretet. Kell a gyűlölet és a
kárhozat. Szabad akaratotok választását kapjátok. A pokol tüze
elnyel, és égetni fog benneteket örökre. Térjetek meg Hozzám,
amíg még nem késő! Az idő, a haladék lejár. Szent angyalaim
készen állnak, hogy megbüntessék ezt a bűnében, szennyében
fetrengő világot. Én vagyok az igazság, Aki leszálltam Atyám
öléből, és elhoztam az igaz tanítást nektek Tőle, Aki végtelenül
Szent, és azt akarja, hogy ti is legyetek szentek. A keresztfán az
utolsó csepp Véremet is kiontottam, hogy bűnbocsánatot nyerjetek. Megnyitottam előttetek országom kapuját, hogy üdvösségetek legyen. De ti makacsul hátat fordítottatok. Megvetettetek Engem, az élet Szerzőjét. Helyette a hazugság atyjának
hittetek. Az egy igaz Isten helyett bálványokat imádtok.
Legyen hát úgy, ahogy választottatok. Megítéllek benneteket
cselekedeteitek szerint. Elveszitek tetteitek méltó büntetését.
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Jaj a Földnek, és minden lakójának, akik letértek az üdvösség
ösvényéről! Tüzet bocsátok rátok. Elhamvasztom bálványaitokat. Testeteket elégetem. Hullahegyekként fogtok tornyosulni,
mert megvetettétek az Igazat.
Most hozzátok szólok kicsinyeim, akik meghalljátok szavam,
és követitek figyelmeztetésemet. Nektek nincs mitől félni, mert
magatokban hordozzátok az örök életet. A ti helyetek Atyám
házában van, ahol vég nélkül fogtok örvendezni. Újra mondom: Ti ne féljetek! Emeljétek föl fejeteket, mert elérkezik a ti
megváltásotok! Soha el nem múló öröm lesz a ti osztályrészetek. Azért, mert megtartjátok Atyám törvényeit. Engem követtek az önmegtagadás és a kereszthordozás útján. Áldozatos,
önzetlen, tiszta szeretetetekkel lelkeket mentetek ki a sátán karmaiból. Imáitok felhatolnak a fülembe. Minden kéréseteket
meghallgatom, és sok lelket mentek meg. Most figyeljetek
kicsinyeim, Szívem választottjai: Közel van dicsőséges visszajövetelem a Földre. De ennek időpontját egyedül csak az Atya
ismeri. Ti azonban éljetek szüntelen készenlétben! Úgy, mintha csak ma lenne. Mert nem tudjátok sem a napot, sem az órát.
De hűségetekért és engedelmességetekért nyeritek el az örök
életet. Ti vigasztaltatok meg Engem már ott, a Golgotán.
Láttam hősies szereteteteket, és láttam a megszámlálhatatlanul
sok üdvözült lelket, akik benépesítik a mennyet. Ez adott
Nekem erőt és elhatározást, hogy kimondjam: „Atyám, ne az
Én akaratom legyen, hanem a Tiéd.” Már ott akkor láttam,
hogy sokan fogják követni példámat. Nekik is adok inni kelyhemből, hogy megdicsőítsék az Istent. Az Isten szeretet. Azok,
akik viszontszeretik Őt, már itt a Földön, és egy egész örökkévalóságon át boldogok. Várjatok Engem! A szívetek legyen
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csordultig tele az Irántam való szeretettel, és a Hozzám való
vággyal! A kezetek legyen tele jócselekedetekkel! Így várjatok
Engem szüntelen készenlétben! Virrasszatok, mert nem tudjátok, mikor tér vissza Uratok!”
2010. máj. 13. Áldozó csütörtökön, Urunk mennybemenetelének ünnepén, Szentségimádáson Jézus: „Drága kislányom! Az
az Én vágyam, hogy mindenki üdvözüljön. Jeleket és üzeneteket adok. Figyelmeztetem a szegény bűnösöket, hogy bánják
meg bűneiket, és térjenek meg. De nem használ a szép szó.
Most megfenyítem őket, úgy, ahogy a szerető apa fenyíti meg
fiát azért, hogy visszatartsa a rossztól. Én az örök kárhozattól
akarlak visszatartani benneteket. Ha megfogadjátok szavam,
még elkerülhetitek a fenyítést. De ha nem, úgy nincs más
választásom, hogy megmentselek benneteket. Bűneitek már az
égbe csapnak. Nem nézhetem tétlenül, hogy a vesztetekbe
rohantok. Evangéliumomban ezt mondtam: „Nem akarom a
bűnös halálát, hanem, hogy megtérjen, és éljen.” Meghaltam
értetek a keresztfán. Magamra vettem a világ végezetéig élő
összes ember bűnét. Én, a Szent szenvedtem el helyettetek,
értetek ártatlanul a büntetést, a rettenetes kínhalált. Így engeszteltem ki Atyám jogos haragját, amely bűneitek miatt lobbant
fel Benne. Ha nem tér meg a világ, hamarosan tűz csap le az
égből, amely megemészti a Föld lakóit, és mindent, ami a
Földön van. Pusztasággá teszem az egész Földet. Csak nagyon
kevesen fognak megmaradni. Kiirtom a bűnt. A sátán tudja,
hogy már csak nagyon kevés ideje van hátra. Ezért mindent
megpróbál, hogy elbuktassa a lelkeket. Csak aki erősen ellenáll neki a hitben, azt nem tudja elbuktatni. Én, az Üdvözítő,
minden kísértésben megmutatom nektek a menekülés útját,
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hogy csapdába ne essetek. Ne álljatok szóba a sátánnal! Meg
ne szólítsátok! Azonnal fussatok Hozzám! Kérjetek Engem,
hogy borítsalak be titeket értetek kiontott drága Szent
Véremmel! Akkor semmi hatalma sem lesz fölöttetek, és elfut
tőletek. Nagy védelem az Én drága Szent Vérem. Keresztáldozatom árán hoztam el nektek az üdvösséget. Éljetek ezzel
a hatalmas lehetőséggel! Az Én Vérem a ti üdvösségetek záloga. Ha bíznátok Bennem, és átadnátok az életeteket Nekem, Én
rövid úton szentekké formálnálak benneteket. Ennek egyetlen
akadálya van: a bűneitek, és minden, ami ebből fakad. A hitetlenségetek, és a Belém vetett bizalom hiánya. Márpedig e nélkül nincs megtérés. Ha nem lesztek olyanok, mint a gyermekek, nem fogtok bemenni a mennyek országába. A kisgyermek
hisz a szüleiben, hogy ők jót akarnak neki. A gyermek bizalommal van édesanyja iránt, és így fogad el tőle mindent, még
a keserű gyógyszert is. Ti is bízzatok Bennem! Szakítsatok a
bűnnel! Fogadjatok el Tőlem jót, rosszat egyaránt! Higgyétek
el, hogy mindaz, amit megengedek, az örök üdvösségetekre
válik. Én minden rosszból jót hozok ki. A szégyen fájából, a
keresztből az üdvösség nagy jelét adtam nektek, mert meghaltam rajta értetek. Hagyatkozzatok Rám! Bízzatok Bennem!
Adjátok át az életeteket Nekem, sőt veszítsétek el Értem, akkor
megtaláljátok, és az örök boldogság lesz a ti örökségetek. Nagy
jutalom vár mindazokra, akik megtartják és terjesztik tanításomat. Ragyogni fognak országomban, miként a csillagok. Legyetek alázatosak! Éljetek szeretetben, és bízzatok Bennem!
Akkor elnyeritek az országot, amelyet Atyám öröktől fogva
nektek készített. Erre áldalak meg titeket az Atya, a Fiú és a
Szentlélek nevében.”
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2010 máj. 18. 18 óra 45 perc: A Szűzanya ekkor jelenik meg
Medjugorjéban, de a világ minden táján jelen van. Ekkor így
imádkoztam Hozzá: Drága Szűzanyám! Azt kérem Tőled, hogy
formálj engem olyanná, akiben Szent Fiadnak, és Neked kedved telik. Csak annyi örömöt kérek, hogy el tudjam viselni a
szenvedéseket, amelyeket a környezetem okoz.
A Szűzanya válasza: „Drága kislányom! Szent Fiam nagyon
szeret téged, ezért megosztja veled kelyhét. A szenvedést ne
úgy lásd, mint valami reménytelen fájdalmat, keserűséget,
hanem úgy, hogy Szent Fiam társául fogadott téged az Ő szenvedéseiben. Ha imádkozol azokért, akik ezeket a szenvedéseket okozzák Szent Fiamnak, és neked, meg fognak térni, és
találkozni fogsz velük a mennyben.”
Nagyon megerősítettek égi Édesanyám vigasztaló, bölcs szavai. Hálát adtam Neki.
2010. máj. 23. Szentségimádáson Jézus: „Pünkösd van. A Szentlélek eljövetelének az ünnepe. Szentlelkem erősítette meg a
félénk apostolokat, akik bezárkóztak, és visszamentek halászni. A Szentlélek ereje által mertek kiállni és hirdetni tanításomat. A Szentlélek szólt általuk akkor is, és most is. Szentlelkem
fejezi be a megváltás hatalmas nagy művét. Ma is Szentlelkem
működik minden bűn felismerésében és meggyónásában.
Minden tanításban és a hit megerősödésében. Szentlelkem
vezeti az Egyházat, a pápát, a papokat, a híveket és a megtérő
bűnösöket. Szentlélek nélkül nem létezhetne az Egyház, és
nem tudnátok imádkozni. A Szentlélek tüze ragyogja be ma is
az elméket és a lelkeket. A Szentlélek vezeti az Egyházat, az
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elöljáróktól kezdve minden hívő embert. Most különösen kérjétek magatokra, városotokra és az egész világra a Szentlélek
megvilágosító kegyelmét, hogy meg tudjátok különböztetni a
jót a rossztól. Gyűlöljétek a bűnt, és el tudjatok határolódni
minden bűnre vezető alkalomtól. A Szentlélek ereje hasson át
benneteket, és vezessen el az életszentségre. Ezt kérjétek magatokra, de különösen papjaimra, akiket százszorosan támad a
gonosz, mert ők kövér bárányok a sátán szemében. Ugyanis
egy pásztor sem bukik el soha egyedül, hanem magával rántja
a nyájat. Jaj annak a papnak, aki miatt az emberek nem mennek be a templomba! Újra mondom, imádkozzatok papjaimért,
mert az emberek hamarabb kritizálják őket, és hátat fordítanak
miattuk az Egyháznak és Nekem, minthogy imádkoznának
értük. Ti, akik meghalljátok szavam, tegyétek meg, amit kérek
tőletek!”
2010. máj. 27. Szentségimádáson Jézus: „Drága kislányom, Lelkemnek gyöngyszeme! Amikor átléped a küszöböt, amit ti halálnak neveztek, olyan lesz számodra, mint amikor átmész az egyik
szobából a másikba. Abban a szobában (a testedben), amelyikben most vagy, nem láthatod, mi van a másik szobában. De amikor átmész a másik szobába, onnan egyszerre mindent látni
fogsz, mert az a menny. Az az örökkévalóság. Megkapod Tőlem
a tökéletes tudás kegyelmét, mihelyst kirepülsz földi romlandó
testedből. Meglátod a menny összes lakóját. A szenteket, a szent
angyalokat, őrangyalodat, akinek sokat köszönhetsz, mert ő
segített elnyerni az örök életet. Meglátsz Engem, örök életed
Szerzőjét. Atyádat, Akinek örök szeretetéből létezel. A
Szentlelket, Aki virrasztott mindvégig fölötted, és elvezetett az
örök életre. Meglátod égi Édesanyádat, Akit neked adtam a ke57

resztfán, Aki leesdette számodra ezt a páratlan kegyelmet, hogy
hallod szavaimat, mert kinyilatkoztatom Magamat neked. Örülj
és ujjongj, mert nagy kegyelmek birtokosa vagy! Majd csak az
örökkévalóságban fogod meglátni a gyümölcsöket, amelyeket
áldozataid, szenvedéseid és imád hoztak. Rengeteg lélekkel jutalmazlak meg, akik imáidra, munkádra, áldozataidra és szenvedéseidre – amelyeket Nekem felajánlottál – nyerték el az örök életet.
Az idő elszáll. Hamarosan megállsz Színem előtt. Átveszed
Tőlem jutalmamat, az örök boldogságot. Megdicsőült tested
mindörökre fiatal és egészséges lesz. Letörlök a szemedről
minden könnyet. Nem látsz soha többé halált. Szem nem látta,
fül nem hallotta, emberi szív fel nem foghatja azt a boldogságot, amit Atyám készített neked azért, mert szereted Őt. Egy
kis idő, és mindez valóra válik. Megszabadulsz a tér és az idő
korlátaitól. Egyszerre számtalan helyen lehetsz jelen. Minden
kívánságod teljesül. Mert az Isten dicsősége tölti be a mennyet,
és Maga az Isten van veletek, Akiben minden megvan, amire a
szentek és a szent angyalok vágyakoznak. Minden elképzeléseteket felülmúlja az a csoda és örök boldogság, ami a mennyben vár mindazokra, akik az Istent szeretik. Istent az az ember
szereti, aki megtartja törvényeit. Aki teljes szívéből és lelkéből
szereti Őt, az nem tud vétkezni. Ahol Isten áll az első helyen,
ott nem engednek teret a sátánnak. Gyermekeim! Nézzetek égi
Édesanyátokra! Ugye milyen gyönyörűséges és vonzó? Mindig
Vele szeretnétek együtt lenni. Elárulom a titkát. Az Ő szépsége, bájossága és vonzása abból áll, hogy szeret. Ő befogadta a
Szentlelket, mert Ő a Szentlélek Mátkája. Ő ezért tökéletes a
szeretetben, és nincs benne semmi bűn. Kövessétek az Ő példáját! Vele együtt szolgáljátok és szeressétek az Istent, és akkor
elnyeritek az Ő békéjét és örömét, az örök boldogságot.”
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2010. jún. 9. Szentségimádáson Jézus. „Drága kislányom,
Szívemnek kedves jegyese! Légy hű mindhalálig! Viseld türelemmel szenvedéseidet! Tekintsd ezeket ajándékoknak, amelyeket azért kapsz Tőlem, mert kiválasztottalak Magamnak, és
szeretlek téged. Szeretetem azt akarja, hogy megosszam veled
szenvedéseimet. Mindazokkal megosztom, akik viszontszeretnek Engem, hogy lelkeket mentsek általuk. Ne felejtsétek: amilyen mértékben osztoztok az Üdvözítő szenvedéseiben, olyan
mértékben részesítelek benneteket a mennyben, dicsőségemben. Atyám országában ezeknek a szenvedésekkel teli napoknak fogtok a legjobban örülni, mert látni fogjátok ezek gyümölcseit. Gyermekeim! A szenvedés arany, amelyen megmenthetitek a lelkek sokaságát, ha felajánljátok az életeteket
Nekem, és szenvedéseiteket egyesítitek az Enyéimmel. Nézzetek fel a keresztre! Én a legfájdalmasabb kínhalállal váltottam
meg a világot. Nem elég a jócselekedet és az ima. Kell az áldozat, mert az igazi szeretet abból áll, ha áldozatot hoztok Értem,
és Énbennem egymásért. A szeretet a főparancs. A szeretetből
fakadó áldozatos élet az Isten dicsőségét szolgálja. Azért, mert
Engem áldanak az emberek, akikkel a szeretet jócselekedeteit
gyakoroltátok. Evangéliumomban azt mondtam: Arról ismernek fel benneteket, hogy Hozzám tartoztok, ha szeretettel
vagytok egymás iránt. Úgy szeressétek egymást, ahogy Én szerettelek titeket, hogy az életemet adtam oda értetek. Nagyobb
szeretete senkinek sincs, mint aki az életét adja oda felebarátaiért. De nemcsak meghalni lehet szeretetből, hanem élni is. Ha
valaki áldozatos munkával szolgálja a családját, gyermekeit,
unokáit, vagy a környezetét, egy közösséget, az ugyanolyan
értékkel bír, mintha az életét adná oda. Valójában az életét
áldozza a szolgálatért. Szeressétek egymást önzetlen, tiszta
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szeretettel! Amit a legkisebbek közül eggyel tesztek, azt Velem
teszitek. Ez a főparancs. Amikor bűnbánatot tartotok, első
helyen kérdezzétek meg magatoktól: vétettem-e a főparancs, a
szeretet ellen? Első helyen van-e Isten az életemben? Megtartom-e az Ő parancsait? Mert az szeret Engem, aki megteszi
akaratomat. Majd a második kérdés: szerettem-e a felebarátaimat úgy, ahogy Jézus szeretett engem, amikor meghalt értem a
keresztfán? Imádkoztam-e ellenségeimért is, nemcsak a jótevőimért? Gyakoroltam-e velük a szeretet jócselekedeteit? Ha
mindezekre igennel tudtok válaszolni, akkor nem éltek bűnben.
Akkor Isten tetszésére és dicsőségére éltek, és már itt a földön
elnyertétek az örök életet.”
2010. jún. 13. Szentmisén, szentáldozás után Jézus: „A pokolban az elkárhozott lelkek attól szenvednek a legtöbbet, hogy
örökre elveszítettek Engem. A pokol összes kínja nem mérhető ahhoz a veszteséghez, hogy soha nem lehetnek együtt
Velem, Akit eltaszítottak maguktól a földön. Imádkozz a bűnösökért, hogy el ne kárhozzanak! Fogadd el a kereszteket, mert
a szenvedések árán tudod megmenteni a legtöbb lelket. Nézz
fel a keresztre! Minden szenvedésedben azonosulsz Velem. Így
lásd a keresztet, mint a lélekmentés eszközét! Fogadd el, és
ajánld fel a bűnösök megtéréséért az Én kereszthalálommal
egyesítve égi Édesanyád hétfájdalmas Szeplőtelen Szíve és
könnyei által. Így végtelen értéke, és örök érdeme van.”
2010. jún. 25. Szentségimádáson Jézus: „Drága kislányom! Én,
az Úr beszélek hozzád. Nagy dolgok előtt álltok. Nagyon szokatlan események fognak történni. A nagy figyelmeztetés előestéjén álltok. Mindenki meg lesz rostálva. Mindannyian meg
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fogjátok látni lelketek állapotát. Akkor a jók még jobbak lesznek. A rosszak szembesülnek tetteik súlyával és azok következményeivel. Sokan megijednek, és jó útra térnek. Meg fognak rettenni a pokoltól, amelyet kivétel nélkül meg fogok
mutatni mindazoknak, akik súlyos bűnben élnek. Nagy kegyelem lesz ez Részemről azért, hogy megmentsem őket az örök
kárhozattól. Csak nagyon kevesen maradnak meg megátalkodottságukban, akik a sátánt választják, és kitartanak gonoszságaikban. Ezek lesznek a ti üldözőitek. Gyűlölni fognak titeket
Énértem, és a sátán uszítására sokakat meg fognak ölni. Végül
mindörökre elvesznek. Vértanúimat viszont örök dicsőség
övezi. Vég nélkül fognak örvendezni Bennem. Én Magam
leszek örök jutalmuk, Aki betöltöm őket minden jóval. Éljetek
szüntelen készenlétben, mert nem tudhatjátok sem a napot, sem
az órát. Életetek legfontosabb cselekedete a bűnbánat. Éljetek
a bűnbocsánat szentségével, vagyis gyónjátok meg minden
bűnötöket őszintén! Ha tiszta a lelketek, fogadjatok Engem a
szívetekbe a szentáldozásban. Mindezeket magatokkal hozzátok az örök hazába. Szem nem látta, fül nem hallotta, emberi
szív fel nem foghatja, amit Atyám készített az ilyen tiszta lelkeknek, akik az Istent szeretik. Ne halogassátok a szentgyónást
és a szentáldozást! Addig járuljatok a szentségekhez, amíg még
megtehetitek! Ne mulasszatok el egyetlen alkalmat sem, mert
a kegyelem időhöz van kötve. Mint ahogy egyetlen pillanat
sem tér vissza, úgy a kegyelem sem, amit elmulasztottatok.
Tegyétek meg mindazt, amire alkalmat és lehetőséget adok.
Minden jócselekedetre Én adom az alkalmat és a kegyelmet.
De Engem tegyetek az első helyre! Szentmise helyett ne menjetek el beteget látogatni. Csak Szentmise után. Azt mondtam:
Nálam nélkül semmit sem tehettek. Töltekezzetek előbb Belő61

lem, akkor tovább tudjátok sugározni embertestvéreitekre az
Én szeretetemet. Ti vagytok a szőlővessző, Én a szőlőtő. Jó
gyümölcsöket csak úgy tudtok teremni, ha Bennem vagytok.
Készüljetek! Az idő rövid. Úgy éljetek, mintha bármelyik pillanatban meg kellene halnotok! Éljetek halálra készen! Úgy,
ahogy halálotok pillanatában szeretnétek, hogy éltetek volna.
Már most haljatok meg a test kívánságainak, a világnak, és
minden csábításának! Mondjatok le mindenről Értem! Nézzetek Rám, a keresztre! Mit vállaltam értetek! Ti is így legyetek
keresztre szegezve a test kívánságainak és a világ csábításainak. Önmegtagadásotok és kereszthordozásotok jutalma lesz
örök boldogságotok. Forduljatok el a bűntől! Éljetek életszentségben! Erre hívtalak el titeket. Ezért szálltam le közétek a
mennyből, Atyám öléből, és ezért lettem Én, a megtestesült
Ige, Atyám tanítása, hogy életpéldámmal és szavaimmal tanítsalak az életszentségre, hogy elnyerjétek az örök életet. Szent
Testemmel és Szent Véremmel táplálom és erősítem a lelketeket, hogy legyőzzétek a gonosz minden kísértését, és kitartsatok az evangéliumi életszentségben. Aki így él, annak nem kell
félnie a nagy figyelmeztetéstől. Az ilyen ember örömkönnyek
között fog hálát adni Nekem a kapott kegyelmekért, amelyeket
kamatoztatott. Nem az életszentségben élő emberekért küldöm
a nagy figyelmeztetést, hanem a bűnösökért, hogy elforduljanak a bűntől, és megtérjenek Hozzám, az élet Szerzőjéhez.
Kicsinyeim! Legyetek éberek! Figyeljétek az idők jeleit! Ítélet
alatt áll ez a bűnökkel teli világ. A bűnök már az égbe csapnak.
Az erkölcstelenség, a paráznaság, a lopás, a gyilkosság és a
jogos bér visszatartása az égbe kiált. Megtisztítom ezt a világot. Sok lesz a halott. Ezért mondom: Éljetek halálra készen!
Ezek az utolsó felszólításaim. A büntetés már a küszöbön van.
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Bátorság! Ne féljetek! Térjetek meg és imádkozzatok! Akkor
nincs mitől félnetek. Én veletek vagyok a világ végezetéig.
Imáitokra sok lelket mentek meg az örök kárhozattól. Bízzatok
Bennem! Én szüntelenül munkálkodom, és mindent a ti javatokra, a ti üdvösségetekre fordítok. Megáldalak benneteket az
Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”
2010. jún. 29. Szentségimádáson Jézus: „A lelkeket elsősorban
áldozattal lehet megmenteni. Én vagyok az Áldozat, az Isten
Báránya. Arra hívtalak meg benneteket, hogy kövessetek
Engem, hogy legyetek ti is áldozatokká a lelkek megmentéséért, és így kapcsolódjatok be megváltásom szent titkába. Ezért
parancsoltam: Hirdessétek az evangéliumot minden népnek!
Azt akarom, hogy általatok ismerjenek meg Engem az emberek. Ha tettekre váltjátok az evangéliumot, akkor életpéldátokkal, szavaitokkal és cselekedeteitekkel Engem sugároztok. Én
világítok rajtatok keresztül, mint a világ világossága. Az Én
fényem ragyogja be a lelketeket, ahol megfordultok. Én vagyok a világ világossága. Aki Engem eszik, az örökké él. Aki
eszi az Én Testemet és issza az Én Véremet, abban benne
lakom, és ő Énbennem. Így hordoztok körül a világban Engem,
jóllehet láthatatlanul, de mégis megtapasztalható módon az
emberek között. Tanításom lélek és élet. Most ti vagytok a
magvetők. A ti ajkatok által hirdetem Atyám igéit. A ti kezetek
által segítek rászoruló testvéreiteken. A ti cselekedeteitek ily
módon a végtelenbe nyúlnak, mert Én élek és működöm általatok. Ezért cselekedeteitek örök érvényűek, örökké tartó gyümölcsöket hoznak. A gyümölcsök a megtért lelkek százai,
ezrei, sőt milliói, mert nagyon bőkezű vagyok mindazokhoz,
akik közreműködnek Velem megváltásom szent és hatalmas
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művében. Majd csak országomban fogjátok megtudni, milyen
bőkezű és irgalmas vagyok mindazokhoz, akik Engem szolgáltak a földön. Imádkozzatok a bűnösök megtéréséért, és tegyetek előttük tanúságot Rólam, hogy bűneikből megtérve ők is
munkatársaim legyenek, és bő termést hozzanak. Megáldalak
benneteket az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”
2010. júl. 1. Szentségimádáson Jézus: „Drága kislányom! Most
az okos szüzekről beszélek neked. Az ő lámpásuk meg volt
töltve olajjal. Készen álltak, hogy bemenjenek a Vőlegénnyel a
menyegzőre. Ti is álljatok készen életetek minden pillanatában.
Tudjátok hogyan? Úgy, hogy minden élethelyzetben döntsetek
úgy, ahogy Én és Édesanyám döntenénk a ti helyetekben. Úgy,
ahogy a mi kettőnk példáján látjátok. Édesanyám az angyal
köszöntésére így válaszolt: Legyen nekem a Te igéd szerint. Én
a Getszemáné kertben így imádkoztam: „Atyám, ha lehetséges,
vedd el Tőlem ezt a kelyhet, de ne az Én akaratom teljesedjék,
hanem a Tiéd.” (Lk. 22,42) Mindkettőnk részéről teljes engedelmesség volt az Atyának. Részemről a teljes önmegtagadás.
Titeket is erre hívtalak meg: Aki utánam akar jönni, tagadja
meg magát, vegye fel naponta keresztjét, és úgy kövessen
Engem. Tehát kedves gyermekeim, ti ne azt kövessétek, amit a
világ kínál. Ne az élvezeteket hajhásszátok, hanem az áldozatos, önzetlen, tiszta szeretetet gyakoroljátok. Minden emberben
Engem lássatok, Engem szolgáljatok. Aztán, ha eljön a végórátok, már előre örüljetek, mert ti is ezt fogjátok hallani: Jól
van, derék és hű szolgám, jöjj be Urad örömébe! Gyermekeim!
A mennyország azoknak készült, akik Istent szeretik. Kik szeretik Őt? Azok, akik megtartják törvényeit. Mi az Ő törvénye?
A szeretet. Éljetek tehát mindenkivel, jótevővel, ellenséggel
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egyaránt szeretetben, mert erről ismernek fel benneteket, hogy
Hozzám tartoztok.”
2010. júl. 2. Szentségimádáson Jézus: „Drága kislányom,
Szívemnek gyöngyszeme! Nagyon-nagyon szeretlek téged.
Még mielőtt lettél, Én már szerettelek. Minden teremtmény az
Én szeretetemből jött létre. Minden embert Én akartam, hogy
legyen. Azokat is, akiket nem engednek megszületni. Úgy bánnak velük, mint egy tárggyal. Ez útban van, hát odébb teszem,
hogy ne legyen terhemre. Ez mérhetetlenül nagy fájdalmat
okoz Nekem. Nagyon visszatetsző Számomra, amikor egy kismamára azt mondják, hogy terhes. Ez nagyon rossz kifejezés.
A teher szót akkor alkalmazzák, amikor valakinek rosszul
megy a sora. Pl. gondterhelt, vagy túlterhelt, vagy sok terhet
cipel. Nagy terhet jelent valakinek pl. egy rossz körülmény,
stb. De egy édesanya vidám, örül, hogy kisbabája lesz. Várja,
és már előre szereti. Gondoskodik róla. Olyan ételeket eszik,
ami a babának jó. A szülők bevásárolják a babakelengyét, és a
baba bútorokat. Eltervezik, hogy milyen nevet adnak majd
neki. A gyermek érkezése a családban áldás. Isten áldása, és
nem teher. Egy kisgyermek rengeteg örömöt ad a szüleinek, és
ha megnő, ő lesz az idős szülők támasza. De már gyermekkorában is sokat tud segíteni. A gyermek mindenképpen áldás.
A kismama áldott állapotban van, vagy állapotos.
Én azt szeretném, ha a családok elfogadnák mindazokat a gyermekeket, akikkel meg akarom ajándékozni őket. Ha nem szabnának határt kishitűségükkel az Én teremtő művemnek. Ha
nyitott szívvel, hittel, bizalommal Rám hagyatkoznának, és
engednék, hogy Én irányítsam a sorsukat. Ha így élnének,
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megtapasztalnák jóságomat, gondviselő szeretetemet, amellyel
mintegy átölelem őket. Ha teljes önátadásban és szüntelen imában élnének, akkor Én élnék és működnék általuk. Ha nem így
élnek, akkor megkötik a kezemet, és nem hagynak érvényesülni. Beterveznek legfeljebb két gyermeket, akiket elkényeztetnek, nem nevelnek munkára, és csodálkoznak, ha nem számíthatnak rájuk. Kicsinyeim! Az a ti bajotok, hogy mindent magatok akartok megoldani. Pedig Én világosan megmondtam,
hogy Nélkülem semmit sem tehettek, mert Én vagyok a szőlőtő, és ti a szőlővessző. Csak úgy hozhattok termést, ha Bennem
maradtok. Nélkülem kiszáradt, gyümölcstelen gallyak lesztek,
amelyeket tűzre vetnek. Fogjátok már fel, hogy hit nélkül nem
lehet élni! Hit nélkül halott a lélek, és a sátán martaléka lesz.
Ezért küldöm el rátok a nagy figyelmeztetést, amely által meglátjátok a lelketek állapotát, és még jó útra térhettek. Olyan lesz
ez, mint amikor egy ember a halál kapuját átlépi. Lepereg előtte az egész élete, és tudja, hogy hová vezet tovább az útja.
A figyelmeztetés és a halál között az a nagy különbség, hogy a
figyelmeztetés után még van visszaút. A lélek nem hagyja el a
testet, ezért lehet változni. Nagy kegyelem lesz ez, amelyet
azért adok, hogy ne vesszetek el, hanem megtérve üdvözüljetek. Értsétek meg, mindent a ti üdvösségetekre adok. Én
vagyok a ti Megváltó Istenetek, Aki meghaltam értetek a
keresztfán. Ott mindent nektek adtam, még az életemet is.
Most pontot teszek ennek az erkölcstelen züllött korszaknak a
végére. Azt akarom, hogy szentek legyetek! Ezt kértem az
evangéliumban: Legyetek tökéletesek, mint Mennyei Atyátok!
De Nélkülem nem tudtok szentekké lenni. Csak Én tudlak titeket szentekké formálni, ha átadjátok az életeteket Nekem. Ha
nem, úgy Én tiszteletben tartom szabad akaratotokat, és hagy66

lak titeket a vesztetekbe rohanni. Ezért van pokol és tisztítótűz.
Én ezeket nem teremtettem. Ez a ti szabad akaratotok következménye. Jó lenne, ha felfognátok ezeket a szavakat, amelyek
kincsek a számotokra. De sajnos a fontos dolgokra, az Én tanításomra nincs idő. A magán kinyilatkoztatást nem vizsgáljátok
meg. Elég a Szentírás – mondjátok, aztán azt sem ismeritek,
mert nem olvassátok. Akkor ne csodálkozzatok, ha a sátán félrevezet benneteket, csapdákat állít elétek, és ti gyanútlanul bele
zuhantok, és viselitek a szörnyű szenvedésekkel teli következményeket. Elrontott életetekben bűnt bűnre halmoztok, és még
ilyenkor is az ördögre hallgattok, aki azt súgja: Hol van ilyenkor az Isten? Miért tűri a szenvedéseket? Én, az Isten, ott szenvedek a bűnös lelkében. Hívogatom és várom, hogy megtérjen.
Ha megtér Hozzám, elhalmozom kegyelmekkel, és boldog lesz
az élete. Ha nem, akkor csak magára vethet, mert a rosszat
választotta.
Drága gyermekeim! Én valóban szerető és irgalmas Isten
vagyok. De szeretetem és irgalmam abban nyilvánul meg,
hogy adok nektek időt a megtérésre. Ha nem éltek a lehetőséggel, nektek kell viselni a következményeket. A tékozló fiú történetében is a fiú szállt magába, és tért haza Atyjához. Nektek
is ezt kell tenni. Én papjaim által mindnyájatokat várlak a
gyóntatószékbe. Papjaim keze által minden Szentmisén szétosztom Magamat köztetek. „Ez az Én Testem. Ez az Én
Vérem.” De ha ti távol maradtok, és Elém helyezitek a világ
élvezeteit és bűnös életeteket, erre nem ígértem nektek örök
üdvösséget. Ha nem tértek meg, életetek végén igazságosságommal szembesültök. Minden embernek számot kell adni tetteiről. A mulasztásairól is. Ez a Szentírás, amely kivétel nélkül
67

mindenkire vonatkozik. Akkor is, ha ismeri, akkor is, ha elmulasztotta megismerni. Ez az Én irgalmam, hogy figyelmeztetlek benneteket, és várom, hogy térjetek meg. De ha ti nem
akarjátok, Én nem erőltetem rátok.
Éljetek szüntelen készenlétben, mert akkor jövök el értetek,
amikor nem is gondoljátok. Ez lesz az Én meglepetésem.
Akkor átölellek benneteket, és Magammal viszlek oda, ahol
minden vágyatokat betöltöm. Atyám házában sok lakóhely
van. Ezt mondtam. Mindnyájatok számára készítettem egy
gyönyörű, csodálatos helyet. Olyat, amilyet a legmerészebb
álmaitokban sem tudnátok elképzelni. Olyan ez, mint a kis
magzat számára is elképzelhetetlen az a napfényes szép színes
világ, amelybe bele fog születni. Ti sem tudjátok elképzelni
milyen a menny. Találóan írta Szent Pál, amikor elragadtatott a
mennybe, hogy szem nem látta, fül nem hallotta, emberi szív
fel nem foghatja, amit Isten azoknak készített, akik Őt szeretik.
Ti is megszülettek egyszer az örök boldogságra. Atyám öröktől
fogva erre szánt kivétel nélkül mindnyájatokat. Ha nem lett
volna bűn, akkor ti sohasem ismertétek volna a szenvedést, és
nem lenne pokol, sem tisztítótűz. Az Isten együtt lakott volna
az emberrel a Paradicsom kertben. Nem lenne halál, csak
öröm, szeretet és béke. Ezt szánta nektek Atyám. Az örömöt, a
szeretetet és a békét. Ezért vágyakoztok most is mindezek után,
mert ezekre lettetek teremtve. Ha ezeket keresitek a földön, és
ezeket sugározzátok másokra, elnyeritek az örök hazában.
Váltsátok tettekre Atyám törvényeit, és akkor bejöhettek országába, ahol örök boldogságban fogtok élni.”
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2010. júl. 4. Szentségimádáson Jézus: „Édes kislányom!
Nagyon szomorú napok következnek mindazokra, akik kirekesztettek Engem az életükből. Meglátják egész szerencsétlen
életüket, hogy hogyan vezette őket félre a sátán. Meglátják a
poklot, ahová az ördög akarja taszítani őket. Sokan, nagyon
sokan fognak ezért Nekem hálát adni térden állva, amiért megmutattam nekik mindezt, és meg fognak térni. A figyelmeztetés az Én nagy kegyelmem mindazok számára, akik e nélkül
örökre elkárhoznának. Nektek is kicsinyeim, akik minden erőtökkel igyekeztek életszentségben élni, jó lesz meglátni lelketek tiszta állapotát, amelynek a legjobban fogtok örülni. Örömkönnyek között fogtok hálát adni Nekem minden kegyelmemért, hogy megóvtalak titeket minden kísértésben, és
megerősítettelek benneteket, hogy mindig ellene tudjatok mondani a bűnnek. A jelszavatok továbbra is ez legyen: Inkább
meghalni, mint vétkezni. Imádkozzatok mindazokért, akiket
elétek hozok! Nagyobb szükségük van a ti imáitokra, mint a
levegőre. Mert levegő nélkül csak a testük halna meg, de a ti
imáitok nélkül mindörökre elkárhoznának. A legjobban teszitek, ha minden imátokat, áldozatotokat és Szentmisét, amelyeken részt vesztek, felajánljátok az Én Szentséges Szívem, és
Édesanyám Szeplőtelen Szíve szándékaira. Így Én adom a
kegyelmeket mindazoknak, akiknek a legnagyobb szüksége
van rá. Majd csak országomban fogjátok meglátni, milyen
nagy hatalom az ima. Mert mindaz, amit hittel kértek, meghallgatásra talál. Mindazt, ami az üdvösségetekre válik, megkapjátok. Az ima belépő a mennybe, és megnyitjátok vele
országom kapuját mindazok előtt, akikért imádkoztok. Olyan
emberek előtt is, akik a ti imáitok híján soha nem jöhetnének
be a mennybe. Kicsinyeim! Szüntelenül imádkozzatok! A jól
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elvégzett munka is ima. Közben egy-egy röpimával gondoljatok Rám, és Én megerősítelek titeket. A jócselekedet is ima. De
a legnagyobb ima a Szentmise. Jól osszátok be az időt, hogy
minden nap részt tudjatok venni a szentmisén. Ezzel rengeteg
lelket tudtok megmenteni.
Haragom nagy napja közel van. Megfenyítem ezt a bűnös nemzedéket. Már annyi jelet küldtem. Prófétáim által figyelmeztetem őket, de csak nagyon kevesen veszik komolyan szavaimat.
Édesanyám Medjugorjéban 1981 óta naponta megjelenik. Fel
nem tudjátok fogni, mekkora nagy kegyelem ez. Az angyal
1917-ben Fatimában ezt mondta: „Bűnbánat, bűnbánat, bűnbánat!” Azóta is várom, hogy a világ bűnbánatot tartson, mint
egykor Ninive lakói, akik ezáltal elkerülték a büntetést.
Haragom most is megenyhülne, és karom nem sújtana le, ha az
emberek magukba szállnának, és bűnbánatot tartva megjavulnának. Szent Fausztína nővérnek azt mondtam, hogy ennek a
bűnös emberiségnek az utolsó mentőöve az Én irgalmasságom.
Ha nem kapaszkodnak bele, akkor igazságosságommal szembesülnek. Az emberiség iránt érzett hatalmas szeretetem és
irgalmam utolsó nagy jele a nagy figyelmeztetés lesz, amely
által meg akarom menteni a vesztükbe rohanó embereket. De
ha erre sem hallgatnak, végleg elvesznek. Papjaimnak hirdetni
kellene a szüntelen készenlétet, a bűnbánatot, a megtérést, a
poklot, a kárhozatot. Világosan megmondtam: széles az út,
amely a kárhozatra visz. Sokan mennek rajta. Ez azt jelenti,
hogy sokan elkárhoznak. Keskeny az út, amely az örök életre
visz, és csak kevesen találják meg. Ez azt jelenti, hogy kevés
ember megy a földről egyenesen a mennybe. Ezért sokat kell
szenvedni, hogy megtisztuljanak bűneiktől. Irgalmam sok
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embert ment meg a kárhozattól, ha legalább életük utolsó pillanatában bűnbánatot tartanak. Ők a tisztítótűzbe mennek. Ó,
ha tudnátok, milyen hálásak ezek a lelkek! Egyfolytában dicsőítik és magasztalják nagy irgalmamat, amiért nem kárhoztak el.
Jóllehet, rengeteget szenvednek. Mindegyik azzal a testrészével, amellyel a földön vétkezett. A paráznák állandó kielégítetlen nemi vágytól égnek, mert testi életükben nem fékezték meg
testüket, nem éltek tisztán, hanem a bűnt választották. Ez leírhatatlan szenvedés, amelyet a földön nem bírna elviselni a test.
De a legnagyobb szenvedésük az, hogy meg vannak fosztva
Szent Színem látásától. Minden szenvedést elviselnének azért,
hogy mielőbb eljussanak Szent Színem látására. De nagyon
elégedettek sorsukkal, mert tudják, hogy igazságosan szenvednek, és örülnek, hogy szenvedésük egyszer véget ér. Imáitok,
és különösen a teljes búcsúk felajánlása megrövidítheti szenvedésüket. De egy teljes búcsú felajánlása nem szabadíthatja ki
azt a szenvedő lelket, aki még a tisztítótűz alján, vagy a közepén van. Csak azt, aki már felért a tetejére, vagy oda került a
földről. Ezért több teljes búcsút is fel kell ajánlani egy szenvedő lélekért, mert csak egy-egy fokot emelkedhet általa. Élő
emberért nem ajánlható fel teljes búcsú, csak megholtért.
Azért, mert az élő saját erejéből elnyerheti a búcsút, ha megfelel a követelményeknek. Ezek: szentgyónás, a Szentmisén való
részvétel, Szentáldozás, és ima a pápa szándékára. Imádkozni
lehet, és kell az élőkért, hogy megtérjenek. Imádkozzatok
szüntelen a bűnösök megtéréséért, hogy elnyerjék bűneik
bocsánatát. Ez a lelki irgalmasság legnagyobb jócselekedete.
Boldogok az irgalmasok, mert nekik is irgalmaznak.”
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2010. júl. 5. Szentségimádáson Jézus: „Drága kislányom!
Nagyon szomorú események következnek erre a bűnös világra.
A föld alapjai megrendülnek. A csillagok lehullanak, az eget és
a földet összetartó erők, megrendülnek. Minden tűz által vész
el. A jók megmenekülnek. Ők irgalmas szeretetem oltalmát
élvezik. A rosszak elégnek, és örökre elvesznek. Éljetek szüntelen készenlétben, mert nem tudhatjátok sem a napot, sem az
órát. Csak egy a fontos: az életszentség. Csak egy a tiétek: a
pillanat. Térjetek meg még ma, amíg a kegyelem ideje tart.
Tartsatok bűnbánatot, mert ez életetek legfontosabb cselekedete. Csak az őszinte bűnbánat és az életszentség tudja megenyhíteni haragvó Szívemet. Csak ez a kettő tudja levonzani irgalmamat és kegyelmemet a földre. Imádkozzatok a bűnösökért, a
megátalkodottakért, hogy lehetőleg egy ember se vesszen el.
A ti hittel teli imáitokra minden kegyelmet megadok. De nektek kell megtérni, és igaz bűnbánatot tartani! Még ma, még
most. Ne halogassátok, mert nem biztos, hogy holnap megkapjátok rá a lehetőséget és a kegyelmet. Éljetek szüntelen készenlétben, mint az okos szüzek, akik a Vőlegény megérkezésekor
bemehettek Vele a menyegzőre. Erre áldalak meg titeket az
Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”
2010. júl. 6. Szentségimádáson Jézus. „Drága kislányom! Az
idő lejár. Beteljesülnek szavaim a maguk idejében. Élj, a pillantok adta lehetőségekkel! Dolgozz úgy, mintha örökké itt
élnél! Élj úgy, mintha már ebben a pillanatban meghalnál!
Tarts bűnbánatot a világ bűneiért is! Ez nagyon megenyhíti
Szívemet, és irgalomra indít a szegény bűnösök iránt. Kérd
rájuk a Szentlelket, hogy megismerjenek és szeressenek
Engem! Akkor boldog lesz életük, és vágyaik telve lesznek hal72

hatatlansággal. Befogadják igémet, és eltelnek kegyelmemmel.
Irgalmam öleli át, és szeretetem tartja fenn őket. Megundorodnak a világ összes szennyétől, bűnétől, és életszentségben fognak élni. Ez lesz az ezer éves béke uralma. Ez lesz
a menny előszobája, ahonnan majd belépnek Isten Szent Színe
látására, ahol Isten letöröl a szemükről minden könnyet, és vég
nélkül fognak örvendezni. Már most örülj ennek a korszaknak,
amely hatalmas kegyelem kiáradás a Részemről. Éljetek szüntelen készenlétben, mert hamarosan megítélem ezt a bűnös,
szennyes világot! Magammal hozom a büntetést minden bűnös
számára, (akik nem akarnak megtérni), és a jutalmat mindazok
részére, akik Atyám törvényeit megtartják. Ezzel mutatják
meg, hogy szeretik az Istent, és ezért nyerik el az örök életet.
Akkor a sátánt a pokolba taszítják, és ezer évre megbilincselik.
Az emberek szeretetben és békében fognak élni, és velük lesz
a béke Istene.”
2010. július 9. Szentségimádáson Jézus: „Drága kislányom! Az
idő eljön. Beteljesülnek szavaim. Éljetek szüntelen készenlétben! Én nem kések ígéreteim teljesítésével. Jóllehet, türelmes
vagyok, de ez azért van, mert végtelenül szerető és irgalmas
vagyok, és várom megtéréseteket. Ti nem tudjátok felfogni,
mit jelent: örökké. Örök élet vagy örök halál. Örökké szenvedni, égni és gyötrődni rettenetes kínszenvedéssel a pokolban,
vagy vég nélkül örvendezni Bennem. Ezért várok rátok gyermekeim, hogy térjetek meg, mert a tét nagy. Hatalmas.
Számotokra a minden. Ezért újra mondom: ne az élvezeteknek
éljetek, mint a pogányok! Istenük a has, és azzal dicsekszenek,
amit szégyellni kellene. Öltözködjetek szemérmesen, viselkedjetek tisztességesen! Szeressétek az Istent teljes szívetekből, a
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felebarátot pedig úgy, ahogy Én szerettelek titeket, hogy az
életemet is odaadtam értetek. Ezt kérem tőletek. Akkor megszületik bennetek az új ember, aki a Lélektől való. Akkor
Engem hordoztok a szívetekben, Én élek és működöm általatok. Így éljetek drága gyermekeim! Akkor nem kell félnetek
semmitől, mert már átmentetek az ítéleten, amikor bűnbánatot
tartva megtértetek. Akkor irgalmasságomat kiárasztom rátok.
Most még kérlek, de holnap már számon kérlek benneteket.
Éljetek szüntelen készenlétben, mert nem ismeritek sem a
napot, sem az órát. Szeretlek titeket, Véremen megváltott gyermekeim! A javatokat akarom, az örök üdvösségeteket. Változzatok meg, térjetek meg, és tegyétek mindig a jót. Erre áldalak
meg benneteket az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”
2010. júl. 14. Szentségimádáson Jézus: „Drága kislányom!
Nagy események előtt álltok. Készítsétek a szíveteket! Nyíljatok meg kegyelmem befogadására! Térjetek meg Hozzám,
hogy üdvözítselek benneteket! Megújítom a Föld színét. Eltaposom a bálványokat. Megszüntetem a sötétséget. (Itt a lelki
sötétségről, a bűnről és a tudatlanságról szól a prófécia.) Új
fényt derítek a lelkekre, és e fény Én magam leszek. Én fogok
tündökölni a lelkekben, Aki valóságosan jelen vagyok a legméltóságosabb Oltáriszentségben. Én vagyok az élet kenyere,
Aki veletek vagyok minden nap a világ végezetéig. Drága
gyermekeim! Imádkozzatok többet papjaimért, hogy szentül
éljenek, és szentül szolgáltassák ki szentségeimet! Azokban a
napokban, amikor megújítom a Föld színét, eltűnik a bűn.
Minden ember életszentségben fog élni. Papjaim világító fáklyák lesznek, akik elsősorban életpéldájukkal fogják hirdetni
igémet. Ők méltó helyetteseim lesznek, akik által Én Magam
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mutatom be a Szentmisét, és Én mondom ki általuk a titokzatos szavakat: ez az Én Testem, ez az Én Vérem. Akkor népem,
az Egyház egységben fogja dicsőíteni Nevemet. Imádni fognak
a legméltóságosabb Oltáriszentségben, és páratlan tisztelettel
veszik körül Édesanyámat, Akinek méhében megtestesültem,
hogy megszületve e világra Szent Testem feláldozásával és
Szent Vérem kiontásával váltsam meg azt. Akkor sokat fognak
elmélkedni az Én kínszenvedéseimről. Naponta fogják imádkozni a keresztutat. Hálatelt szívvel köszönik meg Nekem a
megváltást, és keresztjüket hordozva fognak követni Engem az
önmegtagadásban. Imádkozzatok, hogy ezek a napok eljöjjenek erre a világra, amely az ezer éves béke uralma lesz. Akkor
meg lesz láncolva a pokolban a sátán. Az emberek békében és
boldogságban fognak élni. Lelkük öröme, békéje Én leszek,
Aki köztük, és a szívükben fogok élni. Ezek a napok már közel
vannak. Most a végső időket élitek, mert ennek a korszaknak,
amiben most éltek, véget vetek, mert ez a sátán és a bűn uralma. Ti mindig csak így imádkozzatok: Atyám, legyen meg a Te
akaratod, jöjjön el a Te országod, és akkor mindez megvalósul,
mert ez az Atya akarata. Legyetek éberek! Éljetek szüntelen
készenlétben, mert nem tudjátok sem a napot, sem az órát.
Megáldalak benneteket az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”
2010. júl.15. Szentségimádáson Jézus: „Drága gyermekem,
Szívemnek gyöngyszeme! Szem nem látta, fül nem hallotta,
emberi szív fel nem foghatja, amit neked készítettem. Légy hű
Hozzám mindhalálig, mert csak így nyerheted el országomat.
Jöjj Hozzám minden nap a Szentmisére, hogy a Szentáldozásokkal megerősítsem lelkedet, mert csak a Szentségek a te
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védőpajzsod, csak Én vagyok a te erőforrásod. Engem láss
mindig a keresztfán, mennyit szenvedtem érted! Légy engedelmes, és teljesítsd minden parancsomat! Ha ezt teszed, Engem
utánozol, Engem követsz, Aki engedelmes voltam Atyámnak
mindvégig, egészen a kereszthalálig. Nem tudhatod sem a
napot, sem az órát. De a jelek már látszanak. Légy éber! Élj
halálra készen, mert eljön az óra, sőt már itt is van. Csak egy a
biztos: a halál. Ez a világ elmúlik minden kívánságával és élvezetével együtt. De aki Isten akaratát teljesíti, az él örökké.
Beteljesülnek a próféciák. Legyetek olyanok, mint az okos szüzek! Készüljetek! Akkor bejöhettek Velem, a Vőlegénnyel a
menyegzőre. Ti is legyetek olyanok, mint Édesanyám, Aki
mindig igent mondott az Atya akaratára. Aki mindig elfogadta
a szenvedések kelyhét, és ezért a kereszt tövében is le tudott
mondani Rólam, mert tudta, hogy Én az Isten Fia vagyok.
Az idő közel. Hamarosan meglátogatlak benneteket. Lehullik
szemetekről a hályog. Tisztánlátást adok. Az Én szememmel
fogjátok meglátni tetteiteket, hogy mennyire szabtátok azokat
az Én akaratomhoz és törvényeimhez. Ezután még mindig
adok időt a megtérésre, mert a tét nagy. Örök élet, vagy örök
halál. Mindenkinek magának kell viselnie tettei következményeit. Már nem figyelmeztetlek sokáig. Az idő elérkezik.
Megrostálom a Föld minden lakóját. A ma még a tiétek.
Térjetek meg hozzám, akkor nincs mitől félnetek! Erre áldalak
meg mindnyájatokat az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”
2010. júl. 19. Szentségimádáson Jézus: „Édes kislányom,
Szívemnek gyöngyszeme! Nagyon-nagyon szeretlek téged. Te
megvigasztalod Szívemet mérhetetlen fájdalmam miatt, ame76

lyet a sok hűtlen, magát kereszténynek mondó ember okoz
Nekem. Türelmesen várok rájuk, de ők kirekesztettek Engem
az életükből, nem figyelnek Rám. A kereszténység nem abból
áll, hogy megtartják a tíz parancsot és a főparancsot. Ez csak
az alap. Az igazi kereszténynek személyes kapcsolata van
Velem. Amikor ez kialakul, akkor a Szentírást nem úgy olvassa, mint egy könyvet, hanem mint az Isten szavát, amely személyesen hozzá szól. Ez úgy lehetséges, hogy befogad Engem
a szívébe. Nem csak a szentáldozásban, mert nagyon sok áldozó csak színleg fogad be, de nem áll szóba Velem, hanem kifut
a templomból, és a világ dolgaira figyel. Ha szentáldozás után
imádkozik, Rám zúdítja panaszait, és e világi kéréseit. Pedig
Szent Pál ezt írta: Ha csak e világ dolgaiban reméltek Krisztusban, minden embernél szerencsétlenebbek vagytok. Ő azokra gondolt, akik nem hisznek az örök életben. Sokan elfelejtik,
hogy Én valóságos Személyként térek a szentáldozásban a szívükbe. Nem üdvözölnek Engem, nem beszélgetnek Velem.
Nem kérik, hogy szóljak hozzájuk a lelkükben. Pedig Én erre
szomjazom. Mily jól esik Szívemnek, amikor szentáldozás
után ezt mondod: „Jézusom, Aki a szívembe térsz, és bennem
élsz, a Te végtelen szereteteddel egyesülve szeretlek és imádlak Téged mindenek fölött. Hálát adok Neked mindenért, különösen a szentáldozás kimondhatatlan csodálatos nagy kegyelmi ajándékaiért. Szeretlek Téged Érted, Magadért. Átadom
Neked magamat, egész életemet. Mindenkit eléd hozok, akik
imáimat kérték, és azokat is, akiket nem ismerek, de Te ismered őket is Uram. Kérlek, Te gondoskodj, Te cselekedj. Bízom
Benned.” Telve vagy bizalommal, és Rám hagyatkozol.
Mondom neked: aki így könyörög Hozzám, az a legnagyobb
kegyelmet kapja. Mert egyedül Én tudom, mi válik a lélek
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javára. Csak Én tudom szentté tenni és üdvözíteni, senki más.
Azt kérem mindnyájatoktól, hogy nyissátok meg a szíveteket
kegyelmeim befogadására! Adjátok át az életeteket, az ügyeiteket és a problémáitokat Nekem. Majd Én megoldom. Én
Mindenható vagyok. Én minden rosszból jót hozok ki. Aki
Bennem bízik, meg nem szégyenül. Az Istent szeretőknek minden a javukra válik. Sokkal boldogabb lenne ez a világ, ha az
emberek nem maguk akarnák megoldani a problémáikat,
hanem Rám bíznák azokat. Erre áldalak meg mindnyájatokat
az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”
2010. júl. 20. Szentségimádáson Jézus: „Az idő elérkezett. Már
élitek a fenyítés idejét, mert az Atya megfenyíti gyermekeit, ha
azok eltávolodnak az Ő törvényeitől. De ha ez sem elég, akkor
még súlyosabb büntetés nehezedik rátok. Miért nem figyeltek
figyelmeztetéseimre? Miért nem tértek meg? Gyermekeim,
ennek rossz vége lesz. Süketek vagytok figyelmeztetéseimre, és
vakok, hogy meglássátok az idők jeleit. A bűneitek tesznek titeket süketekké és vakokká. A következményeket nektek kell
viselni. Minden bűnért szenvedni kell. Ez a bűn következménye. Gyermekeiteket nem elég öltöztetni és táplálni. Tanítani is
kell. De nem csak e világ dolgaira, hanem az örök értékekre is.
A jó és a rossz felismerésére, és a lelki élet kincseit is meg kell
ismertetni velük. De hogyan tanítsátok őket, ha ti magatok sem
ismeritek. Ezért kicsinyeim, olvassátok a Szentírást, különösen
az Újszövetséget, és adjátok tovább a tartalmát gyermekeiteknek. Váltsátok tettekre törvényeimet, és akkor örvendezni és
gyönyörködni fogtok gyermekeitekben. Ők pedig hálát adnak
értetek Istennek, mert az Ő útjára vezettétek őket. Gyermekeim!
Ezen a Földön a ti életeteknek egy értelme van: Megismerni az
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Istent, és az Ő törvényeit, és azok szerint élni. Ezért születtem
meg közétek, hogy erre adjak példát. Ha ezt megtettétek, akkor
viseljétek el türelemmel és szeretettel a megpróbáltatásokat és a
szenvedéseket. Belőlem merítsetek erőt, Aki a keresztfán meghaltam értetek. Ajánljátok fel magatokat a lelkekért! Minden
szenvedéseteket az Enyéimmel egyesítsetek! Akkor végtelen,
örök értékűek lesznek. Így cselekedjetek kedveseim, és akkor
nagyon sok lelket mentetek meg az örök kárhozattól. Erre áldalak meg benneteket az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”
2010. júl. 21. Szentségimádáson Jézus: „Édes kislányom! Az
idő rövid. Hamar elszáll. Élj halálra készen, mert nem tudhatod
sem a napot, sem az órát. Soha ne vétkezz! A gondolataidat
tartsd patyolat tisztán! Ne engedj be oda semmi illetéktelen,
tisztátalan dolgot! Vess keresztet a homlokodra, mihelyst közeledik kísértésével a sátán. Így kérj Engem: Jézusom, kérlek,
őrizz meg engem minden hiábavaló és bűnös gondolattól!
Gondolataid csak Rám irányuljanak! Elmélkedj kínszenvedéseimről! Gondolj arra, milyen nagy árat fizettem érted! Jobban
őrködj lelked tisztasága fölött, mint szemed világa fölött! Ne
foglalkozz a múlttal, mert soha többé nem tér vissza. Még
bűneid súlya se nyomasszon! Ha megbántad és meggyóntad
azokat, Én örökre elfelejtem. Ne foglalkozz a mával, mert
hamar elmúlik, sem a jövővel, mert az az Én titkom. Te csak
törődj mindig az Én dolgaimmal, a tieidre Én Magam viselek
gondot. Én a rejtekben működöm, és mindent időzítek. Mindig
időben eszedbe juttatom, hogy mit kell tenned. Csak rajtad
múlik, hogy engedelmeskedsz-e Nekem. Ha igen, jól jársz, és
üdvözülsz. Ha nem, akkor neked kell viselned a következményeket. Az idő rövid. Hamar elszáll. Elérkezel utad végére.
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Számot adsz Előttem egész életedről. Hogyan használtad fel az
alkalmakat? Segítettél-e minden rászorulón, akiket eléd hoztam? Engem láttál-e mindegyikben, vagy elfordultál tőlük.
Látom, bőkezű vagy. Ezért Én is bőkezű vagyok hozzád.
Engem nem lehet felülmúlni semmiben. Ha ti egy centimétert
adtok egymásnak, Én egy métert adok viszonzásul. Ó, ha tudnák ezt a fösvények, hogy ez a legjobb befektetés! De csak
akkor, ha a szeretet vezérel benneteket.
Az idő elmúlik, hamar véget ér. Használjátok ki az alkalmakat!
Engem lássatok minden rászoruló szegényben! Segítsétek egymást, és Én örök jutalommal fizetek meg nektek. Nagyon szánalomra méltók a fösvény gazdagok, mert ők elkárhoznak.
Örökre elvesznek. Mivel senkivel sem gyakoroltak irgalmasságot, ezért Én sem leszek irgalmas hozzájuk az utolsó napon.
Ezt fogják hallani akkor Tőlem: Távozzatok Színem elől az
örök tűzre, amely a sátánnak és az őt követőknek készült.
Nektek pedig, akik irgalmasságot gyakoroltatok, ezt mondom:
Jöjjetek Atyám áldottai, vegyétek birtokba az országot, amelyet azoknak készített Atyám, akik Őt szeretik. Íme, milyen
nagy különbség ember és ember között. Mindenki maga dönti
el örök sorsát aszerint, hogy hogyan él a kegyelmek adta lehetőségekkel. Vigyázzatok! Legyetek éberek! Ti, akik ismeritek
az evangéliumot, minden betűjéről számot fogtok adni. Jaj
annak, aki ismeri Ura akaratát, és mégsem teszi! Módfelett sok
verést kap. Ne legyetek személyválogatóak! Tegyetek jót
mindazokkal, akiket elétek hozok! Még ellenségeitekkel is.
Erről kérlek számon benneteket. Az irgalom, a szeretet és a
jóság töltse be szíveteket mindenki iránt! Erre áldalak meg
benneteket az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”
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2010. júl. 22. Szentségimádáson Jézus: „Hamar elérkezik
ennek a korszaknak a vége. Mondom nektek, térjetek meg,
mert ha lejár a kegyelem ideje, ítélőszékem előtt kell számot
adnotok minden gonosz cselekedetetekről. A szegények megnyomorításáról és kizsákmányolásáról, a gyermekek megrontásáról, minden paráznaságról és házasságtörésről. Minden
szentségtörésről, a súlyos bűnöket elhallgatott hazug gyónásokról, és a bűnös lélekkel magatokhoz vett szentáldozásokról.
Ezek mind égbe kiáltó bűnök. Ó, ha tudnátok, mennyit szenvedek a szentségtörő szentáldozásoktól! Sírnátok, és bele remegnétek. Gyermekeim! Térjetek meg! Egyszer az Én türelmem is
véget ér. A következményeket nektek kell viselni, méghozzá
örökre! Addig engedelmeskedjetek, amíg még időt adok rá! Ha
véget és a kegyelem ideje, akkor már késő. Kérjétek a mennyei
Atyát, minden jónak forrását, árassza ki rátok Szentlelkét, hogy
meg tudjátok különböztetni a jót a rossztól, és megkapjátok a
tisztán látást, hogy mekkora hatalmas bűnökben éltek.
Gyermekeim! Én végtelenül Szent vagyok. A legkisebb gyarlóság és tökéletlenség is sért. Igyekezzetek követni a szentek
lábnyomait! Vegyetek példát életükről, amelyet elétek éltek!
Kövessétek őket az önmegtagadásokban és kereszthordozásuk
hősiességében! Erre hívtalak el mindnyájatokat. Nem csak
őket, hanem titeket is, akik ma éltek. Minden életállapotban
lehet, és kell is szentül élni. Az életszentség nem kiváltság,
hanem elvárás az Isten részéről. Csak ha megteszitek, akkor
nyeritek el az örök életet. Igyekezzetek tettekre váltani az
Evangéliumot, és akkor nem kell félnetek az ítélettől, mert már
átmentetek rajta, amikor bűnbánatot tartva megtértetek. Megáldalak titeket az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”
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2010. júl. 24. Szentmisén, Szentáldozás után Jézus:
„Magadhoz vettél. A szívedbe tértem. Nincs ennél nagyobb
kincs sem a földön, sem a mennyben. Az Üdvözítőt, a
Megváltót hordozod a szívedben. Velem egyesültél. Mi ketten
egyek vagyunk most és mindörökké. Tőlem soha senki nem
választhat el. Sem élet, sem halál. Sem szenvedés, sem jólét.
Mert Én vagyok a szívedben a hit, a remény és a szeretet. Én
Magam vagyok az örök élet, amelyet neked adtam, és mindazoknak, akik tiszta lélekkel fogadnak Engem a lelkükbe.”
2010. júl. 26. Szentségimádáson Jézus: „Drága kislányom! Az
idő elérkezik. Élj szüntelen készenlétben! Légy éber, mert minden nagyon váratlanul jön. Most is, mint mindig csak a
Szentírás szavai teljesülnek. Nem mondok újat. Mindaz, amit
diktálok neked, megegyezik a Szentírással. Figyelmeztetéseim
csupán figyelem felhívások, hogy emlékeztesselek benneteket
az Evangélium szavaira. Legyetek éberek! Éljetek szüntelen
készenlétben, mert nem tudjátok sem a napot, sem az órát! A
halál hirtelen jön. Nem kopogtat. De Én azt mondom nektek,
hogy nincs halál. Csak a test oszlik fel, de az énetek, a személyetek, a lelketek örökké él. De nem mindegy, hogy hol. Az itt
dől el a földi életetekben. Mindazok, akik bűn nélkül élnek,
már itt és most az örök életet hordozzák magukban. Jaj azoknak, akik bűnben vergődnek, és nem akarnak szakítani bűnös
életükkel. Ők a kárhozat szélén tántorognak, és bármikor a
pokolba zuhanhatnak. Ezért mondtam, éljetek szentül, mert Én
Szent vagyok. Engem a legkisebb bűn is sért. Ne okozzatok
bánatot Nekem! Olvassátok, és váltsátok tettekre az Evangéliumot! Ha ezt teszitek, már elnyertétek az örök életet. Ma még
hívlak titeket gyermekeim, de holnap talán már meg kell állno82

tok Színem előtt, Aki az örök Bíró vagyok. Vigyázzatok, mert
igazságosságom épp olyan tökéletes és mély, mint irgalmam és
szeretetem. A legkisebb bűnt is megtorlom. Minden bűnnek
következménye és ára van. Minden bűnért vezekelni kell. Mint
ahogy a felelőtlen és egészségtelen életmód következménye a
szenvedésekkel teli betegség, és a korai halál, úgy a bűnnek is
a szenvedés és a kárhozat, vagyis az örök kínszenvedés, az
örök halál az ára. Ezért mondom gyermekeim: térjetek meg,
amíg még nem késő! Éljetek szüntelen készenlétben! A halál
hirtelen jön, és vele együtt a számonkérés is. Éljetek halálra
készen, akkor nem ér meglepetésként, és elnyeritek az örök
életet. Erre áldalak meg benneteket az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”
2010. júl. 28. Szentségimádáson Jézus: „Édes kislányom!
Elérkezik az óra. Eljön mindannak az ideje, amit tudtul adtam
nektek. Készüljetek, mert ezek az utolsó alkalmak, hogy szívből megbánjátok és meggyónjátok gonosz tetteiteket, és végre
felüdítsétek Rám kiéhezett lelketeket a szentáldozással. Már
régóta figyelmeztetlek benneteket. Most lelketek megmentéséért közbe kell avatkoznom. Megítélem és megfenyítem ezt a
világot. Úgy, mint szerető apa a gyermekét, hogy megóvja a
rossztól. Így akarlak benneteket megoltalmazni az örök kárhozattól, és attól, hogy végleg megsemmisítsétek magatokkal
együtt ezt az egész világot. Gyermekeim! Értsétek meg,
Nélkülem semmit sem tehettek. Mindennek Én vagyok az Ura.
Atyám Bennem teremtett mindent. Én vagyok a Megváltó és a
Bíró. Atyám mindent Nekem rendelt alá. Én vagyok az Alfa és
az Omega. Mindenki Nekem tartozik számadással. Minden
nektek juttatott kegyelemmel el kell számolnotok, hogy
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hogyan kamatoztattátok. Minden cselekedetetek, sőt még a
gondolataitok és a szavaitok is nyitott könyv Előttem. Ezeket
nem azért mondom, hogy megrettentselek benneteket, hanem
azért, hogy közöljem veletek az igazságot, és azért, hogy térjetek meg, amíg még nem késő. Meneküljetek az Én irgalmas
Szívembe, mint utolsó mentsváratokba, és tegyétek a jót!
Tartsátok meg törvényeimet, és úgy szeressétek egymást,
ahogy Én szerettelek titeket, hogy még az életemet is odaadtam
értetek, még az ellenségeimért is. Kövessétek az Én példámat!
Fogjátok meg értetek átszegzett kezemet, és hagyjátok, hogy
Én vezesselek, titeket a szűk ösvényen, amely az örök életre
visz. A mennyország Bennem van elrejtve, amelyet megláttok
akkor, amikor lelketek kirepül testetekből. Megláttok Engem
színről színre úgy, amilyen vagyok. Szelíd, jóságos, szerető,
kedves Isten-Ember, Aki a Véremen váltottalak meg benneteket. Én vezetlek be titeket Atyám házába, oda, amit Atyám
öröktől fogva nektek készített. De ezt a fölséges hajlékot ki kell
érdemelni. Sok önmegtagadást kell gyakorolni, sok áldozatot
kell hozni Értem és a felebarátért. Ha ezt megtettétek, elnyeritek az örök életet, és már átmentetek az ítéleten. Elkerülitek
haragomat, amely fellobban mindazok ellen, akik kigúnyolják
szentségeimet, semmibe veszik szavaimat, és hátat fordítanak
Nekem. Én is hátat fordítok majd nekik, amikor irgalmamért
kiáltanak. Most térjetek meg, amíg még nem késő! Addig,
amíg még hívlak benneteket. Kapaszkodjatok felétek kinyújtott kezembe! De ha nem teszitek, megfenyítelek benneteket,
mint apa a fiait. Szeretlek benneteket, a Véremet ontottam értetek. Szabad akaratot kaptatok, nélkületek nem üdvözíthetlek
benneteket. Tegyetek eleget felhívásomnak, amíg még időt
kaptok rá! Ezek az utolsó figyelmeztetéseim. Közel van a nagy
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figyelmeztetés, amikor mindenki meg lesz rostálva. Megáldalak benneteket az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”
2010. júl. 29. Szentségimádáson Jézus: „Drága kislányom!
Igen nehéz sorsuk van azoknak, akik ellene mondanak kegyelmem befogadásának. Mondom neked, ahol bűnben élnek, oda
Én nem küldök áldást. Nem jutnak előre, csak egy helyben
topognak. Az életük boldogtalan és céltalan. Nem érnek célba,
mert Én nem segítem őket. Ez azért van, hogy csalódásaikban
Hozzám forduljanak, és megtérjenek. Ha mégsem teszik, meghagyom őket megátalkodottságukban, és viselniük kell a
következményeket.”
2010. júl. 30. Szentségimádáson Jézus: „Drága kislányom! Oly
csodás a kegyelem, amely bennetek működik! Én árasztom ki
rátok, és ti úgy növekedtek a hitben, a reményben és a szeretetben, mint a virágok. Minden virág más. Mindannyiótoknak más
kegyelmet adok. De mégis mindannyian Istent dicsőítitek meg
általa. Más egy kisgyermek éneke, és más egy felnőtt imája. De
mindkettő Hozzám száll, és Én mindkettőben gyönyörködöm.
Csak a szeretet számít. Ez lesz belépőtök a mennybe. Minden
gondolatotok, szavatok és cselekedetetek annyiban értékes
Előttem, amennyi szeretet van benne. Ha valaki rengeteg jót
tett, de érdekből cselekedett, Előttem semmi értéke sincs. De ha
valaki szeretetből csak egy pohár friss vizet adott egy koldusnak, azt úgy veszem, mintha Nekem adta volna, és megjutalmazom érte. Törekedjetek a szeretetre minden körülmények
között! Tőlem kérjétek! Én árasztom ki rátok. Örömöm telik
benne, ha olyat kértek, ami megegyezik akaratommal, és az
üdvösségetekre válik. Mindezeket azonnal megadom nektek.”
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2010. aug. 1. Szentségimádáson Jézus: „Drága kislányom!
Eljön az óra, sőt már itt is van, amikor megbüntetem ezt a világot. Elküldöm szent angyalaimat, akik kiöntik haragom kelyhét. Már annyira elburjánzott a bűn, hogy még a Nekem szentelteket is elbuktatja a sátán. Nem tűröm tovább. Közbe lépek.
Megfenyítem ezt a világot. Még egy utolsó esélyt adok nekik.
A nagy figyelmeztetést, amely egy léleklátás az Én törvényeim
fényében. Mindenki meglátja saját lelkét. A legtöbben két utat
fognak látni. Azt, amelyet Én jelöltem ki számukra, az üdvösségre vezető ösvényt, az életszentséget, és azt, amelyet ők járnak, mert megvetették törvényeimet, és ráléptek a széles útra,
amely a kárhozatra visz. Csak kevesen fognak egy utat látni,
azt, amelyet Én jelöltem ki számukra, az önmegtagadás és a
kereszthordozás útját, amelyen követnek Engem, Megváltójukat. Mondom neked, az ilyenekért tartom fenn ezt a világot.
Az Engem követő kicsinyek imájáért nem semmisítettem még
meg. Az ő áldozataikért és imáikért vagyok még mindig türelmes a bűnösök iránt, várva megtérésüket. A nagy figyelmeztetés is rendkívül nagy kegyelem. Ha megtérnek a bűnösök,
elmarad a beígért büntetés. Ha nem, akkor nagy szenvedés,
szegénység és éhinség lesz. Akkor tűz által tisztítom meg a
világot. Az emberiség 2/3-a kipusztul. Gyermekeim! Ti, akik
olvassátok a Szentírást és üzeneteimet, és hisztek benne, imádkozzatok! Hozzatok áldozatokat a bűnösök megtéréséért!
Áldozataitokat és szenvedéseiteket az Enyéimmel egyesítve,
égi Édesanyátok hétfájdalmas Szeplőtelen Szíve és könnyei
által ajánljátok fel Nekem és az örök Atyának. Így minden
kegyelmet elnyertek mindazok számára, akikért imádkoztok.
Nagy kegyelem az Én Vérem, mert a ti üdvösségetek váltságdíja. Édesanyám kínszenvedésére pedig minden kegyelmet
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megadok. Az Ő Szívének szeretetlángja világított keresztem
alatt. Az Ő jelenléte és imája vigasztalt meg Engem haláltusámban. Amikor Én gyenge voltam, mert már haldokoltam, Ő
imádkozott helyettem és Értem. Az Ő közbenjárására minden
kegyelmet megadok. Értetek is imádkozik, de azt akarja, hogy
ti is imádkozzatok, hogy be tudja mutatni Nekem a ti imáitokat. Mivel Édesanyám az Egyház, az Én misztikus Testem
Édesanyja, ezért a kegyelmeket is Rajta keresztül árasztom ki
Egyházamra és az egész világra. Ti mindannyian az Ő gyermekei vagytok, és Ő nagyon szeret benneteket. Sok kegyelmet esd
le számotokra.”
2010. aug. 3. Szentségimádáson Jézus: „Drága kislányom!
Nagyon szomorú az Én lelkem. Gyermekeim nem hallgatnak
figyelmeztetéseimre, hanem a maguk által választott úton járnak. Elvakítja őket a mammon, a test, a hatalom és a kevélység. Így aztán nem is veszik észre, és máris ellenfelem kelepcéjébe estek. Gyermekeim! A sátán mindenkit el akar buktatni.
Hazug. Rászed mindenkit, akit csak tud. Jónak és vonzónak
mutatja a bűnt, és sokan áldozataivá válnak. Csak azok, akik
megismertek, és szeretnek Engem, csak ők tudják megvetni e
világ hamis csillogását, és mögötte a sátánt, aki őket is kísérti.
Csak aki szüntelenül imádkozik, vagyis munka közben is az Én
jelenlétembe helyezi magát, és keresi, kutatja akaratomat, és
mindig csak az Én elvárásaimnak akar megfelelni, és törvényeimet teljesíti, csak az ilyen embert nem tudja elbuktatni a
sátán. Ezért kértem, hogy szüntelen imádkozzatok. Virrasszatok, éljetek szüntelen készenlétben, vagyis éljetek evangéliumi életszentségben, és akkor nem tud elbuktatni a sátán,
és biztosan megérkeztek az örök hazába, az örök boldogságba.
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Gyermekeim! Imádkozzatok még többet, és hozzatok még
több áldozatot a sátán megtévesztett rabjaiért! Elsősorban azokért, akik a környezetetekben élnek. Családtagjaitokért, rokonaitokért, barátaitokért, és mindenek előtt papjaimért. Mert egy
szent pap egy egész várost képes szentté tenni. Papjaimnak
ugyanis nem elég szolgálni, hanem az Én példámra áldozatokká kell válni. Ezt imádkozzátok minden Szentmisében: Tégy
minket Neked szentelt örök áldozattá. De ezt csak úgy tudják
megvalósítani, ha gazdag imaháttér veszi őket körül, és áldozatokat is hoznak értük. Gyermekeim! Egy kis időráfordítással,
odafigyeléssel nagy kegyelmeket nyerhettek el papjaitok és
Egyházközségetek, családtagjaitok és a magatok számára.
Mondjatok le az élvezetekről pl. a TV filmről, a káros szenvedélyekről: alkohol, cigaretta, ami ráadásul ártalmas is. Mondjatok le egy-egy jó falatról, amit megkívántok. Sőt a házasfelek
közös megbeszélés alapján még az önmegtartóztatást is gyakorolhatják, és az imának szentelhetik magukat. Mind-mind apró
áldozatok, de lelkek múlnak rajta. Ezek által kiragadjátok őket
a sátán karmaiból, és az örök élet ösvényére állítjátok őket.
Ennek rengeteg jó gyümölcse van. Mind a megmentett lelkek,
mind az egész környezetetek számára. Nagy dolog az Istennek
szentelt élet. Mindaz, aki átadja az életét Nekem, Megváltójának, benne folytatom megváltásom nagy művét. Általa mentem a lelkeket az örök életre. A legnagyobb jócselekedet az,
amikor egy lelket kimentetek a sátán karmaiból. De ezért nem
elég imádkozni. Sok áldozatot is kell hozni. Aki tud, böjtöljön.
Aki nem tud, az tagadja meg magát, hordozza zokszó nélkül
keresztjét, imádkozzon szüntelen, és munkatársam lesz a lelkek megmentésében. Erre áldalak meg titeket Nekem szentelt
kicsi gyermekeim, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”
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2010. aug. 4. Szentségimádáson Jézus: „Drága gyermekeim!
Minden ember meglát Engem, amikor átlépi a küszöböt, vagyis
kijön romlandó testéből. Azok is, aki üdvözülnek, azok is, akik
elkárhoznak. A kárhozottak akkor fogják megismerni az igazságot: Én vagyok. Jóllehet, a sátán mindvégig megtévesztette
őket: „nincs Isten”. Akkor már szeretnének megváltozni, de
nem tudnak. Mint ahogy a test mozdulatlan marad örökre, ha
már kiment belőle az élet, úgy a lélek is csak addig tud változni, életszentségre jutni, amíg a testben él. Ha már elhagyta a
testet, nem tud változni. Csak a hit által térhettek Hozzám. Ezt
mondtam: aki hisz, üdvözül. Aki nem hisz, elkárhozik. Azért
kérem, hogy szüntelen imádkozzatok, mert ez táplálja a hiteteket. Megerősíti, és nem tudja elvenni a sátán. Még az a katolikus is, aki nem jár Szentmisére, jóllehet vasárnap kötelező,
nem kárhozik el, ha naponta hittel imádkozik. Az ilyen sokat
fog ugyan szenvedni a tisztítótűzben, de nem vész el. Kicsinyeim! Buzdítsátok egymást, és tegyetek tanúságot Rólam,
hogy erősítsétek a másik hitét! A hit az Isten ingyenes ajándéka. Jaj annak, aki kételyt támaszt a másikban, és az elveszti
hitét. Mindketten ugyanarra a sorsra jutnak. Csak egy a fontos:
hirdessétek az Evangéliumot mindenkinek, és tegyétek tanítványaimmá őket! Én megjutalmazlak érte mindannyiótokat.
A legnagyobb kincs, amit egymásnak itt a földön adhattok, az
üdvösség jó hírének továbbadása. Segítsétek hitre egymást!
Különösen gyermekeiteknek beszéljetek róla, mert ők fogékonyak a tanításra! Mutassatok nekik jó példát, és imádkozzatok
értük, hogy bő termést hozzanak! Az emberek egész életükön
át magukban hordozzák azt, amire gyermekkorban tanították
őket. A jó példa vonz. Különösen idős korban emlékeznek élesen a gyermekévekre, és szívesen követik szüleik, nagyszüleik
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jó tanácsait. Vigyázzatok, hogyan viselkedtek gyermekeitek
előtt! Csak olyan szavakat használjatok, amelyeket szívesen
hallotok vissza gyermekeitek ajkáról! Egy intés többet ér, mint
száz dicséret. Mert abból tanul az ember. Törekedjetek mindig
minden embernek, még az ellenségeteknek is megadni a tisztán
látást! Ha vétkezett, vagy hibázott, feddjétek meg, de ezt mindig szeretettel tegyétek! A bűnösöket meginteni a lelki irgalmasság jócselekedete. Ne törődjetek azzal, ha emiatt nem lesztek kedvesek előttük. Így teljesítitek be az Evangéliumot:
Gyűlölni fognak Értem titeket. De örüljetek, ha Miattam gyaláznak, és mindenféle rosszat hazudoznak rátok. Nagy lesz
jutalmatok a mennyben.”
2010. aug. 5. Szentségimádáson Jézus: „Drága kislányom!
A nagy figyelmeztetés elérkezik. Sokan meg fognak térni.
Imádkozzatok ezért! Az óra lejár. Eljövök megítélni és megfenyíteni a világot. Megsemmisítem a bálványokat. Kiirtom a
bűnt. Szentté teszem országotokat. Kérjétek első szent királyotokat, Szent Istvánt, és Mindszenty Józsefet, hogy imádkozzanak országotokért! Azért, hogy Én, a Megváltó álljak első
helyen az emberek szívében, és becsüljék meg a keresztény
értékeket. A születendő gyermek ne teher legyen, akit eldobnak, hanem áldás, akit szeretettel várnak, és felnevelnek.
Imádkozzatok azért, hogy ez a nemzet újra talpra álljon, és felemelkedjen. Ennek záloga a jövő nemzedék, akikre igent kell
mondani. Imádkozzatok azért, hogy az ország lakói ne a bűnös
élvezeteknek éljenek, hanem az áldozatos szeretet töltse be lelküket, mert csak ennek van örök értéke Előttem, és ez a boldog
és szebb jövő záloga. Erre áldalak meg benneteket az Atya, a
Fiú és a Szentlélek nevében.”
90

2010. aug. 9. Szentségimádáson Jézus: „Drága kislányom! Az
idő rövid. Hamarosan megmutatom mindenkinek a lelke állapotát, és azt, hogy ha most meghalna, hová kerülne. Nagy
rémület lesz úrrá az embereken. Nagyon sokan fogják keresni
a gyóntatószéket, és meg akarnak gyónni. Azok, akik megtérnek, rettegni fognak a rájuk váró ítélettől, és a pokoltól. Ezért
sokan járulnak majd a bűnbánat szentségéhez. Utána megújulnak, és Engem fognak szolgálni. A nagy figyelmeztetés, a
léleklátás alkalmával ugyanis meg fogom mutatni minden
egyes embernek, rá vonatkozó örök tervemet. Ezért fogja
tudni, hogy hol szolgáljon Engem, az élet Urát, az örök élet
Szerzőjét. Az ilyen megtért személyeket eltöltöm Szentlelkemmel. Kiárasztom rájuk a bölcsesség, az értelem, a jó
tanács, a tudomány, a lelki erő, a jámborság és az istenfélelem
ajándékát. Tudni fogják, hogy hol a helyük, és mit tegyenek.
A gyermekeiket és a rájuk bízottakat, mind Hozzám fogják vezetni. Erkölcsösen fognak élni, a tudás, és az Isten ismerete
lesz a legfőbb kincsük. Minden ellenségüknek megbocsátanak,
és bocsánatot kérnek mindazoktól, akiket megbántottak.
Akiket megkárosítottak, azokat kárpótolják. Nagy békességben és szeretetben fognak élni mindenkivel. Az Én akaratomat
fogják tenni, és olyan boldogok lesznek, mintha már itt a
mennyországban élnének. Ez a nagy kegyelemkiáradás már
közel van. Készüljetek, mert nagyon váratlanul tör rátok! A jelek
már látszanak. Soha nem látott természeti katasztrófák sújtják
szerte a világot. Készüljetek! Nem tudjátok sem a napot, sem
az órát.”
2010. aug. 10. Szentségimádáson Jézus: „Drága kislányom! Az
óra itt van. Már zajlik a figyelmeztetés. Ítélet alatt áll a világ.
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Soha nem látott katasztrófák sorozata vonul végig rajta. De ha
ez még nem elég, eljön a léleklátás, amikor mindenki szembesül bűneivel és annak következményeivel. Már annyiszor
mondtam: Éljetek szüntelen készenlétben! Tartsatok bűnbánatot! Ez két ezer éve elhangzott, és benne van a Szentírásban.
Ma már mindenki olvashatja. De megvetik tanításomat, és vele
együtt Engem is, és Egyházamat is. Nem kell az igazgyöngy, a
maradandó kincs, az örök élet. A világ fiai a hamis mammon
után törtetnek, és a sátán kelepcéjében vergődnek. Rabul ejtette őket az érzékiség, a bírvágy, a hatalmaskodás és a gőg. A
kevély emberrel azt teszi a sátán, amit akar. Azt buktatja el a
legkönnyebben. Az ilyet minden rosszra rá tudja venni. Ezért
minden erény alapja az alázat. Utána jön az engedelmesség,
Isten törvényeinek megtartása, ami egyben az Isten iránti szeretet is. Ha valaki alárendeli magát a Fölségesnek, ezzel már
elismerte semmiségét. Alázatát életszentség koronázza, mert
Isten megjutalmazza a kicsinyeket. De a gőgösöket eltaszítja és
megalázza. Ezért drága gyermekeim, tanuljatok a Szűzanyától,
az Én drága Édesanyámtól! Jóllehet, mint a törvényt ismerő
leány jól tudta, mi várhat rá, (tudnillik a megkövezés), de Ő hitt
az angyal szavának, és engedelmeskedett az Ő Urának, Istenének, Aki páratlan feladatra hívta: legyen Édesanyja az Ő
egyszülött Fiának. Mária, Aki a Szentlélek Jegyese volt, egy
pillanat alatt átlátta ezt, és így válaszolt: „Íme az Úr szolgáló
leánya. Legyen nekem a Te Igéd szerint.” Tanuljatok Tőle!
Legyetek ti is alázatosak és engedelmesek! Ti is higgyetek az
isteni szónak, ami tartalmilag mindig meg kell, hogy egyezzen
a Szentírással! Hitetek és hitből fakadó válaszotok megtermi
gyümölcsét. Ti is Isten szolgái lesztek, mint Mária, akik Isten
akaratát teljesítitek ezen a földön. A mennyben pedig Atyám
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nagyon megtiszteli és megjutalmazza azokat, akik Nekem, az
Ő Szent Fiának szolgálnak.”
2010. aug. 11. Szentségimádáson Jézus: „Drága kislányom!
Szeress Engem lángoló, izzó, mindeneket felülmúló szeretettel! Ez azt jelenti, hogy fogadd el mindazt, amit adok. Jót, roszszat egyaránt, mert minden mögött Én állok. Csak az történhet
meg, amit Én megengedek. Az Istent szeretőknek minden a
javukra válik. Én Mindenható Isten vagyok. A rossz dolgokból
is jót hozok ki. Nézz a keresztre! Ez valamikor a szégyen és a
rettegés fája volt. Csak azokat feszítették rá, akik nagy bűnöket
követtek el. Ilyenek: a gyilkosság, a rablás stb. Engem ártatlanul szegeztek fel rá. Én is rettegtem tőle. Előtte való éjjel vérrel verítékeztem. Aztán megerősített Atyám, és ki tudtam mondani: Atyám, ne az Én akaratom legyen, hanem a Tiéd. És megszenteltem a keresztet. A szégyenteljes, rettegett kivégző
eszközből az üdvösség jele támadt. Aki hittel vet keresztet az
Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, az különleges védelem
alatt áll. Aki hittel tekint fel Rám, a keresztre, az üdvözül.
Felfogjátok, mit jelent a kereszt áldozata? Számomra rettenetes
kínszenvedést és kínhalált – ártatlanul. Számotokra az örök
életet. Gyermekeim! Egyesüljetek Velem az áldozatban és a
szenvedésben! Velem egyesített áldozataitok és szenvedéseitek, ha azt tiszta lélekkel és ártatlanul hozzátok, lelkeket ment
meg a pokol tüzétől az örök életre. Azért gyermekeim, ne féljetek semmilyen áldozattól és szenvedéstől! A gyümölcsöket
nézzétek! Áldozataitok és szenvedéseitek elmúlnak, de a bűnösök, akiket ez által megmentetek, örökké dicsőíteni fogják
nagy irgalmamat és megbocsátó szeretetemet. Ti pedig velük
együtt fogtok Engem ujjongó örömmel dicsőíteni. Tudjátok, az
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anya is, amikor vajúdik és szül, jajgat és szenved. De mihelyst
megszülte gyermekét, felejti a szenvedést, és örül annak, hogy
új élet született erre a világra, aki az ő gyermeke, és ő adott
neki életet. Így lássátok kínjaitokat, kilátástalan helyzeteteket
és áldozataitokat! Ezek mind nyitott könyvek Előttem. Én mindig veletek együtt szenvedek, és hozok áldozatot. Könnyeitek
az Én könnyeim. Fájdalmaitok az Én fájdalmaim. Kiontott
véretek az Én kiontott Vérem, mert bennetek és általatok folytatom a világ végezetéig megváltásom hatalmas nagy művét.
Én mindent feláldoztam a lelkek megmentéséért. Gondolkozzatok el ezen! Ti is az Én mérhetetlen kínszenvedésem és kínhalálom által élhetitek az evangéliumi életszentséget. Ti se sajnáljatok semmi áldozatot és szenvedést a lelkekért. Ha kell,
még az életeteket is adjátok oda felebarátaitokért! Erre adtam
nektek példát. Megáldalak titeket az Atya, a Fiú és a Szentlélek
nevében.”
2010. aug. 16. Szentségimádáson Jézus: „Drága kislányom!
Elérkezik a vég. Közel van. Karom már lesújtani készül erre a
bűnös világra. Ez a sok természeti katasztrófa csak a kezdet.
Ha nem tér meg a világ, újabb természeti katasztrófákkal sújtom. Nagy lesz az éhinség és a szegénység az egész földön. Az
üzletek kiürülnek. Gyűjtsetek élelmet! Legyen otthon egy évre
való tartalékotok! Ha ez sem használ a megtérésre, akkor újabb
csapások fogják érni a Földet. Nemzet, nemzet ellen fog hadat
viselni. Sokan el fognak pusztulni. Végül tűz által tisztítom
meg a világot. Értsétek meg drága gyermekeim! Csak a megtérés és a rendszeres ima segít. Csak, ha Hozzám, Megváltó
Istenetekhez folyamodtok, csak akkor enyhül haragom, és
megkímélem azt a népet, ahol rendszeresen imára gyűlnek
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össze, és tiszta szívvel engesztelnek mások bűneiért. Előttem
csak a tiszta szív, és a szeretet számít. Az álnokságot kiirtom a
Földről. A képmutatók nem örökölhetik Isten országát. Ők
ellenfelem szolgái. Vegyetek példát a szentekről! Az Én nevelő apámról, Szent Józsefről, aki igaz volt. Nem volt a szívében
álnokság. Egyszerű, szegény alázatos kétkezi munkás volt.
Engedelmeskedett az angyal szavának. Ezért lehetett az Én
Szent Anyám jegyese. Vegyetek példát róluk, és kérjétek hathatós közbenjárásukat! Mielőtt bármiben döntenétek, imádkozzatok! Kérjétek a Szentlélek megvilágosító kegyelmét!
Kérjétek, hogy késztetést kapjatok Isten akaratának megtételére! Akkor szentek lesztek, és elnyeritek az örök boldogságot.
Ezt tegyétek minden ügyetekben! Erre áldalak meg benneteket
az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”
2010. aug. 17. Szentségimádáson Jézus: „Édes kislányom,
Szívemnek drága gyöngyszeme! Nagyon szeretlek téged. Úgy
szeretlek, amilyen vagy. Te az Enyém vagy, és Én a tiéd. Te
Engem birtokolsz, mint szíved Királyát, és Én örök vagyok.
Engem soha nem veszítesz el. Én mindörökre a tiéd vagyok. Ez
legyen a te vigaszod, örömöd, békéd és boldogságod. Magaddal hozod tetteidet, egész életedet. Minden szavadat, cselekedetedet. Azt kérem, hogy egész életeden át mosolyogj mindenkire, akiket eléd hozok. Fogadd el a pillanatok adta lehetőségeket! Ne ragaszkodj semmihez és senkihez! Még terveid
megvalósításához sem. Tudom, hogy nincsenek nagy terveid,
de még a kicsikről is mondj le. Hagyd, hogy megfosszalak
mindentől és mindenkitől. Így leszel lélekben szegény.
Egyedül törvényeim megtartásához ragaszkodj, és ez a szeretet. Ezt gyakorold mindenkor mindenkivel! Ha ezt teszed, kirá95

lyi gazdagon érkezel meg Hozzám a mennybe. Ezeket a kincseket örökké birtokolni fogod. Engem láss mindenkiben, koldusban és szegényben. Engem a papban, a betegben. Csak a
szeretet számít. Neked csak szeretni szabad. Ragadj meg minden alkalmat! Tarts ki mindhalálig a szeretet gyakorlásában!
Élj szüntelen készenlétben! Élj mindenkivel szeretetben!
Megáldalak téged, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”
2010. aug. 19. Szentségimádáson Jézus: „Drága kislányom! Az
idő rövid. Hamarosan megítélem azt a világot. Készülj! Élj
szüntelen készenlétben! Tartsd meg parancsaimat! Ezzel
mutasd ki, hogy szeretsz Engem. Tanúsíts irgalmas szeretetet
mindazok iránt, akiket eléd hozok. Különösen a rád bízottak
iránt. Egy kis idő, és már nem leszel itt. Erre gondolj, amikor
nehéz. Csak most tudsz szolgálni, amíg még itt vagy. Kérd az
Én kegyelmemet! Segítek neked. Mindig kérd, hogy Én cselekedjek általad! Akkor mindenhez megkapod az erőt. Minden
munkát elvégzel. Türelmes és szeretetteljes leszel a környezetedhez.
Hamarosan üt az óra. Lezárul egy korszak. Egy új következik.
A szeretet és a béke korszaka. Ezt már csak kevesen érik meg.
Éljetek szüntelen készenlétben, mert nem tudjátok sem a napot,
sem az órát. Az idő az Én titkom. Addig imádkozzatok és
engeszteljetek, amíg időt kaptok rá. Tegyétek a jót, és éljetek
mindenkivel szeretetben! Egyetlen szívből jövő szeretet megnyilvánulásotok lelkek ezreit mentheti meg a pokol tüzétől. Az
önmegtagadó, önzetlen, tiszta szeretetre minden kegyelmet
megadok. Úgy éljetek, ahogy Tőlem láttátok! Imádkozzatok
ellenségeitekért is, és úgy szeressétek egymást, hogy akár az
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életeteket is oda tudjátok adni másokért, ha Én ezt kérem. Ha
így éltek, akkor a földről egyenesen a mennybe szálltok, mert
nagyobb szeretete senkinek sincs, mint aki életét adja barátaiért. Az idő eljön. Bármely pillanatban beteljesülhetnek a próféciák. Nem elég ezekben hinni, hanem szentül kell élni. Aki
életszentségben él, olyan, mint az okos szüzek, akik bementek
a Vőlegénnyel a menyegzőre. A szívetek lángoljon az Irántam
való szeretettől! Legyetek készek arra, hogy bármely pillanatban oda tudjátok adni az életeteket Értem, amint Én is odaadtam értetek. Ez az önfeláldozó igaz szeretet, amit elétek éltem,
és amit apostolaimtól, és minden Engem követő keresztény
embertől kérek. A szentek élete mindig vértanúság. Vagy lelki,
vagy testi. Teljes önmegtagadás és kereszthordozás. Erre hívtam meg mindazokat, akik követni akarnak Engem. El nem
tudjátok képzelni azt a jutalmat, amit szentjeim számára tartogatok. Olyan ez, mint a kis magzat az anyaméhben, aki el sem
tudja képzelni ezt a gyönyörű világot, amibe bele születik. Így
ti is, amíg e romlandó testben éltek e Földön, nem tudjátok
elképzelni sem azt a páratlan örök dicsőséget, amelyben a
Szentháromságos egy örök Isten létezik öröktől fogva, mindörökké, és az Ő dicsőségét akarja megosztani mindazokkal,
akik itt a Földön Őt követik és szolgálják. Ezért drága gyermekeim, tartsatok ki mindhalálig, mert csak a hűségesek nyerik el
az örök boldogságot. Legyetek lélekben szegények, engedjetek
el itt a Földön mindent és mindenkit, hogy szabadok legyetek
a Szentháromságos egy Isten befogadására, hogy csak Neki, és
Érte éljetek, és elnyerjétek az örök boldogságot. Erre áldalak
meg titeket drága szeretett kicsi gyermekeim, az Atya, a Fiú és
a Szentlélek nevében.”
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2010. aug. 23. Szentségimádáson Jézus: „Drága kislányom!
A mennyben nincsenek negatív dolgok. Ott csak szeretet van.
Mindenki szereti egymást. Oda csak azok jöhetnek, akik tökéletesek a szeretetben. Vágyakozz Hozzám mindennél jobban!
Azért szakítottalak el mindenkitől, hogy csak Hozzám tartozz.
Ne kötődj ide! Ami itt van, az mind mulandó. Én örök vagyok.
Ezért azt kívánom minden Engem követő lélektől, hogy ne a
földiekre irányítsák tekintetüket, mert az elmúlik, semmivé
lesz. Ti mindig az odafenn valókra emeljétek tekinteteket, és
Rám, az örök élet Szerzőjére. Akkor nem fogtok csalódni, és jó
célba értek. A ti gondolataitok a földre irányulnak, de aki
Velem egyesül, Bennem él, és Én őbenne. Annak megadom a
kegyelmet, hogy az örökkévalókkal foglalkozzon, és Bennem
értelmet és célt nyerjen az élete.
Az idő rövid. Hamarosan kietlen puszta lesz a föld. Megítélem
a világot. Kivétel nélkül mindenkit megrostálok. Csak a szeretet számít. Kövessetek Engem! Úgy szeressétek egymást, ahogyan Én szerettelek titeket! Ha kell, az életeteket is adjátok oda
egymásért! Ez a legnagyobb szeretet. A szeretetből meghozott
áldozatnak hatalmas értéke van Előttem. Erre mindent megadok a földön és a mennyben. Lelkek tízezrei menekülnek meg
a kárhozattól egyetlen vértanú szent áldozatára. El nem tudod
képzelni, mekkora öröm és dicsőség ez a mennyben. Én a lelkek üdvösségéért áldoztam fel Magamat a keresztfán. Mennyi
szentet és vértanút termett az Én keresztáldozatom. Mindaz,
aki Engem követ, ugyanazt a kegyelmet kapja. Ezért mondja az
Egyház: a keresztények vére, az Egyház magvetése. Mert még
a megátalkodott hitetlen is megrendül, amikor meglátja egy
vértanú szent kitartását és hűségét mindhalálig. Sokan megtér98

nek egy vértanú halála láttán. Így tért meg, és vallotta Rólam a
pogány százados: „Ez az ember valóban az Isten Fia volt.”
(Mk.15,39)
A vértanúk, aki Értem adják az életüket, a földről egyenesen a
mennybe jönnek. A vértanúság nagy kegyelem. De csak azok
fogadják el, akik tökéletesek a szeretetben. Bocsássatok meg
szívből egymásnak! Éljetek mindenkivel békességben és szeretetben! Erre áldalak meg benneteket az Atya, a Fiú és a
Szentlélek nevében.”
2010. aug. 24. Szentségimádáson Jézus: „Drága kislányom!
Gyakorold mindenkivel a szeretetet! Légy csupa szeretet! Most
még több szeretetet kérek. Azt akarom, hogy tökéletesen
érkezz meg Hozzám. Áldozataid, szenvedéseid és munkád által
rengeteg lelket mentek. Ne hagyd, hogy ellenfelem kételyekkel
zaklasson! Amikor közeledik, ezt mondd: Uram Jézus, erősítsd
hitemet! Uram, hiszek Benned, és elfogadom minden szavadat.
Ekkor ellenfelem megszégyenül, és elmegy. Mi ketten pedig
együtt folytatjuk tovább a megváltás nagy művét. A hited által
mentem meg a lelkeket. Így ragadom ki őket a sátán karmai
közül, és Én, a jó Pásztor terelem őket az üdvösség Útjára.
Kislányom! Minden itt marad. Légy lélekben szegény! Szakadj
el mindenkitől és mindentől! Így fogadd el az eseményeket,
amelyek mögött mindig Én állok. Én cselekszem. Csak
Hozzám tartozz! Csak Engem imádj! Csak törvényeim megtartására figyelj! Én mindenről gondoskodom. Te csak törődj az
Én dolgaimmal, a tieidre Én Magam viselek gondot! Megáldalak téged, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”
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2010. aug. 25. Szentségimádáson Jézus: „Drága kislányom! Az
idő eljött. Már itt van. A figyelmeztetés már zajlik. Ítélet alatt
áll a világ. Ha nem térnek meg, egyre rosszabb lesz. Egyre több
és nagyobb természeti katasztrófák lesznek. Sőt nemzet, nemzet ellen támad. Mindennapos lesz az öldöklés. Kiárasztom
rátok Szentlelkemet, Aki mindenkinek egyénileg is meg fogja
mutatni a Hozzám vezető utat. Megmutatja a bűnöket, mint
hegyeket és halmokat, amelyek eltorlaszolják a Felém vezető
utat. A bűnök már az égbe csapnak. Kihalt a szívekben a szeretet. Nagyon kevés az igaz hívő, aki Bennem bízik. Sokan,
akik keresik az Istent, tévutakat járnak. A sátán gazdag kínálattal várja őket. Egy célja van: az, hogy őt, a fenevadot imádják,
anélkül, hogy tudnák. Az Általam alapított Anyaszentegyházamat kérem: Misszionáljatok! Menjetek ki az emberek
közé! Ne hagyjátok, hogy az emberek, akikért Véremet ontottam, a sátán áldozatai legyenek! Kérve kérlek benneteket, fogjatok össze! Minden megkeresztelt ember az általános papság
része. Ti papok, vezessétek őket! Osszátok be a világban élő
híveket, hogy ki hol misszionáljon! Beszéljetek a tudatlan és
hitetlen embereknek Rólam, megváltó áldozatomról! A Szentmise lényegéről, a szentségekről, a szentgyónásról. Hívjátok
be őket a templomba, és főleg imádkozzatok értük, hogy titeket hallgatva, megtérjenek az igaz hitre! Olvassátok fel, és
osszátok ki nekik a Szentírást, főleg az Újszövetséget!
Hozzatok értük sok áldozatot! Minden megkeresztelt embert
lélekhalásszá akarok tenni. Mindenki ott beszéljen Rólam, ahol
él. A szomszédjának, a munkatársának, a gyermekeinek, a
házastársának, a rokonainak. Ne hallgassatok! Ne szégyelljetek
Engem megvallani az emberek előtt, nehogy Én is szégyelljelek titeket megvallani Atyám előtt! Nagy hiányosságra vall,
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amikor egy hívő keresztény hitetlennel, vagy a vallását nem
gyakorló kereszténnyel köt házasságot. Nem fontos neki, hogy
a másik mit gondol Rólam. Mit gondoltok, hogyan fog ez
kihatni a gyermekeitekre? Nem jobb lenne, ha a gyermek
mindkét szülő részéről jó példát látna? Ebből adódnak a válások, a tragédiák. Szent Pál világosan leírta: „Ne húzzatok egy
igát a hitetlenekkel! Mi köze az igazságnak a gonoszsághoz?
Vagy hogyan fér össze a világosság a sötétséggel? Hogyan
egyeznék meg Krisztus Béliállal? Vagy mi köze a hívőnek a
hitetlenhez? Hogyan tűri meg Isten temploma a bálványokat?
Hiszen ti az élő Isten temploma vagytok…” (2 Kor. 6, 14-16)
De a mai fiatalok nagy része ezzel nem törődik. Nem ismeri a
Szentírást, és hagyja magát elvakítani az érzékiség által, mert
ma ez a divat. Aztán, ha szerencsétlenné teszi az életét, az
Istent okolja. Elfelejti, hogy Isten szabad akaratot és értelmet
adott neki, és hogy ezt Ő a legmesszebbmenőkig tiszteletben
tartja. Ezért van tisztítótűz és pokol. Az emberek szabad akarata miatt. Ők választják a bűnt, amivel elszakítják magukat Isten
kegyelmétől. Isten mindnyájatokat meghívott a kegyelmi életre, az életszentségre, amely által üdvözíteni akar mindenkit. Az
Úr senkinek sem akar rosszat, csak jót. A sátán becsapja, rászedi áldozatait a bűnre úgy, mint Évát a paradicsomban, hogy a
kárhozatba taszítsa. De nektek éberen kell őrködnötök lelketek
tisztasága fölött. Ezt jelenti a szüntelen készenlét, amit kivétel
nélkül mindenkitől kértem. A jelmondatotok ez legyen: Inkább
meghalni, mint vétkezni. Ha igazán szeretnétek Engem, Aki a
keresztfán ártatlanul meghaltam a ti üdvösségetekért, soha nem
tudnátok még a legkisebb bűnnel sem megbántani. Értsétek
meg végre: nem vagytok a magatokéi. Nagy volt a ti váltságdíjatok. Jobban őrködjetek lelketek tisztasága fölött, mint a sze101

metek világa fölött! Ti mindannyian az Enyéim vagytok.
Tőlem kaptátok az életet és az üdvösséget. Én gondoskodom
rólatok. Nektek hálaadással kellene szolgálni Istent a felebarátban. Ha mindnyájan ezt tennétek, nem lenne bűn a világban,
hanem csak szeretet és béke uralkodna. Akkor a föld mennyországgá változna. Ezért imádkozik az Egyház minden nap a
Szentmisében. Ez a Miatyánk ima, amelyet Én tanítottam nektek. Fontoljátok meg! A tét nagy. Örök boldogság, vagy örök
kárhozat. Mindkettő itt dől el a földön. Éljetek bűn nélkül, és
akkor boldogok lesztek már itt a földön, és mindörökké a
mennyben. Erre áldalak meg mindnyájatokat szeretett gyermekeim, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”
2010. aug. 26. Szentségimádáson Jézus: „Drága kislányom!
Nemsokára beteljesülnek a próféciák. Templomaimat megszentségtelenítik és bezárják. Engem, a legméltóságosabb
Oltáriszentségben kidobnak. Papjaimat elhurcolják és megölik.
Hasonlóképpen a keresztényeket is. Templomaimban tévtanokat fognak hirdetni. De nem sokáig. Hamar lesújtok rájuk, és
kiirtom őket a föld színéről. Akkor előjönnek rejtekükből az
igaz hívek és az életben maradt papok. Újra Szentmisét fognak
bemutatni templomaimban, és a szent maradékból megújul
Egyházam. Vigyázzatok! Ellenségetek, az ördög, mint ordító
oroszlán jár körül, keresve, kit nyeljen el. Most is szedi áldozatait. Egyelőre a lelkek ellen munkálkodik. Elhinti tévtanait.
Elcsábítja gyermekeimet az igaz hitet hirdető Egyházból, és
szektákba tömöríti őket. Jaj lesz ezeknek a híveknek, akik
hagyják magukat rászedni! Mondom neked, minden katolikusra érvényes, ami a Szentírásban áll: Mindaz, aki ismeri Ura
akaratát, de nem teszi, sok verést kap. Mert akinek sokat adtak,
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attól sokat kérnek számon. Vigyázzatok! Legyetek éberek!
Járuljatok a szentségekhez, amely az egyedüli védőpajzs a
sátán ellen. Rendszeresen gyónjatok, és lehetőleg naponta, de
minimum hetente áldozzatok! Akkor nem tud félrevezetni benneteket a sátán. Egyházam két ezer éve ugyanazt hirdeti. Az Én
tanításomat. Csak ez a tiszta forrás. Az Általam alapított katolikus = egyetemes Egyház. Ehhez legyetek hűségesek, amíg
csak éltek! Imádkozzatok a pápáért, és legyetek hűségesek
hozzá! Ő az Én ajándékom számotokra. Méltó utódja II. János
Pál pápának, akinek jelszava ezt volt: „Totus Tuus” Teljesen a
Tiéd, Mária. Ti is csatlakozzatok Szent Édesanyámhoz, hisz Én
adtam Őt nektek a keresztfán. Ő elvezet titeket Hozzám, és
olyan kegyelmeket esd le Tőlem számotokra, amely gyorsan
szentekké tesz benneteket, és ha mindvégig megmaradtok az
életszentség útján, akkor a Földről egyenesen a Mennybe jöttök. Szent Anyám sokat könyörög értetek, és rengeteg lelket
terel az üdvösség útjára. Szeressétek Őt, és figyeljetek Rá!
Tegyétek meg, amit Ő mond! De csak azoknak a látnokoknak
higgyetek, akiknek az írásai megegyeznek a Szentírással. Ha
nem, akkor azonnal vessétek el! A sátán biztosan nem fog az
imára és a szeretetre buzdítani. Ezért ne utasítsátok el az ilyen
tartalmú üzeneteket! Mindent vizsgáljatok meg! A jót tartsátok
meg, a rossztól határolódjatok el! Nagy kegyelem az égből
jövő jelenés és üzenet. Az mindig a lelkek megmentésére szolgál. Figyeljetek rá, és tegyétek meg, amit mond! Ne csüggedjetek el, és ne féljetek! Minden prófécia feltételes. Ha megtértek, elmarad a büntetés, és nincs mitől félni. Még akkor se féljetek, ha ti megtértek, de mások nem. Én megóvlak benneteket,
és megmentitek a lelketeket. Az idő rövid. Aki áll, az vigyázzon, hogy el ne essék! Szüntelen őrködjetek lelketek tisztasága
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fölött! Ez a legfontosabb. Éljetek szüntelen készenlétben, mert
a halál akkor jön, amikor nem várjátok. Életetek legfontosabb
és legjelentőségteljesebb pillanata a halálotok pillanata. Erre
készüljetek egész életetekben úgy, hogy megtartjátok törvényeimet! Ekkor dől el örök sorsotok. Imádkozzatok magatokért és másokért, a jó halál kegyelméért! Mindazt megadom
nektek, ami az üdvösségetekre válik. Készüljetek! Hamar eljön
mindaz, amiről beszéltem nektek. Az idő rövid. Éljetek szüntelen készenlétben! Váltsátok tettekre, éljétek meg az Evangéliumot! Erre áldalak meg mindnyájatokat az Atya, a Fiú és az
Szentlélek nevében.”
2010. aug. 27. Szentségimádáson Jézus: „Drága kislányom!
Egyszer minden véget ér, így ez a korszak is, amelyben most
éltek. Hamarosan egy új kezdődik, amely a béke korszaka lesz.
Az ezer éves béke uralma. Ez azt jelenti, hogy az emberi szíveket az Én békém fogja betölteni. Szeretni fogják egymást, és
testvérekként fognak egymással élni. A természet újra éled, és
az emberek egyszerűségben fognak élni. A föld megtermi az
élelmet. Nem lesznek városok. Az emberek falvakban fognak
lakni szeretetben és békességben. A kezük munkájából fognak
megélni, és cserekereskedelem lesz. Pénz nem lesz. A papok
együtt fognak élni a hívekkel. Házról házra járnak bemutatni a
Szentmisét. A hívek gondoskodnak papjaimról, akik a Szentírást fogják tanítani az embereknek. Nagy változás előtt áll ez
a világ. Sokan el fognak pusztulni. Akik túlélik, azt gondolják,
hogy egyedül maradtak, olyan nagy pusztaság lesz körülöttük.
Gyermekeim, készüljetek! Ma még kérve kérlek benneteket,
hogy térjetek meg. Ha megtértek, veletek együtt fogom megújítani ezt a világot. Lerombolom a sátán csalétkeit, amelyeket
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azért adott, hogy bálványozzátok. Ezek: a pénz, a szex, és a
hatalom. Ezért bomlanak fel, vagy már meg sem köttetnek a
házasságok. Ezért nem születnek meg a gyermekek a családokban. Ezért fordulnak el Tőlem, mert a bűn süketekké és
vakokká teszi őket Isten kegyelmének a befogadására. Gyermekeim, térjetek meg, amíg a kegyelem ideje tart. Kapaszkodjatok bele isteni irgalmamba, amíg még időt adok rá. Ha
nem tértek meg, igazságosságommal látogatom meg a Földet.
Megítélek mindenkit tettei szerint, és ki-ki elveszi méltó büntetését vagy jutalmát aszerint, hogy jót vagy gonoszat cselekedett. Ne várjatok tovább! Térjetek meg még ma! Tartsatok bűnbánatot! Szakítsatok a bűnnel! Bánjátok meg szívből bűneiteket, és gyónjátok meg! Akkor papjaim keze által Én oldozlak
fel benneteket bűneitek alól, és szabadokká teszlek benneteket,
hogy szabadok legyetek Isten imádására és szolgálatára. Ha
megfogadjátok figyelmeztetésemet, boldogok lesztek már itt a
Földön és az egész örökkévalóságban. Ha nem, akkor ellenfelem martalékai lesztek, és az örök tűz és kimondhatatlan szenvedés vár rátok. Jól gondoljátok meg! Én nagyon szeretlek
benneteket. Kínszenvedésem és kereszthalálom által nyitottam
ki előttetek országom kapuját. De nektek kell válaszolni. Kit
választotok? Istent vagy a sátánt? Az evangéliumi életszentséget vagy a bűnt? Ti magatok döntitek el örök sorsotokat.
Imádkozom értetek Atyámnál. Kérem számotokra a kegyelmet
és az idő meghosszabbítását. De egyszer minden haladék lejár.
Az ítélet haragja lesújt mindazokra, akik kigúnyolják törvényeimet, és öntörvényűen a gonoszságot művelik. Az idő, a
haladék lejár. Karom lesújtani készül. Térjetek meg, amíg még
nem késő. Erre áldalak meg benneteket az Atya, a Fiú és a
Szentlélek nevében.”
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2010. aug. 29. Szentségimádáson Jézus: „Drága gyermekeim!
Az idő sürget. Térjetek meg! Tartsatok bűnbánatot! Már közel
van a nagy figyelmeztetés. Akkor meglátjátok gonosz tetteiteket, és nagyon fogtok sírni és bánkódni miatta. Már sokadszor
figyelmeztetlek benneteket. Vegyétek észre az idők jeleit!
Egyik katasztrófa a másikat éri. Hamarosan meglátja mindenki lelke állapotát, és azt, hogy ha abban a pillanatban meghalna, hová jutna. Sokan meg fogják látni a poklot, ahová juttatnák őket bűneik, ha meg nem bánják azokat. Rettenetes félelem és iszonyatos borzongás lesz úrrá sok bűnös lelken. Én
ettől akarlak megkímélni benneteket. Mindez már a küszöbön
van. Ezért, ha jót akartok magatoknak, szakítsatok a bűnnel,
bánjátok és gyónjátok meg gonosz tetteiteket, mulasztásaitokat, és tiszta lélekkel járuljatok a szentáldozáshoz. Akkor megmentitek a lelketeket, és boldogok lesztek a figyelmeztetéskor,
mert ha tiszta a lelketek, akkor a mennyet fogjátok látni, mint
örök végcélt, ahová a tisztítótűz után mentek. A bűnöket
ugyanis le kell vezekelni. Éljetek szüntelen készenlétben! Úgy
várjátok Uratokat, mint az okos szüzek, hogy bemenjetek vele
a menyegzőre. Erre áldalak meg benneteket kicsi gyermekeim
az Atya a Fiú és a Szentlélek nevében.”
2010. aug. 30. Szentségimádáson Jézus. „Drága kislányom!
Nagyon szeretlek. Személyesen érted haltam meg a keresztfán.
Jöjj, öleld át keresztre szegezett Testemet! Egyesülj Velem a
szenvedésben és majd odaát a dicsőségben! Az idő rövid.
Meglátsz Engem, és örömödnek soha nem lesz vége. Borulj le
és imádj! Szem nem látta, fül nem hallotta, emberi szív fel nem
foghatja, amit készítettem neked. Adj hálát! Módfelett nagy
kegyelmeket kaptál. Fogadd el a szenvedéseket itt a Földön!
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Amíg itt élsz, mindig lesz szenvedésed. Rengeteg lelket mentek általad. Én folytatom benned szenvedéseimet. Tarts ki
mindhalálig, és neked adom az élet koronáját. Erre áldalak
meg, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”
2010. szept. 7. Szentségimádáson Jézus: „Elérkezik egyszer
mindennek a vége. Így ennek a korszaknak is. Éljetek szüntelen készenlétben! Térjetek meg! Bánjátok és gyónjátok meg
gonosz tetteiteket! Javuljatok meg, mert a mennybe csak a
szentek jöhetnek. Mindaz, aki a gonoszságot műveli, a sátán
akaratát teszi, és elkárhozik. Azt mondtam: széles az út, amely
a kárhozatra visz. Sokan mennek rajta. Ezek a világ fiai, akik a
sátánra hallgatnak. Istenük az élvezetek, a harácsolás és a test
kívánságai. A lelkük halott. Undorító bűzlő hulla. Ezekért
sokat kell imádkozni és engesztelni. Ha sokat imádkoztok, meg
tudjátok menteni az ilyen lelkeket is. Ó milyen nagy dicsőség
a mennyben akárcsak egyetlen bűnös megtérése! Ha imádkoztok, és áldozatokat hoztok értük, akkor a megváltás művében
vesztek részt. Nagyon megdicsőítitek Nevemet, és Én Magamat adom nektek, és ez a legnagyobb öröm a mennyben. Ez azt
jelenti, hogy az Én dicsőségemben részesítelek benneteket, és
örömötök végtelen lesz. Gyermekeim, ha látnátok a mennyet,
mind szentül élnétek, csakhogy elnyerjétek az örök boldogságot. De ha a földön szeretetben éltek, megérzitek a mennyország előízét.
Most a szeretetről beszélek nektek. Szeretni annyit jelent, mint
áldozatokat hozni. Olvassátok el az Evangéliumot! Vegyetek
példát Rólam, Aki elétek éltem a szeretetet. Mennyi áldozatot
hoztam. Éjszakánként nem aludtam, hanem Atyámhoz imád107

koztam értetek. Hidegben, hőségben hosszú utakat tettem meg
gyalog, hogy hirdessem Atyám örömhírét, az Evangéliumot.
Minden betegséget meggyógyítottam, halottakat támasztottam
fel. Nagyon keveset pihentem. A csónakban elaludtam. Minden
szenvedést el akartam szenvedni, hogy ezt is felajánljam
Atyámnak a bűnösök megtéréséért. Áldozatom egyre nőtt, míg
végül fölmentem a keresztre, és ott meghaltam értetek. Rajtam
kívül senki sem vállalt ekkora áldozatot. Apostolaim, akik utánam jöttek, az Én példámat követve lettek vértanúkká. A Szentlélek megmutatta nekik, hogy ezzel rengeteg lelket lehet megmenteni az örök életre. A vértanúság nagy kegyelem. Ha valakit kiválasztok, akkor megadom hozzá a mindhalálig való
állhatatosság kegyelmét is. E nélkül megtorpannának és megfutamodnának. Módfelett nagy Istenszeretet kell ahhoz, hogy
valaki feláldozza az életét Értem. Az ilyen emberek a legboldogabban országomban. Ők adták a legtöbbet Értem, és Én is
a legtöbbet adom nekik. Az örök boldogság legfelső fokát.
Kérjétek az élet Urát, hogy adja meg nektek a vágyat az örök
boldogság elnyerésére, arra, hogy ezért minden áldozatot meghozzatok. Ha Én úgy akarom, akkor az életeteket is adjátok oda
Értem. Erre áldalak meg titeket kicsi gyermekeim, az Atya, a
Fiú és a Szentlélek nevében.”
2010. szept. 20. Szentmisén, Szentáldozáskor Jézus: „Ez a legnagyobb kegyelem a földön minden ember számára, hogy az
Én drága Szent Testemet eszi, és az Én drága Szent Véremet
issza. Ez a legerősebb védőpajzs a sátán ellen. Kár, hogy most
oly kevesen járulnak Szentáldozáshoz. Az új korban, mindenki
járulni fog e Szentséghez, és magához vesz Engem.”
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2010. szept. 26. Szentségimádáson Jézus: „Drága kislányom!
Eljön a vég, ennek a korszaknak a vége. Leomlanak a bálványok. Szám leheletével megsemmisítem a hamis isteneket, és
Magamat, az igaz Istent állítom a helyébe. Az új korban, mindenki a Szentháromságos egy Istent fogja imádni. A Szentlélek
mindenkinek betölti a szívét, lelkét. Ő fog imádkozni bennük
és általuk. Dicsőíteni és magasztalni fogják az Atyát, a Fiút és
a Szentlelket azért, hogy túlélték a tengernyi katasztrófát, és
mindazt a borzalmat, amiben az emberiség kétharmada elpusztult. Hálát adnak minden megfogant életért, és örömmel hordozzák az anyák magzataikat a szívük alatt, mert jól tudják,
hogy ők a jövő záloga. Ha nincs gyermek, nincs jövő. Nézz
körül a környezetedben! Oly kevés a gyermek! Rengeteg az
öreg. Kipusztulóban van a nemzet. Nem kell az Isten, és viszszautasítják ajándékát, a gyermeket. Pedig a gyermek áldás.
Ezen a világon senki és semmi nem tudja azt az örömet nyújtani, amit egy kisgyermek ad a szüleinek, a családjának.
A gyermeki lélek tiszta, üde, mert egyenesen az Atyától jön.
Ő teremti bele az anyaméhbe. A gyermek egy új személy.
Egyszeri és megismételhetetlen. Az Isten titka, hogy milyen
tehetséggel és képességgel áldotta meg. Ha szeretettel fölnevelik és tanítják, napvilágra kerül benne Isten ajándéka. A gyermek mindig a környezetének a tükörképe. Elsajátítja mindazt,
amit lát és hall. Ezért kell minden családnak életszentségben
élni, hogy jó példát mutassanak a jövő nemzedéknek. Az
emberiség boldogsága az életszentségben rejlik. Ha tisztán és
bűn nélkül élnek, akkor a szeretet lesz az úr közöttük, és ez
maga a boldogság. Minden betegségnek az oka a szeretet hiánya. Akit nem szeretnek, az szomorú, és fölöslegesnek érzi
magát. Nem tud kiteljesedni. Akit szeretnek, az biztonságban
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érzi magát, és tudja, hogy tartozik valakihez. A szeretet építi a
lelket és a testet. A szeretet öröm és egészség. Erre teremtette
az Isten az embert. Ha valaki hisz Bennem, az tudja, hogy szeretem, és ez már maga a boldogság. Ha a környezete Miattam
el is utasítja, nem omlik össze, mert az Én mindeneket felülmúló szeretetem fenntartja és élteti. Ez a szeretet és öröm fogja
betölteni a szíveket az új korban. Az emberek örülni fognak
egymásnak. Nem lesznek túlhajszoltak. Csak annyit fognak
dolgozni, amennyi a létfenntartásukhoz szükséges. Lesz idejük
imádkozni, Szentmisén részt venni, és egymással beszélgetni.
Az ember újra emberhez méltó életet fog élni. Imádkozzatok
drága gyermekeim, hogy ez a korszak eljöjjön, mert ezt Maga
az Isten akarja, hogy megmentse ezt a világot, és az embereket
üdvözítse.
Az idő eljön. Megfizetek mindenkinek tettei szerint. Nálam
csak a szeretet számít. Mit tettél szeretetből? Hoztál-e áldozatokat, tettél-e lemondásokat szeretetből? A szeretetből végzett
munka a legnagyobb ima. Kérdezem Én: mi könnyebb?
Elnyújtózkodni egy kényelmes fotelben, vagy ágyban, kezedben a rózsafüzér, és egy kellemes fél órát töltesz Velem, az
Üdvözítővel. Vagy: holt fáradtan, szinte összeroskadva, fájós
háttal kiszolgálni egy magatehetetlen öreget vagy egy kisgyermeket. Isten és a felebarát iránti szeretetből. Ez az, amire meghívtam minden Engem követőt: önmegtagadás és kereszthordozás. Van úgy, hogy egész nap csak néhány fohászt röpítesz
Felém, de szorgalmasan dolgozol, hogy főtt étel legyen az asztalon, és tiszták legyenek a ruhák. Ilyenkor ne aggódj, hogy
nem imádkoztál. Előttem minden jócselekedet ima. Hát nem
ezt mondtam: Jöjjetek Atyám áldottai, mert éheztem, és ennem
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adtatok. Vándor voltam, és befogadtatok. Mindez a gondoskodó szeretet jócselekedetei, amit Én jutalmazok meg a mennyben örök boldogsággal. Ezzel nem azt akarom mondani, hogy
ne imádkozzatok. De igen, mert erre nagy szükségetek van. Az
ima párbeszéd Istennel, ami felüdíti a lelket és pihenteti a testet. Ha fáradt, vagy beteg valaki, helyezze magát kényelembe,
úgy imádkozzon. A legfontosabb az, hogy ne zavarja semmi
abban, hogy Rám figyeljen. Az ilyen ima gyümölcsöző, mert
elnyeri, amit kér, feltéve, ha az üdvösségre válik. De nagyon
visszatetsző Számomra, ha valaki nem teljesíti állapotbeli
kötelességét, és úgymond helyette imádkozik. Szent Pál azt
írja, hogy az ilyen rosszabb, mintha hitetlen volna. Jól osszátok
be az időt, hogy jusson a munkára és az imára egyaránt, mert
mindkettő fontos. Én is gyakran imádkoztam elvonultan, egyedül Atyámhoz. De egész nap tanítottam, gyógyítottam, halottakat támasztottam fel. Mindenkinek ott kell helyt állni, ahová
Atyám állította, mert ezáltal dicsőíti meg az Istent. Az ilyeneknek fogom mondani: Jól van, derék és hű szolgám, menj be
Urad örömébe.”
2010. okt. 5. Szentségimádáson Jézus: „Drága kislányom!
Eljön az óra, sőt már itt is van, amikor beteljesedik mindaz,
amit mondtam neked. Nagy világméretű katasztrófák sorozata
vár erre a Földre. Sok lesz a halott. Az emberiség 2/3-a kipusztul. Éljetek szüntelen halálra készen, mert a halál nagyon közel
van a Föld minden lakójához. Imádkozzatok a jó halál kegyelméért, mert ez a legfontosabb, sorsdöntő pillanat az életetekben. Akkor dől el örök sorsotok. Jaj nektek, ha nem tértek meg
Hozzám, végtelenül irgalmas, szerető Megváltó Istenetekhez!
Mondom nektek, örökre viselnetek kell majd a következmé111

nyeket. Elnyeli a pokol mindazokat, akik ellenem harcolnak, és
megvetnek Engem és tanításomat. Ott lesz sírás és fogcsikorgatás. A tűz soha ki nem alszik, és a férgek soha el nem enyésznek. Imádkozzatok a bűnösökért, mert sokan járnak a széles
úton, amely a kárhozatra visz. Ma a sátán csapdája az, hogy
nincs pokol, és ha van is, akkor üres. Ami nincs, az ellen nem
kell védekezni. Pedig az Evangélium nem erről szól. Apostolaimnak világosan megmondtam: a sátánt csak imádsággal és
böjttel lehet kiűzni. Vigyázzatok! Ellenségetek, az ördög, mint
ordító oroszlán jár körül, keresve, kit nyeljen el. Szálljatok vele
szembe keményen a hit erejével! Olvassátok az Evangéliumot,
és higgyetek benne! Váltsátok tettekre tanításomat, és ragaszkodjatok törvényeim megtartásához, akkor tehetetlen lesz veletek szemben ellenfelem. Készüljetek! Soha nem látott eseményeknek lesztek tanúi. Nyissátok meg szíveteket Evangéliumom befogadására! Akkor nem lesz mitől félnetek. Ha meg
is hal testetek, a lelketek Bennem, örök biztonságban van.
Örvendezzetek az Úrban szüntelen! Bennem nyugalmat talál
lelketek. Nálam örök biztonságban vagytok. Keressetek fel
Engem az Oltáriszentségben! Jöjjetek Hozzám gyakran!
Naponta fogadjatok be Engem a kenyér és a bor színe alatt
hótiszta lelketekbe! Előtte tisztuljatok meg a bűnbánat szentségében! Minden megbánt és meggyónt bűnt eltörlök a lelketekről. Megtisztítalak benneteket értetek kiontott drága Szent
Véremmel. Bűneitekre többé nem emlékezem. Ne legyetek
süketek tanításaim befogadására drága gyermekeim! Meghaltam értetek a keresztfán, hogy megszerezzem számotokra az
üdvösséget. Nagyon szeretlek titeket! Szeretetből figyelmeztetlek benneteket! Szeressétek az Istent, Akinek szeretetéből
léteztek! Istent szeretni annyit jelent, hogy megteszitek, amit
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parancsol. Hazudik az, aki azt mondja: szeretem az Istent, de
felebarátját gyűlöli, és továbbra is vétkezik. Isten azonosul a
felebaráttal, akit ti megloptok, becsaptok, megcsaltok. Éljetek
tisztán! Őrizzétek meg tisztán a lelketeket, mert ezt Isten a saját
Maga részére teremtette. A ti lelketek ajtaján kopogtat, hogy
befogadjátok, és elfogadjátok Őt Megváltótoknak, Isteneteknek és Királyotoknak. Azért, hogy egyétek az Ő Testét és
igyátok az Ő Vérét, és így eggyé váljatok Vele. Én, Jézus ezt
ígértem: veletek maradok minden nap a világ végezetéig. Barátaimnak mondalak titeket, mert minden titkomat megosztottam
veletek. Nyissátok meg a szíveteket, fogadjatok be Engem, Aki
koldusként zörgetek szívetek ajtaján azért, hogy megmentsem
a lelketeket, és örökre boldoggá tegyelek benneteket! Erre
áldalak meg titeket az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
Most X atyáról beszélek neked. Ő az Én kedves kiválasztott
igaz gyermekem. Lehajoltam hozzá, és kiválasztottam őt
Magamnak az Én szolgálatomra. Azért, mert láttam készségét,
ahogy átadta Nekem az életét. Láttam, hogy kész elviselni az
áldozatokat, a megaláztatásokat és a lemondásokat. Ő mindent
kész odaadni a lelkekért, még az életét is. Annyira átadta az
életét Nekem, hogy már nem is ő él, hanem Én élek általa. Én
működöm, Én cselekszem. Én mentem a lelkeket. Én erősítem,
Én indítom minden útjára, minden cselekedetére, az alamizsnálkodásra. Én szolgáltatom ki általa szentségeimet. Én trónolok a szívében, mint az ő Megváltója és Királya. Én vezetem őt
a szűk ösvényen, amely az örök életre viszi, és Én vezetem
általa a lelkeket az örök üdvösségre. Nagyon alázatos lélek.
Bárcsak sok ilyen papom lenne! Akkor tömve lennének a
templomok, és sorfalakat állnának a gyóntatószékek előtt.
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Imádkozzatok papjaimért, hogy hűséges képmásaimmá váljanak, és tettekre váltsák Evangéliumomat! Erre áldalak meg
mindnyájatokat az Atya, a Fiú, és a Szentlélek nevében.”
2010. okt. 9. Szentmisén, szentáldozás után Jézus: „Ó, ha tudnád, hogy mi vár odaát, minden szenvedést nagy kitüntetésnek
vennél, csakhogy lelkeket ments! El nem tudjátok képzelni,
milyen sok kegyelmet adok hittel teli imáitokra. Minden szabad időtöket töltsetek imával! Kérjétek Tőlem a szegény bűnösök megtérését! Rengeteg lélekkel ajándékozlak meg titeket.”
2010. okt. 21. Szentségimádáson Jézus: „Édes kislányom! Az
idő rövid. Élj halálra készen! Meglátsz Engem dicsőségben, és
örömödnek soha nem lesz vége. Szem nem látta, fül nem hallotta, emberi szív fel nem foghatja, amit neked készítettem.
Hamarosan birtokba veszed, amit Atyám készített neked.
Végezz még sok-sok jócselekedetet! Gyakorold a szeretetet
mindazokkal, akiket eléd hozok! Azt akarom, hogy királyi gazdagon érkezz haza országomba! Előttem csak a szeretet számít.
A legkisebb jótett, amit szeretetből végzel, lelkeket ment meg
az örök kárhozattól. A tökéletlenségeket, gyarlóságokat, sőt
még a bűnöket is eltörli az alamizsnálkodás. Segítsetek a rászorulókon! Ne hagyjatok elmenni senkit üres kézzel, aki szűkölködik, és kér tőletek! Ma a legnagyobb a lelki ínség. Mindenkinek nem tudjátok hirdetni az örömhírt, de imádkozni tudtok értük. Hozzatok áldozatokat és imádkozzatok a
tudatlanokért, akik még nem ismerik tanításomat, és nem hisznek. Ezeket nagyon könnyen csapdába ejti a sátán. Imádkozzatok értük, hogy megkapják Tőlem a hit kegyelmét, ami a
leghatékonyabb fegyver a sátán ellen. Mindazok, akik Bennem
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hisznek, és Engem szeretnek, biztonságban vannak, mert nem
állnak szóba a sátánnal. De akik nem hisznek Bennem, és nem
ismernek Engem és tanításomat, azok könnyen áldozatul
esnek. Öntörvényűek, és ezért kiszolgáltatottak ellenfelemnek.
Csak azok vannak védelem alatt, akik ismerik, és megteszik
Atyám törvényeit. Ha hűségesen kitartanak az életszentségben,
nem érheti őket baj. Atyám nagy jutalmat készített minden Őt
szerető hűséges gyermekének. Ez a jutalom az örök élet, az
örök boldogság. Igyekezzetek elnyerni az örök életet! Éljetek
mindenkivel békében és szeretetben! Gyakoroljátok a nyelv
böjtjét! Aki nyelvével nem vét, tökéletes. Csak a szeretet szavai hagyják el ajkatokat! Mosolyogjatok gyakran! A mosoly
gyógyítja a lelkeket. Azt is, aki mosolyog, és azokat is, akikre
mosolyog. Engedjétek, hogy Én szeressek, Én szóljak, Én
mosolyogjak általatok! Akkor körülöttetek mennyországgá
változik a föld. Kicsinyeim, értsétek meg, ti mindannyian Isten
szeretetéből léteztek. Atyám arra teremtett mindnyájatokat,
hogy szeressetek, és szomjazzátok a szeretetet. Ez a boldog
élet titka. Szeretni, és szeretve lenni. Ez az alapja a házastársi
hűségnek, a barátságnak, a testvéri összetartozásnak. Minden
emberi kapcsolat szeretetet igényel. Még az állat is érzi, ha szeretik, és az is arra vágyik. Tanuljatok meg szeretni! A szeretet
mindig áldozatot kíván, de olyan boldogságot nyújt, hogy
felülmúl minden áldozatot és szenvedést. Én szeretetből mentem fel értetek a Golgotára. Enélkül nem tudtam volna meghozni a kereszt áldozatot, és nem is lett volna semmi értelme.
A szeretet felülmúlja az emberi erőt, mert Istentől van. A szeretet értelmet ad minden kapcsolatnak, és tartalmassá teszi azt.
Szeretet nélkül üres, öncélú az ember élete. Unalmas, boldogtalan. Nem tud kiteljesedni. Istennek minden egyes emberrel
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örök terve van. Már a fogantatása előtt ott van az Úr Szívében,
és ajándékokat készített neki. De csak úgy tudja neki adni, ha
elfogadja, vagyis ha igennel válaszol hívására. Ha hátat fordít
az Istennek, és megy a maga feje után, soha nem fog kiteljesedni, és örökre elveszíti az ajándékokat, amit Isten neki készített. Gyermekeim! A kegyelem időhöz van kötve. Aki elutasítja, elveszíti. Aki elfogadja, az Isten munkatársa lesz. Isten
szentté formálja, és örök dicsőséggel jutalmazza a mennyben.
Életetek minden helyzetében döntenetek kell Isten mellett,
vagy Isten ellen. Minél többször döntötök Isten mellett, annál
jobban megerősödtök lelkileg, és a sátán tehetetlen lesz veletek
szemben. Minél többször döntötök Isten ellen, annál gyengébbek lesztek. Ellenfelem egyre lejjebb taszít benneteket, végül a
kárhozatba dönt. Az élet sok kicsi lépésből áll, de minden lépés
fontos. Fontos az irány. Ha a jó irányt választjátok, jó célba
értek. Ha rossz irányba mentek, az örök szenvedés a vége.
Nektek kell dönteni. Az iránytű a Szentírás, az Újszövetség.
Ebben minden megvan, ami az örök boldogság elérésére vezet
benneteket. Ez az Én tanításom. Ezt mondtam: „Mindaz, aki
hallgatja tanításomat és tettekre is váltja, hasonlít a bölcs
emberhez, aki házát sziklára építette. Szakadt a zápor, ömlött
az ár, süvöltött a szél és rázúdult a házra, de az nem dőlt össze,
mert sziklára alapozták.” (Mt.7,24-26) A szikla Én vagyok. Aki
Bennem bízik, az Rám épít, és nem csalódik, mert Én veletek
vagyok minden nap a világ végezetéig. „Mindaz pedig, aki
hallgatja tanításomat, de tettekre nem váltja, hasonlít a balga
emberhez, aki házát homokra építette. Szakadt a zápor, ömlött
az ár, süvöltött a szél és rázúdult a házra. Az összedőlt és romhalmazzá vált.” (Mt.7,26-27) A homok ennek a világnak a
hamis csillogása. Aki a mammonban bízik, és arra épít, az csa116

lódni fog. Mert a vagyon kicsúszik a kezéből. „Mit ér az
embernek, ha az egész világot megnyeri is, de lelke kárt szenved? Mit is adhatna az ember cserébe lelkéért?” (Mt.16,26)
Gyermekeim! A ti üdvösségetek az Én kiontott Véremben van.
Én váltottalak meg benneteket a keresztfán. Az Én Vérem a ti
váltságdíjatok. Ezen felül a lélek sokkal magasabb rendű, mint
a test. Amikor a test meghal, feloszlik. De a lélek örökké él.
Ezért a lélek az úr. A testnek a lelket kell szolgálni. A lelketeket tápláljátok a Szentírás folyamatos olvasásával! Járuljatok a
szentségekhez! Tisztuljatok meg a bűnbánat szentségében!
Erősödjetek meg az erősek kenyerével és borával, amely az Én
Testem és Vérem. A test csak hordozza a lelket. De a lélek a
fontos. Ezért ne engedjetek a test kívánságainak, mert az a lelket a testtel együtt az örök kárhozatba taszítja. Inkább tartsátok
kordában a testet, és éljetek lélek szerint! Akkor az örök üdvösségre mentek. Megmentitek a lelketeket a testetekkel együtt az
örök életre. Addig döntsetek Mellettem, amíg még nem késő!
Ne halogassátok a döntést! Szakítsatok a bűnnel! Éljetek szüntelen készenlétben, mert a halál hirtelen jön! Csak addig tudtok
változni, amíg a testetekben éltek. Odaát már mindörökké
olyanok maradtok, amilyenek halálotok pillanatában voltatok.
Ha szüntelen készenlétben éltek, akkor állandóan fejlődtök,
mert nyitott a lelketek kegyelmem befogadására. Akkor nem ér
váratlanul a halál, mert várni fogjátok. Az Irántam való szeretet ugyanis felszítja bennetek a vágyat Szent Színem látására.
Szent Pál így ír erről: „Számomra az élet Krisztus, a halál
pedig nyereség. Ha viszont tovább kell élnem, az termékeny
munkát jelent. Nem tudom hát mit válasszak. Kettő között
vívódom: Szeretnék megszabadulni, hogy Krisztussal legyek.
Ez volna a legjobb. De hogy miattatok életben maradjak, az
117

szükségesebb.” (Fil.1,21-25) A szentek mind erre vágytak, és
mindazok, akik szeretnek Engem, Hozzám vágynak. És Én
beteljesítem vágyukat. Kiragadom őket ebből a siralomvölgyből, és örökre boldoggá teszem.”
2010. okt. 24. Szentségimádáson Jézus: „Drága kislányom! Az
idő eljött. Szent angyalaim már készen állnak, hogy megfújják
a harsonát. A Föld a csapásokat nem kerülheti el. Némi enyhülést kaptok az engesztelő imákra, de kevés a megtérés, kevés az
engesztelő ima, kevés az engesztelő imádkozó. A világ tobzódik, és sokan mennek a széles úton a kárhozat felé. Nagyon
kevés az igazak száma, akik életszentségben élnek. Nem elég
csak ajakkal imádkozni, és közben bűnben élni. Az ilyen imának nincs ereje. Az igazi ima ilyen: hittel teli, szívből jön, és
tele van szeretettel Isten és a felebarát iránt. Az ilyen imának
nem tudok ellenállni. Minden kegyelmet megadok rá. Életszentséget, üdvösséget, és minden körülményt, amely az igaz
életre segít. De nagyon-nagyon kevés az ilyen buzgó imádkozó. Ezért kérem annyiszor, hogy térjetek meg, mert nagyon sok
a képmutató ember. Ezek közönséges hazudozók, akik a
hazugság atyját, a sátánt szolgálják. Ezek nem kapnak semmiféle kegyelmet, az imáiktól is undorodom. Magatokon kell
kezdeni a megtérést. Az igazi életszentség ebben áll: szüntelen
lelkiismeret vizsgálat. Állandó keresés: Mi az Isten akarata?
Hogy viszonyulok Isten törvényeihez? Megteszem-e azokat?
Mit vár tőlem Isten az adott helyzetben? Jézus és Mária hogyan
cselekedtek, amikor a Földön éltek? Ha Ők lennének az én
helyemben, mit tennének? A válasz ez: Mindig a szeretet és az
irgalom uralkodjon a lelkemben. Szüntelenül gyakoroljam az
önmegtagadást, és szeretettel öleljem át a keresztet, amivel az
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üdvösségem, vagy mások üdvössége szempontjából az Úr
Jézus megajándékozott. Soha ne akarjak megszabadulni a
kereszttől, hanem türelemmel hordozzam. A keresztre feszített
Üdvözítő Isten-Emberből merítsek erőt, és Tőle kérjek megerősítést, hogy kitartsak mindhalálig. Az ilyen lélek tetszik
Nekem. Az ilyen követ Engem hűségesen. Én sem lázadtam,
amikor a ti üdvösségetekért ártatlanul szenvedtem. Nem harcoltam az igazamért, hanem szótlanul tűrtem az igazságtalanságokat. Nem zúgolódtam a kereszt ellen, hanem engedelmesen átkaroltam azt. Tudtam, hogy engedelmességem és áldozatom az egész világ üdvösségére válik. Mindazokat üdvözíti,
akik együttműködnek kegyelmemmel. De mivel az ember
teremtésekor értelmet és szabad akaratot kapott, neki kell dönteni Mellettem úgy, hogy teljesíti törvényeimet. Senkit sem
üdvözíthetek, ha ő maga nem akarja. Az Én irgalmas szeretetem nem abban áll, ahogy sokan gondolják, hogy a bűnösök
bemasíroznak a mennybe. Ha valaki életében többre tartotta a
bűnt, mint Engem, akkor az nem is akar üdvözülni. Az Én szeretetem abban áll, hogy lehajolok a bűnöshöz, elhalmozom
kegyelmekkel, és várom a válaszát. Ha megtér, akkor üdvözítem. Ha nem, akkor nem. Ilyen egyszerű. Papjaimnak többet
kellene beszélni a pokolról és a kárhozatról. A széles útról,
amelyen sokan mennek a kárhozatba. A keskeny útról, amely
az üdvösségre visz. A megtérésre kellene buzdítani, hogy szakítsanak a bűnnel, azonnal. Még ma. Amíg a kegyelem ideje
tart. Ezt különösen kellene hangsúlyozni. Az életszentség
állandó harc a sátánnal és az ember saját bűnre hajló természetével. Csak ha teljes önmegtagadásban él valaki, akkor tud életszentségre jutni. Ezt kérem mindenkitől. De sokan nagyonnagyon távol állnak ettől. Ezért lesz megtisztítva a világ, és
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benne az Egyház. Igyekezzetek bejutni a szűk kapun! Ez azt
jelenti, hogy hagyjatok el mindent Értem, hogy elnyerjétek az
örök életet. Az erőszakosoké az ország. Nem lehet lazsálni.
Nap, mint nap fel kell venni a harcot a sátánnal, és az ember
saját rosszra hajló természetével. Csak aki ilyen lelkülettel él,
az nyeri el az országot. A mennyországért küzdeni kell. El kell
érte viselni gúnyt, üldözést. Ne akarjatok mindenkinek megfelelni, csak egyedül Istennek! Aki így él, az már magában hordja az örök életet. Aki kétfelé sántikál, az képmutató. Ez pedig
az örök kárhozat. Vigyázzatok, hogyan éltek! Eszerint lesztek
megítélve. Megáldalak benneteket az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
Most a lelkek megmentéséről beszélek neked. A lélek az Isten
sajátja. A teremtéskor az Isten lelket lehelt az emberbe, amitől
az életre kelt. Ezért a lélek az, ami éltet, a test nem használ
semmit. A testet arra kaptátok, hogy beilleszkedjetek az anyagi világba. A test a lélek szolgálatára van. A lélek a magasabb
rendű, a test az alacsonyabb rendű. A lélek halhatatlan, a test a
halál után feloszlik, megsemmisül. Porból lett és porrá lesz.
Azt az időt nevezik a Földön életnek, amíg a lélek a testben
időzik. Amikor a lélek kimegy a testből, akkor a test hal csak
meg. A lélek átköltözik arra a helyre, amit cselekedetei szerint
kiérdemelt. Három hely van. Mennyország, tisztítótűz és
pokol. A lélek azonnal odamegy, mihelyst kijött a testből. A
személy előtt lepereg egész élete, amiből ő már tudja, hogy hol
a helye. Nagy kegyelem a lélek számára, hogy testben élhet.
Elmagyarázom neked, hogy miért. Például egy ember elhatározza, hogy bűnt követ el. De valaki a rejtekben imádkozik
érte. Én, Aki meghallgatom az imát, cselekszem. Erre az
120

emberre betegséget adok. Lázas, tehetetlenül fekszik. Arra
indítom a szomszédját, aki igaz hívő ember, hogy látogassa
meg. Elmegy hozzá, beszélgetnek. A betegnek jól esik a látogatás. A beszélgetést Én irányítom. A szomszéd beszél a betegnek Rólam, hogy Én mennyit szenvedtem az ő lelkéért, hogy
üdvözítsem. Azt akarom, hogy bűn nélkül éljen. A szomszéd
előhúz a zsebéből egy Újszövetségi Szentírást, és felolvas a
betegnek egy részt, a tékozló fiú történetét. Én közben kopogtatok a beteg szívének az ajtaján. Ő magába száll, és szívből
megbánja szándékát, aminek az elkövetésében megakadályoztam. Többé már nem akar vétkezni. Jól esnek neki az evangélium szavai. Befogad Engem a szívébe, és imádkozik. Ez a
megtérés. Gyermekeim! Ha tudnátok, hogy mekkora ereje és
hatása van a szívből mondott imának, szüntelen imádkoznátok!
Elég egyetlen fohász is, és megmenekül egy lélek. Amikor
halljátok, hogy valaki káromkodik, mondjatok el érte egy
fohászt! Pl. így: Jézusom, a Te érte kiontott drága Szent
Véredre kérlek, ne hagyd elkárhozni ezt az embert! Ígérem
nektek, hogy megmentem őt. Egyetlen fohászért, amit egy pillanat alatt mondtatok hittel és szívből. Könyörögve kérlek,
mentsétek meg a lelkeket! Legyetek az Én eszközeim! Szent
Véremre kérlek benneteket! Nem az számít, hogy milyen imát
mondotok, és milyen szavakkal van megfogalmazva. A tartalom számít, a saját szavaitokkal, és legyen hittel teli, és jöjjön
szívből. Aki Bennem bízik, az meg nem szégyenül. Én, a ti
Megváltó Jézusotok mindig meghallgatom a lelkekért mondott
imáitokat, és megmentem mindazokat, akikért imádkoztok.
Éljetek ezzel a nagy lehetőséggel! Kérjetek sokat! Imádkozzatok a világ végezetéig élő összes lelkekért!”
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2010. nov. 2. Szentségimádáson Jézus: „Hamarosan vége lesz
ennek a korszaknak. Porba döntöm a bálványokat. Véget vetek
a bűnnek. Megadom minden bűnösnek a megtérés kegyelmét.
Csak rajta múlik, hogyan válaszol rá. Én, az Úr, megmutatom
hatalmamat ennek a bűnös nemzedéknek. Kiirtom a bűnt,
lerontom a bálványokat. Megtanítom az embereket, hogyan
kell egyszerűségben és életszentségben élni. Én, az Úr, megmutatom nekik a szűk ösvényt, amely az örök életre visz. A szívükbe, a lelkükbe írom törvényeimet. Kiárasztom erre a bűnös
romlott világra Szentlelkemet, Aki minden cselekedetre fényt
derít. Az emberek meglátják saját nyomorúságukat. Sírni és
zokogni fognak bűneik miatt. Meglátják, mennyi kárt és nyomort okoztak kapzsiságukkal. Meglátják, hogy hová vezet a
bűn. Az örök kárhozatba. Beleborzadnak a félelembe, hogy
hová juttatnák őket bűneik. De még egyszer kiárasztom rájuk
irgalmam bőségét, megmutatom nekik végtelen szeretetemet.
Ha elfordulnak bűneiktől, és megbánják azokat, eltörlöm nyomorúságukat és bűneiket. Irgalmasan megbocsátok nekik, és új
életet kezdhetnek Énbennem, Aki az örök élet vagyok. Rajta!
Sirassátok meg bűneiteket, és jajveszékeljetek! Most, amíg
még nem késő. Mert ha már kiment a lelketek porsátor testetekből, akkor már nem képes többé változni. A lélek is megmerevedik, mint az élettelen test, és örökre viselnie kell a
következményeket. Jaj azoknak, akik nem tartanak bűnbánatot! Örökre elvesznek.
Most pedig hozzátok szólok, kicsinyeim, Véremen megváltott
drága, hűséges gyermekeim! Menjetek végig a szűk ösvényen,
amelyet kijelöltem számotokra. Gyakoroljátok naponta az
önmegtagadást, és hordozzátok keresztjeiteket, amelyeket Én
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helyezek nap, mint nap a vállatokra, hogy ezáltal megdicsőítsétek Nevemet, és lelkeket mentsetek meg állhatatosságotokkal, mindhalálig kitartó hűségetekkel. Nektek fogom mondani:
Jöjjetek Atyám áldottai, vegyétek birtokba az országot, mert
éheztem, és ennem adtatok. Mindazt, amit a kicsinyek közül
eggyel tettetek, azt Velem tettétek. Jaj a fösvényeknek, mert ők
ezt fogják hallani Tőlem: Távozzatok az örök tűzre, mert éheztem, és ennem nem adtatok. Mindazt, amit a legkisebbek közül
eggyel nem tettetek, Velem nem tettétek. Gyermekeim ez a
végítélet. Isten nem személyválogató. Megítél mindenkit cselekedetei szerint. Előttem, az örök Bíró előtt csak a szeretet
számít. Mit tettetek szeretetből? Jaj azoknak, akik haszonlesésből teszik a jót. Már megkapták jutalmukat. Ti gyakoroljátok
az önzetlen szeretetből fakadó jócselekedeteket mindazokkal a
rászorulókkal, akiket elétek hozok, azokkal, akik nem tudják
viszonozni nektek. Atyám bőséges jutalmat készít számotokra
országában. Mondom nektek: a legkisebb jócselekedet is
elnyeri jutalmát. Gyakoroljátok a tiszta, önzetlen szeretetből
fakadó jócselekedeteket! Gyűjtsetek kincseket a mennybe,
ahol nem vész el, hanem örök boldogságotok forrása lesz, mert
erre kapjátok jutalmul az örök életet.
Kislányom! Az idő elszáll. Minden itt marad. Gyakorold a szeretet jócselekedeteit! Beszéld a szeretet nyelvét! Ezek kísérnek
el, amikor lelked kirepül testedből. Ezeket hozod magaddal.
Ezek lesznek örök kincseid a mennyben. Ezekre hallgatom
meg imáidat, amelyeket a küzdő (földi) Egyház híveiért fogsz
mondani Szent Színem előtt. Ne hagyj ki egyetlen alkalmat
sem! Tedd a jót mindenkivel, akiket eléd hozok! Intsd meg a
bűnösöket! Segíts a rászorulókon! Vigasztald meg a kétségbe
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esetteket! Vezesd a tudatlanokat! Megáldalak érte, és örök
jutalmul Magamat adom neked, Aki mindörökké elválaszthatatlanul a tiéd vagyok.”
2010. nov. 14. Szentmisén, szentáldozás előtt Úrfelmutatáskor
Jézus: „Ez az Én Szívem. Neked adom, hogy imádd és szeresd!
Szívem a tiéd, Én vagyok a szíved Királya. Szíved az Enyém,
az Én Szívemben élsz, mint kicsiny pólyás gyermek.”
Szentáldozás után a Szentlélek így imádkozott bennem:
„Imádott édes jó Jézusom! Mindörökké Veled akarok lenni.
Kérlek, védj meg Engem a sátán minden kísértésétől és cselvetésétől! Boríts be engem drága Szent Véreddel, hogy mindhalálig kitartsak az Irántad való szeretetben és hűségben.
Ezt az imát mondd el minden szentáldozás után. Ez az ima fog
megvédeni az utolsó órán, hogy mindhalálig kitarts akaratom
megtételében.”
2010. nov. 18. Szentségimádáson Jézus: „Az igaz ember hitből
él. A hit az Isten legnagyobb ajándéka. A keresztény ember
sajátja. Ezért ha egy keresztény hitetlenné válik, nem hívják
többé kereszténynek. Nagy dolog az istenfélő élet titka. Ez a
titok: a hit, a remény és a szeretet. Ez a három isteni erény,
amelyet a Szentháromságos egy Isten ajándékoz minden
embernek, aki keresi Őt. Istent keresni annyit jelent, hogy
nyugtalan az ember mindaddig, amíg választ nem kap az életére. Kérdése pedig ez: Miért élek a világban? Mi lesz velem a
halálom után? Érdemes-e jónak lenni, vagy mindegy? Van-e
számadás? Amikor mindezekre a kérdésekre választ kap az
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Egyházban, csak akkor tudja elfogadni, ha hisz benne. Én minden Hozzám igyekvőnek megadom a hitet. De a kereső ember
nyugtalansága csak akkor tűnik el, ha belátja, hogy Nélkülem
tehetetlen, semmi, és átadja az életét Nekem. Rám bízza magát.
Akkor megnyugszik Bennem. Gyermekeim! Oly egyszerű és
nagyszerű az életszentség. Csak el kell merülni Bennem. Gyűlölni kell a bűnt. Akkor könnyű ellene mondani a sátánnak. Ha
mindig ezt teszitek, boldogok lesztek már itt a földön. De nem
elég csak az ördögnek ellene mondani, hanem meg kell tagadni magatokat is. Legfőképpen a testet kell kordában tartani.
Ellene mondani az ösztönöknek, a lustaságnak, a torkosságnak,
stb. Figyeljétek meg, milyen összhangban vannak törvényeim
az egészséges életmóddal: Pl. ha valaki fegyelmezi magát az
evésben és az ivásban, vagyis nem torkos, akkor nem hízik el,
nem lesz rabja az alkoholnak. Ha valaki ellene mond a bujaságnak, nem lesz rabja a bűnnek, hűséges marad a házastársához, vagy szent tisztaságban él. Ha valaki ellene mond a lustaságnak, akkor nem mulasztja el a Szentmisét és az imát.
Szorgalmasan dolgozik, és mindene megvan, amire szüksége
van. Ezt mondtam: Keressétek az Isten országát, és annak igazságát, a többi mind megadatik nektek. Aki Engem keres, az
nem szűkölködik. Az Engem eszik, Aki az örök élet Kenyere
vagyok. Mivel már megkapott Engem, Aki a legnagyobb
vagyok, szemétnek tart Rajtam kívül mindent. Ezért nem
vágyik a reklámok által kínált világi drágaságokra, mert megváltozott az értékrendje. Engem követ a szegénységben, az alázatban és az önfeledt, önzetlen szeretetben. Nincs olyan kevés,
amit meg ne osztana a rászorulóval. Ezért elégedett azzal,
amije van. Nem panaszkodik, mert Engem, a legfőbb Jót birtokol. Érvényesek rá Avillai Nagy Szent Teréz szavai: „…annak,
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aki Istené, semmi sem hiányzik. Isten egymaga elég.” Az ilyen
ember nem keresi a teremtmények társaságát. Kedveli a magányt, ahol elmerül Bennem, Aki szívének Királya vagyok.
Tegyétek ezt ti is! Időzzetek Velem, Aki a lelketekben élek, és
trónolok! Igyekezzetek minden gondolatotokat Rám irányítani,
hisz bennetek élek, és ti Énbennem. Ha ezt teszitek, Bennem
nyugalmat talál lelketek. Nem aggaszt a világ baja. Nem zavar
a világ zaja. Az Én békémet adom nektek. Aki Bennem bízik,
biztonságban van. Aki Rám hagyatkozik, meg nem szégyenül.
Ezt kínálom fel nektek. Éljetek a lehetőséggel, és akkor boldogok lesztek, mert nevetek fel lesz írva az élet könyvébe. Erre
áldalak meg titeket kicsi gyermekeim, az Atya, a Fiú és a
Szentlélek nevében.”
2010. nov. 21. Krisztus Király ünnepén, Szentségimádáson
Jézus: „Az idő eljött. Már látszanak a jelek. Éljetek halálra
készen! Éljetek szüntelen készenlétben! Így várjátok a pillanatot, amikor kirepül a lelketek a testetekből, amely porból lett,
és porrá lesz. De a léleknek örök élete van. Aki földi életében
jót cselekedett, az megy az örök életre, az örök boldogságra a
mennybe. Aki rosszat, az magára vonta az Isten ítéletét, és
elkárhozik. Gyermekeim! Már annyiszor figyelmeztettelek
benneteket! Mire vártok? Miért nem tértek meg? Szavaim igazak, és beteljesülnek. Mindig a Szentírás szellemében beszélek
hozzátok. Miért kételkedtek? Miért utasítjátok el a magán
kinyilatkoztatást? Miért vagytok még mindig süketek tanításom befogadására? Azért, mert sok rossz dolgot mondok, ami
nem tetszik nektek? De hát az Evangéliumban nem ugyanazt
mondtam? Én mindig az igazat mondom. Függetlenül attól,
hogy tetszik-e hallgatóimnak, vagy nem. De mindig megmuta126

tom a kiutat, hogy megmeneküljetek a büntetéstől. Ez a megtérés. De ti nem akartok megtérni. Azt gondoljátok, hogy még
ráértek. Én pedig sürgetlek benneteket, mert az eseményeket
Én irányítom, és napra, órára, percre előre tudom, hogy mi fog
következni. Gyermekeim! Ezek az utolsó figyelmeztetéseim.
Térjetek meg még ma, mert csak a pillanat a tiétek. A jövőt
nem ismeritek. Szálljatok magatokba! Sirassátok meg bűneiteket! Gyónjatok meg, és változzatok meg! Ha ti is akarjátok, a
kegyelem vizében megfürödve újjászülethettek. Boldog, istenfélő, szabad emberek lesztek. Békében és szeretetben fogtok
egymással élni. Felejtsétek el egymás bűneit! Bocsássatok meg
szívből egymásnak! Adjátok át Nekem sérelmeiteket, és Én
begyógyítom sebeiteket! Én igazságot szolgáltatok minden
elnyomottnak, és ha Rám hagyatkozik, gondoskodom róla.
Atyám arra teremtett minden embert, hogy boldog legyen, szeressen, és szeretve legyen. Szeretet nélkül nincs értelme az
életnek. Szeretet nélkül nincs boldogság és béke. A szeretet
fontosabb az ember számára, mint a levegő, mert a szeretet
élteti a lelket, és a lélek erejéből él a test. Evangéliumomban
ezt mondtam: „A lélek az, ami éltet, a test nem használ semmit.” (Jn.6,63) Tápláljátok a lelketeket az Én Testemmel és
Véremmel! Hagyjátok, hogy megerősítselek, meggyógyítsalak
benneteket, és megvédjelek a sátán támadásaitól. Az Én Testem
valóban étel, és az Én Vérem valóban ital. Aki eszi az Én
Testemet, és issza az Én Véremet, az Bennem lakik, és Én
őbenne. Annak örök élete van. Egyedül a bűn torlaszolja el
Előlem az utat. Változzatok meg! Szakítsatok a bűnnel! Ne
legyetek a sátán rabszolgái! Akkor szabadok lesztek arra, hogy
Hozzám jöjjetek, és Belőlem táplálkozzatok. Akkor megnyílik
szívetek tanításom befogadására. Akkor szentekké tudlak for127

málni benneteket. Könyörögve kérlek, szakítsatok a bűnnel!
Ne legyetek a sátán martalékai! Megváltásom csak azoknak
szól, akik bűnbánatot tartanak. A megátalkodottak örökre
elkárhoznak. Ez is benne van az Újszövetségi Szentírásban:
„…minden bűn és káromlás, amit az emberek elkövetnek,
bocsánatot nyer. De aki a Szentlelket káromolja, az sohasem
nyer bocsánatot, hanem örök vétek terheli.” (Mk.3,29) Ez a
megátalkodottság. Ettől akarlak megóvni titeket. Ezért figyelmeztetlek. Vigyázzatok! A szokás nagy úr. A fa arra zuhan,
amerre dől. Tisztuljatok meg! Ne utánozzátok a világ bűnös
szokásait! Ne legyetek öntörvényűek! Kövessétek Egyházam
tanítását! A tíz parancsot és a főparancsot. Hallgassatok a pápára, aki az Én tanításomat közvetíti felétek! Végül imádkozzatok papjaimért, hogy szentek és feddhetetlenek legyenek, és
életük példájával hirdessék az Evangéliumot. Erre áldalak meg
titeket kicsi gyermekeim, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
Most a lelkek megmentéséről beszélek neked. A bűnös lélek
olyan, mint a kiszáradt fa. A levelei lehulltak. Termést nem
hoz. Nincs élet benne. Az ágaiban nem kering a nedv.
Reménytelen, hogy kihajt, tűzre való. Ó mennyi, de mennyi
ilyen ember van a Földön! Kislányom, ha látnád ezeknek az
embereknek az eltorzult, szurok fekete lelkét, meghalnál a fájdalomtól. Ha az ilyen szentáldozáshoz járul, azonnal keresztre
feszít Engem a lelkében. Képzeld el magad, hogy te, igaz
ember létedre bűnözők és gyilkosok közé lennél bezárva. Így
vagyok Én a bűnös lelkében, ahol a sátán az úr. Nagy az Én
szeretetem és türelmem minden bűnös iránt. Azért, mert
tudom, hogy egy élete van itt a Földön, és ha meghal, utána az
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ítélet következik. Ezért várok a megtérésére. Kérlek titeket,
imádkozó, hívő gyermekeim, hogy imádkozzatok a szegény
bűnösökért, mert megvakította és süketté tette őket a sátán.
Nem látják, hogy a kárhozat felé rohannak. Nem hallják szerető kiáltásomat feléjük. Az elméjük beteg. Öntörvényűek, ezért
nem tudják megkülönböztetni a jót a rossztól. Törvényeimet
megvetik, mert a bűn rabjai. Engem, legnagyobb Jótevőjüket,
Megváltójukat elutasítanak, mert az életük megváltoztatását
kérem tőlük. Most hozzátok fordulok, kicsinyeim, akik meghalljátok szavam: Imádkozzatok, és hozzatok áldozatokat a
szegény bűnösökért! Ajánljátok fel szenvedéseiteket az Én kínszenvedéseimmel és kereszthalálommal egyesítve égi Édesanyátok hétfájdalmas Szeplőtelen Szíve és könnyei által
Nekem. Áldozataitokra és imáitokra megmentem őket. Ne
hagyjátok, hogy hiába való legyen értük kiontott drága Szent
Vérem és kereszthalálom! Mentsétek meg a lelkeket! Ez
legyen életetek legfőbb feladata! Újra mondom, sőt kiáltom:
Mentsétek meg a lelkeket! Ne a bűneikkel foglalkozzatok!
Azoktól Én is undorodom. Engem lássatok a keresztfán, Aki
meghaltam értük is! Az Én kiontott drága Szent Véremért
könyörögjetek értük, amely ott csillog szurok fekete lelkükön!
Kérve kérlek benneteket! Ne a bűneikkel foglalkozzatok,
hanem mentsétek meg őket Hozzám mondott imáitokkal, és
Nekem felajánlott szenvedéseitekkel és áldozataitokkal! Nem
tudjátok elképzelni, mekkora öröm van a mennyben egy megtérő bűnös miatt. Ha ezt teszitek, az Isten dicsőül meg bennetek, Aki végtelenül irgalmas. Ezek a lelkek, akiket megmentetek, örökre dicsőíteni fogják miattatok nagy irgalmamat és szeretetemet. És ez lesz a ti legnagyobb örömötök a mennyben.
Evangéliumomban ezt tanítottam: Tegyetek jót, hogy cseleke129

deteitek láttán Istent dicsőítsék az emberek. Erre áldalak meg
benneteket kicsinyeim, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”
2010. dec. 3. Első pénteken, Szentmisén, szentáldozás után
Jézus: „Merülj el Szívemben! Szívem megvigasztal. Szívem a
béke, a szeretet és az irgalom. Szívemben otthonra találsz.
Szívemet adom neked minden szentáldozásban, hogy szeresd
és imádd! Szívem szomjazik a te szeretetedre. Szívem az egész
világot képes befogadni, de a világ nem akar Hozzám jönni.
Enyhítsd Szívem szomját! Add Nekem szívedet, hogy Én
legyek annak Királya, Istene, mindene, örök boldogsága.”
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MáriaJuliannaáltalkapottimák
2009. nov. 22. Szentségimádáson a Szentlélek így imádkozott
bennem: „Uram, én nagyon szeretlek Téged. Minden szavad
balzsam a lelkemnek. Ha meg kell is halnom Érted, az számomra jutalom. Mert mit ér az élet Nélküled? Sivár, üres,
értéktelen semmi. Te vagy a cél, az érték, az igazgyöngy,
Akiért érdemes eladni mindent. Te Magad vagy az élet, amely
örökké tart. Csak Benned van örök életünk, mert Te vagy a mi
Megváltónk, Üdvözítőnk, Jézusunk. Te vagy minden örömünk
forrása. Te vagy örök célunk, életünk értelme. Te vagy a tűz,
amely magába olvaszt mindent, a mi lelkünket is. A Te szeretettől lángoló Szíved lángra gyújtja szívünket, hogy apró kis
szeretet lángok legyünk oltárod körül, és így imádjunk Téged a
legméltóságosabb Oltáriszentségben. Ó végtelen irgalom, végtelen szeretet! Ó mily nagyon vágyom elmerülni Benned! Te
vagy az oltalom, Aki megtartasz. Te vagy minden vágyam
beteljesülése. Ó irgalmas Jézus! Tekints le a Te alázatos szolgáló leányodra! Tégy velem, amit csak akarsz! Nincs más
vágyam, csak az, hogy mindig engedelmeskedjek Neked.
Tudom, hogy ölelő karjaidba vársz, és hogy egyszer meg is
érkezem. Addig is a szívemben laksz. Te vagy a Királyom,
örök Boldogságom. Ámen.
Imádott Jézusom, Te vagy a fény, Aki megvilágítod életünk
útját. Te vagy a remény, Aki kiragadsz minden csüggedésből.
Te vagy a derű, Aki bearanyozod életünket. Te vagy az élet,
Aki meghaltál értünk a keresztfán. Te vagy a feltámadás, Aki
feltámadtál a halottak közül, hogy mi is, akik Benned hiszünk,
Veled együtt feltámadjunk az örök életre. Te vagy a Fiú, Aki
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nekünk adtad az Atyát. Köszönjük, hogy a testvéreid lehetünk.
Köszönjük Neked az Atyát, Aki végtelenül irgalmas hozzánk,
mert a Te drága Szent Véredet látja a lelkünkön. Köszönjük
Neked az Anyát, Aki közbenjár Nálad értünk. Köszönjük
Neked az örömhírt, amelyet Szent kiömlő Véreddel pecsételtél
meg. Köszönjük Neked az Egyházat, amelyet megalapítottál,
amikor Szent Testedet adtad először ételül, és Szent Véredet
italul az apostoloknak. Köszönjük állandó drága Szent jelenlétedet, amellyel megerősítesz, és megóvsz a sátán minden cselvetésétől. Köszönjük Neked a bűnbocsánat szentségét, hogy
papokat rendeltél szolgálatunkra, akikre rábíztad az oldás és a
kötés hatalmát.
Jézusom, mindent nekünk adtál, ami az örök életre visz.
Kérlek, adj nekünk nyitott szívet, hogy befogadjuk tanításodat,
és mindig ellene mondjunk a sátánnak, és minden kísértésének.
Egyedül Téged imádjunk, és megtegyük parancsaidat.
Jézusom, köszönöm, hogy tanítasz, hogy szeretsz, hogy
vezetsz. Mindent köszönök százszor, ezerszer, milliószor.
Nagyon szeretlek Téged. Kérlek, add, hogy mindig mindent a
Te dicsőségedre tegyek, mert az a legnagyobb vágyam, hogy
hálát adjak Neked. Ámen.”
2009. nov. 25. Szentségimádáson a Szentlélek így imádkozott
bennem: „Édes jó Jézusom! Te meghaltál értünk, a mi bűneinkért. Kérlek, ne nézd bűneinket, hanem végy fel minket a Te
irgalmas Szívedbe! Jóságos Jézusom, a Te irgalmas szeretetedre kérlek, értünk kiontott drága Szent Véreddel tisztíts meg
bennünket bűneinktől! Add meg nekünk a jó halál kegyelmét,
hogy az a pillanat a kegyelem állapotában találjon minket.
Jóságos Jézusom! Szent Véredre kérlek, halálunkkor ölelj ben132

nünket irgalmas Szívedre, és vigyél be minket az örök Atya
országába, az Ő Szent Színe látására. Ámen.”
2010. jan. 14. Szentségimádáson a Szentlélek imája bennem:
„Hőn imádott szeretett Krisztusom! Imádott isteni Jegyesem!
Itt állok lábad előtt, és hálát adok Neked, végtelen szeretetedért. Szereteted csodálatra késztet, mert oly nagyon szerettél,
hogy az életedet adtad értem a keresztfán. Ó Uram, kérlek, add
nekem ezt a szeretetet! Úgy akarlak szeretni Téged, ahogy Te
szeretsz engem. Jóllehet, én nem szolgáltam rá a Te szeretetedre, mert bűnös ember voltam, és bűneimmel megbántottalak
Téged. De Te így is szerettél, és elszenvedted értem, helyettem
a gyalázatot. Szereteted nem ismer határt. Te az utolsó csepp
Véredet is kiontottad értem. Jézusom, isteni Jegyesem!
Felfogni nem tudom a Te végtelen hatalmas, mindeneket felülmúló nagy szeretetedet! Életem odaadásával köszönöm meg
Neked, hogy meghaltál értem a keresztfán. Neked adok mindent, amit nekem adtál. Tégy velem, amit csak akarsz! Biztos
vagyok benne, hogy a javamat, a legnagyobb jót, az üdvösségemet akarod. Ezért haltál meg értem. Csak egyet kérek Tőled:
Szeretni akarlak teljes szívemből, teljes lelkemből, teljes
elmémből és minden erőmből, és Benned szeretni mindenkit,
akit csak elém hozol. Úgy akarok szeretni, ahogyan Te erre példát adtál. Ezt kérem Tőled. A Te szereteted tanítson meg arra,
hogy mi az Isten akarata. Mert életem értelme és öröme Annak
akaratát teljesíteni, Akinek az örök életemet köszönhetem.
Ámen.
Imádott Jézusom! Most a szív dalát énekelem Neked. A szívem
nem az enyém többé. Te lángra gyújtottad. Egyre csak Érted ég
133

és lángol. Csak a Szentháromság után vágyik. Ez a szív már
egyfolytában haldoklik azért, hogy mielőbb színről színre lásson Téged. Úgy vágyom, hogy megszülessek az örök életre!
Jézusom, Szerelmem, Kincsem, Örömöm! Köszönöm, hogy
nem engedtél elveszni. Köszönöm, hogy megváltottál drága
Szent Véred árán, amelyet kiontottál értem. Köszönöm, hogy
Te az enyém vagy, és én a Tiéd. Köszönöm, hogy Te előbb szerettél engem, és kiválasztottál Magadnak, hogy viszontszeresselek és szolgáljalak Téged. Köszönöm, köszönöm, köszönöm.
Mindent köszönök. Áldalak és imádlak most és az egész örökkévalóságon keresztül. Ámen.”
2010. ápr. 1. Nagycsütörtökön Szentségimádáson a Szentlélek
imája bennem:
„Imádott Megváltó Jézusom! Te ott függsz a keresztfán. Ránk
nézel, s ezt mondod: „Szomjazom.” Nem az ecetre szomjaztál,
amely felmarta Ajkad Sebét. Nem. Te a mi lelkünkre szomjazol. Te a mi igenünkre vársz, hogy igennel válaszoljunk a Te
hívásodra. Te azt mondtad: „Legyetek tökéletesek, mint
Mennyei Atyátok!” Te minden életállapotot megszenteltél. A
papságot, a szerzetesrendet, a magányt és a házasságot.
Nekünk csak Téged kell követni, mert Te vagy az út, az igazság és az élet. Te az életedet adtad a mi üdvösségünkért.
Nekünk is az életünket kell odaadni a mi megszentelődésünkért. Jézusom, kérlek, add nekünk a Te hitedet és a Te erődet,
hogy mi is igennel válaszoljunk Mennyei Édesatyánknak úgy,
ahogy Te: „Atyám, ne az Én akaratom legyen, hanem a Tiéd.
Ámen.”
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2010. ápr. 2. Nagypénteken éjjel Szentségimádáson a Szentlélek így imádkozott bennem: „Ó Jézusom, Aki a keresztfán
értünk meghaltál! Kérlek, hallgasd meg imám! Eléd hozok
minden bűnös embert, akik süketek szavaid meghallására.
Kérlek, teremts bennük halló fület! Te, Aki a süketek fülét
megnyitottad, hogy meghallják a Te Igédet, nyisd meg a bűnösök lelkét, hogy befogadják Szent Evangéliumodat! Jézusom,
most a megátalkodottakat hozom Eléd, akik megvetnek Téged,
és nem akarnak hallani Rólad. Kérlek, ne vesd meg könyörgő
szavam! Adj nekik kegyelmet, tisztánlátást, hogy megátalkodott szívük megtérjen, hogy őszinte bűnbánat által megtisztuljanak értünk kiontott drága Szent Véred harmatától, és új életre támadjanak.
Jézusom, Te vagy az út, az igazság és az élet. Kérlek, vezesd népedet az üdvösség útján, amely a Te követésed az önmegtagadás
és a kereszthordozás útja. Kérlek, mutasd meg népednek az igazságot, amely a Te törvényedben van. Csak egy igazság van: a szeretet törvénye, amely az üdvösségre visz. A gyűlölet és a hazugság pedig a kárhozatba taszít. Kérlek, adj tisztánlátást, hogy meg
tudják különböztetni a jót a rossztól, hogy felismerjenek Téged, a
jó Pásztort, és engedelmeskedjenek Neked. Felismerjék a sátánt,
a hazugság atyját, és megvessék azt. Jézusom, Te vagy az örök
élet, mert Te feltámadtál a halálból, és mi is fel fogunk támadni,
ha hiszünk Benned. Kérlek, add nekünk mindig ezt az élő hitet,
hogy minden keserűség és nehézség közepette határtalanul bízzunk Benned, és kegyelmed erejével mindig felkeljünk eleséseinkből. Jézusom, Te az Atya jobbján ülsz, és onnan leszel eljövendő ítélni eleveneket és holtakat. Kérlek, add meg nekünk a
kegyelmet, hogy a halál küszöbét bűn nélkül lépjük át, és az ítéletkor a Te Jobbodon állhassunk az áldottak között. Ámen.”
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Az Úr Jézus: „Azt akarom, hogy ezt az imát sokan imádkozzák.”
A Szentlélek imája: „Drága jó Jézusom! Hálát adok Neked
végtelen irgalmadért. Köszönöm a megváltás nagy művét,
amelyet beteljesítettél a keresztfán. Jézusom, köszönöm a Te
önfeláldozó szeretetedet, végtelen irgalmadat és jóságodat.
Emberi elme képtelen felfogni ekkora szeretetet és lelki békét:
„Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek.” Jézusom, Te azt ígérted: „Az Én békémet adom nektek,
amit a világ nem adhat.” Kérlek, add nekünk a Te békédet,
hogy ne átkozzuk ellenségeinket, hanem imádkozzunk értük.
Ha igazságtalanság ér, ne lázadjunk, hanem nézzünk fel a Te
keresztedre, és megtanuljuk, hogy a Te sorsodban osztozunk.
Te azokat hívod meg erre, akiket kiválasztottál és megerősítettél. Kérlek Téged, add meg nekünk a kegyelmet, hogy amikor
igazságtalanság ér bennünket, nagy bizalommal így kérjünk
Téged: Jézusom, bízom Benned. Te gondoskodj, Te cselekedj!
Jó Uram, ha ezt megengedted, biztosan azért tetted, hogy megdicsőülj bennünk. Kérlek, adj nekünk készséges szívet, hogy a
megaláztatásokat békével tűrjük. Rólad vegyünk példát, és
mindig mindenért hálát adjunk Neked. Azért, mert boldogok a
lélekben szegények - övék a mennyek országa. Ámen.”
2010. ápr. 8. Szentségimádáson Jézus: „Minden szabad perceteket töltsetek imával! Ha tudtok, naponta vegyetek részt
Szentmisén, és járuljatok Szentáldozáshoz. Imádkozzátok
gyakran az ördögűző imát! A sátán ilyenkor megfutamodik.
Mondjátok gyakran, naponta többször is az irgalmasság rózsafüzért. Amikor ezt imádkozzátok, irgalmam körül öleli a vilá136

got, és sok kegyelmet adok minden embernek, hogy felismerve bűneiket, megtérjenek Hozzám. Magasztalják az Én irgalmamat és szeressenek Engem. Imádkozzátok naponta többször
is Szent Vérem litániáját, amelynek a válasza: „üdvözíts minket”. (Hozsanna 66. old.) Ilyenkor lehajolok a bűnöshöz, és
minden kegyelmet megadok neki, ami az üdvösségére válik.
Imádkozzátok a hagyományos rózsafüzéreket! Szemléljétek az
Én életemet fogantatásomtól mennybemenetelemig. Ilyenkor
égi Édesanyátok imádkozik veletek és értetek. Ő a nagyhatalmú Szűz, Aki minden kegyelmet leesd számotokra, hogy még
a legnagyobb bűnös is üdvözüljön. Minden szívből jövő, hittel
teli ima meghallgattatik. Legyen az egy röpima, egy fohász,
vagy hosszabb, akár órákig tartó Szentségimádás. Ez utóbbi a
legnagyobb kegyelem. Szakítsatok Rám időt! Imádjatok
Engem a legméltóságosabb Oltáriszentségben! Szomjazom a
lelketekre! Meg akarom tölteni az Én szeretetemmel, békémmel és örömömmel. Nem akarom, hogy szenvedjetek a világ
gondja, baja miatt. Jöjjetek Hozzám mindnyájan, Én felüdítelek benneteket! Adjátok át Nekem terheiteket! Én átveszem
tőletek, és megoldom gondjaitokat. Én Mindenható vagyok.
De ha egyedül akarjátok hordozni, ha nem kértek Engem,
akkor ne csodálkozzatok, hogy összeroskadtok alatta. Én tiszteletben tartom szabad akaratotokat. Várlak titeket a tabernákulumban! A szívetekbe akarok betérni! De azt akarom, hogy
előtte tisztuljatok meg a bűnbánat szentségében! Jöjjetek
Hozzám! Vágyom rá, hogy megosszátok Velem örömeiteket,
bánataitokat! Várom, hogy hálát adjatok azért, hogy rettenetes
kereszthalálom által megváltottalak benneteket. Várom, hogy
hálát adjatok minden Szentmiséért és Szentáldozásért. Azért,
hogy köztetek maradtam, és adok papokat, akik bemutatják a
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Szentmisét, és megáldoztatnak titeket. Hallgassatok Rám!
Velem boldogok lesztek nemcsak itt a földön, hanem egy egész
örökkévalóságon át. Sírva kérlek benneteket, Véremen megváltott gyermekeim! Ne hallgassatok a sátánra! Térjetek meg
Hozzám! Hozzatok áldozatokat a szegény bűnösökért, mert
értetek is imádkoztak, hogy megtérjetek. Csak egy a fontos,
hogy elnyerjétek az örök életet. Erre kaptátok földi életeteket.
Megáldalak benneteket az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”
2010. ápr. 11. Szentségimádáson Jézus: „Drága Jézusom! Te,
Aki meghaltál értem a keresztfán, kérlek, fogadj be engem a Te
irgalmas Szívedbe! Szíved legyen az én lakásom, örök menedékem. Védj meg engem a sátán támadásaitól! Te légy az életem központja, öröme, békéje és biztonsága. Te légy a cél,
Akihez költözöm. A Te irgalmad öleljen körül engem most, és
halálom óráján. Ámen.”
Az Úr Jézus: „Imádkozzál! Így kérj Engem: Imádott Jézusom!
Kérlek, add nekem a Te erődet, a Te hitedet, és a Te szeretetedet! Add, hogy úgy szeresselek Téged, ahogy Te szerettél
engem, amikor a Getszemáné kertben rám gondoltál. Bár
remegtél a halálfélelemtől, és vérrel verítékeztél, mert mint
Isten előre láttad azt az iszonyú kegyetlenséget, ami Rád várt,
mégis irántam való szeretetből kimondtad: Atyám, ne az Én
akaratom legyen, hanem a Tiéd. Én is így akarom kimondani
Veled együtt. Ehhez adj nekem erőt, hitet, és végtelen szeretetet, hogy életem minden nehézségében Veled együtt újra meg
újra ki tudjam mondani: Atyám, a Te akaratod legyen, ne az
enyém. Ámen”
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A Szentlélek imája bennem: „Hőn imádott édes jó Jézusom!
Köszönöm, hogy itt lehetek a Te drága Szent Színed előtt.
Köszönöm, hogy szeretsz engem, és Te szerettél előbb. Köszönöm, hogy Neked terved van velem, és minden megfogant élettel, még mielőtt megfogant, már létezett a Te gondolatodban.
Imádott Jézusom, köszönöm ezt a nagy kegyelmet, amelyet
nekem adtál. Köszönöm, hogy hallom szavadat, hogy leírhatom, és nagyon köszönöm, hogy ebből tanulhatunk, erőt, bölcsességet és vigaszt meríthetünk, mert Te Magad erősítesz
minket, a Te bölcsességedet adod nekünk, és Te vigasztalsz
meg, amikor csalódunk, mert mi hiszékenyen szóba álltunk a
sátánnal, és ő becsapott minket.
Istenem szeretlek Téged teljes szívemből, teljes lelkemből, teljes elmémből és minden erőmből. Csak Téged imádlak. Csak
Neked adok hálát. A halál nem választ el Tőled. Sőt, ha meghalunk, akkor nyerjük el az örök életet.
Drága Jézusom, imádott Királyom! A szívem egyre csak
örvendezik Benned azért, hogy feltámadtál, és Veled együtt mi
is fel fogunk támadni. Azért, hogy köztünk vagy és velünk
maradtál. Az Igében, a legméltóságosabb Oltáriszentségben és
a szeretetben. Ez utóbbiban nem kell hinni. De ha szeretetben
élünk, megtapasztalják az emberek, hogy Te itt vagy köztünk.
Te Magad vagy a menny, az örök élet, és ez mind egyetlen szóban benne van: szeretet. Szeretni Téged, annyit jelent, mint birtokolni az örök életet. Szeretni a felebarátot, annyit jelent, mint
szeretni Téged. Mert amit egynek tesztek, azt Velem teszitek.
Így mondtad Jézusom. Csodálatosak a Te szavaid. Neked nincs
szükséged a mi gondoskodásunkra, de a Te szereteted kívánja
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meg tőlünk, hogy a rászorulókon segítsünk. Jézusom, köszönöm ezt a tanítást, mert ha megtesszük, boldog lesz ez a világ.”
2010. ápr. 20. Szentségimádáson Jézus: „Egy nagy ébredés
következik. A Szentlélek megérinti a lelketeket. Akkor mindenki fel fogja ismerni, mi a kötelessége. Hívjátok a
Szentlelket! Kérjétek el az Ő világosságát! Fénye kívül-belül
beragyog benneteket. A Szentlélek tüzesíti fel a lelketeket,
hogy méltó szeretettel válaszoljatok Isten szeretetére. Jöjj
Szentlélek! Jöjj, jöjj, jöjj! Jöjj, áraszd ki Lelkedet, és minden
életre kel! Jöjj Szentlélek! Gyújtsd meg szívünket szereteted
tüzével! Jöjj, áradj ki minden lélekre! Hozz fényt, békét, szeretetet! Hozd el az üdvösséget minden ember számára, akik
sötétségben ülnek! Jöjj, jöjj, jöjj! Úgy kérünk, várunk jöjj, jöjj,
jöjj Szentlélek, jöjj! Ámen, ámen, ámen. Alleluja, alleluja, alleluja! Ámen.”
A Szentlélek imája bennem: „Imádott Uram! Köszönöm, hogy
itt maradtál köztünk a legméltóságosabb Oltáriszentségben.
Köszönöm, hogy szólsz, tanítasz, szeretsz és nevelsz.
Köszönöm, hogy Te vagy az út, az igazság és az élet.
Köszönöm, hogy Te vagy az Úr, a Megváltó, az Üdvözítő.
Köszönöm, hogy viszontszerethetlek Téged. Mert minden a Te
kegyelmed ó én Jézusom, Szerelmem, Üdvözítőm. Lábad elé
teszem életem. Fogadd el imádott Királyom, és tégy velem,
amit csak akarsz. Mindent elfogadok Tőled. Te vagy az én
Üdvözítőm, Aki meghaltál értem a keresztfán. Mindent Neked
adok. Cselekedj velem tetszésed szerint a Te nagyobb dicsőségedre és a lelkek megmentésére. Ámen.”
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2010. máj. 9. Szentségimádáson a Szentlélek így imádkozott
bennem: „Drága imádott Jézusom! Mindenek fölött szeretlek
Téged! Köszönöm, hogy Te előbb szerettél engem. Köszönöm,
hogy meghaltál értem a keresztfán. Köszönöm, hogy feltámadtál a halálból, és velem vagy mindig. Köszönöm, hogy engem
is fel fogsz támasztani. Köszönöm, hogy ez lesz égi születésnapom. Köszönöm, hogy örök életet adtál nekem, és ezt már
most itt a földön birtokolhatom. Köszönöm, hogy Benned boldog vagyok minden üldöztetés és nélkülözés ellenére is. Te
betöltesz a lelkemben minden űrt és vágyat. Köszönöm, hogy
a Tiéd vagyok, és Te az enyém vagy most és mindörökké elválaszthatatlanul. Mindent köszönök Neked. Köszönöm a napot,
a pillanatot, a módot, amelyet végtelen szeretetedből és örök
bölcsességedből kijelöltél, amikor a lelkem kirepül ebből a
porsátor testemből, és egy örök ölelésben egybeforrok veled,
Aki az én Üdvözítőm, Megváltóm, Krisztusom vagy. Már szinte haldoklom a vágytól, annyira vágyom Szent Színed látására.
Jöjj el értem, ó imádott Királyom! Hozd el a percet, a pillanatot, amelyet mindennél jobban várok! Jöjj el értem, ó imádott
édes Üdvözítőm! Vigyél Magaddal abba a dicsőséges hazába,
amelyet öröktől fogva nekem készítettél, és mindazoknak, akik
szeretnek Téged! Dicsőség, hála, tisztelet és szeretet legyen
Neked, az Atyának és a Szentléleknek most és mindörökké!
Ámen.
Ó imádott Üdvözítőm, végtelenül szeretlek Téged! Legyen
áldott a Te Neved most és mindörökké!
Jézusom, Te, amikor a földön éltél, nem nézted saját kényelmedet. Nem a saját akaratod és elképzelésed szerint éltél,
hanem mindig az Atyára figyeltél, és az Ő akaratát teljesítetted.
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Az Evangéliumban ezt mondtad: Nem a Magam akaratát
teszem, hanem annak akaratát, Aki, küldött Engem. A pusztában a sátánnak ezt válaszoltad: „Nem csak kenyérrel él az
ember, hanem minden igével, amely Isten ajkáról származik.”
(Mt.4,4) Te erre adtál példát. Engedelmes voltál Atyádnak
mindvégig, egészen a kereszthalálig. Tőlünk is ezt a gyermeki
szeretetet és engedelmességet kéred, hogy ebben mindvégig
kitartsunk. Ezt mondtad: Aki utánam akar jönni, tagadja meg
magát, vegye fel minden nap keresztjét, és úgy kövessen
Engem. Igen Uram, Te is ezt tetted. Életed minden napja áldozat volt, míg végül Te Magad is Áldozattá lettél a keresztfán a
mi megváltásunkra. Nehéz Téged követni. Magunktól képtelenek vagyunk rá. Csak a Te kegyelmed, a Te szereteted, a Te
vonzásod tesz minket képessé fokról-fokra, hogy megérjünk,
mint a gyümölcs, és egyre jobban átadjuk az életünket Neked,
Aki a legjobban szeretsz minket. Te mondtad: Nálam nélkül
semmit sem tehettek. Igen Uram, mert minden a Te kegyelmed.
Mi emberek, gyarlók vagyunk. Az egész életünk egy folyamatos elvesztés. Elveszítjük a fiatalságunkat, az egészségünket, a
szeretteinket. Minél többet veszítünk, annál jobban közeledünk
Feléd, és megtapasztaljuk, hogy csak Te vagy a miénk, csak Te
szeretsz minket igazán, és az örök élet igéi Nálad vannak.
Köszönöm, hogy türelmesen kivárod, amíg mi elveszítjük bálványainkat, és megtérünk Hozzád. Köszönöm, hogy vonzol
bennünket Magadhoz, és úgy alakítod a körülményeket, hogy
Rád találjunk. Köszönöm, hogy a szívünkben élsz, szeretsz, és
gondot viselsz ránk. Köszönöm, hogy Magadat adod nekünk az
Igében, az Oltáriszentségben, és a felebarát szeretetében.
Köszönöm, hogy jelen vagy ebben a világban, és elküldted a
Szentlelket, Aki megtanít minket mindenre, ami az üdvössé142

günkre válik. Ó örök, gondviselő Szeretet! Nincs rá szó,
milyen jóságos szerető Istenünk vagy! A mennyben az angyalok nyelvén szeretnélek dicsőíteni és magasztalni Téged mindörökké! Legyen hála, áldás és dicsőség Neked! Ámen.”
2010. máj. 23-án Pünkösd szent ünnepén, Szentségimádáson a
Szentlélek imája bennem: „Jöjj Szentlélek, jöjj, áraszd ki ránk
szereteted tüzét! Jöjj Szentlélek, jöjj, vezess el minket
Jézushoz, hogy Sebei által üdvözüljünk! Jöjj Szentlélek, jöjj,
áradj ki ránk hét ajándékoddal! Növeld bennünk a hitet, a
reményt és a szeretetet! Áraszd ki ránk a bölcsességet, add meg
nekünk az Istenfélelmet, add meg nekünk azt a kegyelmet,
hogy méltó gyermekei legyünk az Atyának, Aki Szent Fiát adta
oda értünk, Aki megváltott minket, hogy örök életünk legyen.
Kérünk Téged Szentlélek, áraszd szívünkbe az Istenszeretet
tüzét, hogy általa elnyerjük az üdvösséget. Ámen.”
2010. május 27. Szentségimádáson a Szentlélek imája bennem:
„Imádott Uram, én reménységem! Kérlek, hallgasd meg imámat, melyet Hozzád röpítek. Bízom a Te végtelen irgalmadban
és szeretetedben, hogy irgalmasan lehajolsz ahhoz, aki bizalommal kéri a Te segítségedet. Égi Édesanyám hétfájdalmas
szeplőtelen Szíve és könnyei által kérem kegyelmedet. A Te
Vérrel való verítékezésedre, elfogatásodra, megostoroztatásodra, kereszthordozásodra és keresztre feszítésed rettenetes, iszonyatos kínjaira, és kimondhatatlanul gyötrelmes kereszthalálodra kérlek, légy irgalmas hozzánk, szegény bűnösökhöz!
Légy a mi Szószólónk az Atyánál. Kérd az Ő irgalmát és
kegyelmét erre a nyomorult, bűnös világra, amely megérdemli, hogy bármely pillanatban eltaposd, mint egy hangyát. Légy
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irgalmas a Te szentjeid és szent angyalaid imáira, és a mi legszentebb égi Édesanyánk közbenjáró imáira, Akihez mi is társulunk, és készek vagyunk megtenni a Te akaratodat.
Elviselünk fájdalmat, szenvedést. Kitartunk az imában és a
böjtben, csak mentsd meg a lelkeket, a szegény bűnösöket, akiket annyira behálózott a sátán, hogy már nem tudják megkülönböztetni a jót a rossztól. Atyám! Ők is a Te szeretetedből
születtek. Mentsd meg őket Szent Fiad áldott Szent kiontott
Véréért és rettenetes kereszthaláláért, kérlek a Te legszentebb
Leányod, az Úr Jézus Szent Édesanyjának hétfájdalmas szeplőtelen Szíve és könnyei által! Kérlek Téged, könyörülj rajtunk! Atyám bízom Benned. Jöjjön el a Te országod! Legyen
meg a Te akaratod! Kérlek, add, hogy ez a világ mennyországgá változzon, és benne minden ember szent legyen! Ámen.”
Az Úr Jézus: „Ezt az imát mielőbb másold le, és terjeszd! Azt
akarom, hogy sokan, minél többen imádkozzák. Ezzel még sok
lelket menthettek meg a pokol tüzétől.”
Jézusom, Kincsem, örök Boldogságom! Te vagy az örök élet
Kútfeje. Minden jónak és reménynek Szerzője. Te vagy a fény,
Aki megvilágosítod elmémet. Te vagy az örök boldogság, Aki
beragyogod szívemet. Mindig Veled járok, Te vagy hű Társam.
Te szerettél előbb, és Te választottál ki, hogy kövesselek Téged
a rögös keresztúton. Te adsz örömöt és vigaszt, hogy tudjalak
követni. Te adsz csalódásokat a világ dolgaiban, hogy ne tudjam azokat szeretni. Te gyújtod lángra szívemet, hogy csak
Érted lobogjon. Te adod az erőt, hogy ellene mondjak a sátánnak, és minden kísértésének. Te adod szívembe a vágyat, hogy
csak Neked akarjak megfelelni. Te vonzol Magadhoz, fel a
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Golgotára, fel a keresztre, hogy aztán megosszad velem a Te
dicsőségedet is. Mert mindazok, akik hűségesen kitartanak
abban, hogy Téged kövessenek az önmegtagadásban és a
kereszthordozásban, elnyerik az örök életet.
Ó, életem célja, értelme, bölcsessége, örök boldogsága egyedül
Te vagy! Te, Aki felcipelted értem a keresztet a Golgotára.
Hagytad, hogy durva szegekkel, iszonyatos kínfájdalmas kalapácsütésekkel rászegezzenek. Ó, mit el nem tűrtél, szenvedtél
türelemmel, szeretettel értem! Add meg kérlek, hogy türelmetlenségeimben mindig Téged lássalak! Mielőbb bárkit megbántanék, Tőled kérjek erőt a hallgatásra. Te légy szívemben a szeretet, amely legyőz indulatot, fáradtságot, betegséget, ellenszenvet. Te légy hű Társam a szeretet keresztútján, hogy a Te
irgalmas szeretetedből, kegyelmedből elnyerjem az örök életet.
Ámen.”
2010. júl. 8. Szentségimádáson a Szentlélek imája bennem:
„Drága jó Jézusom imádlak Téged! Már nagyon-nagyon szomjazom Szent Színed látására. Kérlek, vedd Magadhoz lelkemet
akkor, amikor Te akarod, és oly módon, ahogyan Te akarod.
Tőled kaptam az életet, amely már fogantatásom pillanatában
megindult az anyaméhben. Tőled kaptam az örök életet, amelyet megszereztél nekem a keresztfán. Ó imádott édes Megváltó Istenem! Mennyire szerettél engem, nyomorult méltatlant! Ó mily nagyon szeretlek Téged, Akinek mindent köszönhetek! Kérlek Téged imádott Jézusom, add, hogy minden lélek
üdvözüljön! Add, hogy megtérjenek a bűnösök! Add meg
nekik a kegyelmet, hogy bűnbánatot tartva megtisztuljanak
értük kiontott drága Szent Véredben, és feloldozást nyerjenek
Tőled, felszentelt papod keze által. Ó Jézusom, mily egyszerű
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és könnyű eszközt rendeltél el bűneink bocsánatára. Mint a kisgyermeknek, csak oda kell járulni szerető szülőjéhez, és tetteit
megbánva bocsánatot kell kérni. Utána megerősítesz bennünket a Szentségekkel, drága Szent Testeddel és Véreddel. „Aki
eszi az Én Testemet, és issza az Én Véremet, annak örök élete
van.” Így mondtad. Van. Már itt a földön, mert minden itt dől
el: örök élet, vagy örök halál. Ó mily nagy szavak! Bárcsak fel
tudnánk fogni, és a jobbik részt választanánk, mint Mária, aki
a lábadnál ülve hallgatta és befogadta tanításodat. Ó mily boldog volt Mária! Elfelejtett mindent, ételkészítést, felszolgálást,
mert lefoglaltad az ő lelkét. Így mondtad: „Nem is veszíti el
soha.” Ma is sokan vagyunk, akik Máriával együtt a jobbik
részt, a Te szavaidat választjuk, és mi vagyunk a leggazdagabbak, mert tanításod lélek és élet, amely megmarad az örök életre. A Te Tested az örök élet kenyere, és a Te Véred az örök élet
itala. Ó mily nagyon boldog vagyok, valahányszor részesülhetek ebben a nagy Szentségben! Mindig csak erre a pillanatra
vágyom, és Te minden nap megadod ezt nekem. Szeretlek
Jézusom! Elmondani nem tudom, mennyire, de azt tudom,
hogy Te vagy számomra az élet, a menny, az öröm, a béke, és
minden, ami fenntart, ami egyedül fontos és nélkülözhetetlen.
Nélküled halott lennék. Nélküled céltalan és üres az élet. Ó
mily boldogtalan az az ember, aki nem ismer, és nem keres
Téged. Vágyik a szeretetre, de azt nem Nálad keresi. Pedig Te
meghaltál érte is a keresztfán. Ó kérlek, Jézusom, add kegyelmedet, hogy mindenki megtaláljon Téged, beteljen Veled, és
imádjon Téged! Befogadják tanításodat és Téged a szívükbe!
Te légy a Királyuk, örök boldogságuk! Ámen.”
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2010. júl. 13. Szentségimádáson Jézus: „Drága kislányom!
Vigyázz! A sátán, mint ordító oroszlán leselkedik rád. Minden
napot már felkeléskor kezdd az ördögűző imával! Utána
mondd el a Szentlélek himnuszt: „Ó alkotó Lélek jövel…”
Majd a bűnbánati és a felajánló imákat. (Lásd az Életfelajánlás
füzetben, vagy a Mária Julianna lelki naplója I-II. kötetében,
hátul az imáknál.) Ha ezeket elmondod, körülbástyázod magad
kegyelmemmel, és tehetetlen lesz ellenfelem veled szemben.
Ha napközben mégis kísért, azonnal fuss Hozzám! Helyezd
magad az Én irgalmas Szívembe égi Édesanyád hétfájdalmas
Szeplőtelen Szíve és könnyei által. Nálunk tökéletes védelmet
találsz. Tedd meg, amit mondtam, és üdvözülsz. Soha ne állj
szóba a sátánnal! Ha képekkel akar csapdába ejteni, azonnal
fordulj el tőle! Vess keresztet a homlokodra az Atya, a Fiú és a
Szentlélek nevében! Kérd Tőlem, hogy őrizzelek meg minden
hiábavaló és vétkes gondolattól, és adjam meg a tisztánlátást
minden cselekedetedhez! Lelki szemeidet fordítsd Felém!
Időzz el Bennem, az imában! Ha nincs időd, elég egy fohász is.
Mondd Nekem: Jézusom szeretlek! Csak a Tiéd akarok lenni!
Csak Neked akarok szolgálni! Kérlek, foglalj le Magadnak
engem! Ne engedd, hogy elkalandozzanak a gondolataim!
Irányítsd azokat mindig csak Rád, és tedd őket patyolat tisztává! Mert a gondolat az első, amit követ a szó, vagy a tett. Tégy
engem Neked tetsző gyermekeddé, hogy megőrizzem Benned
a szent tisztaságot gondolatban, szóban és cselekedetben!
Mindig csak Rád gondoljak, Rólad beszéljek, és Téged szolgáljalak! Segíts engem, hogy megfeleljek minden elvárásodnak, és így fokról fokra tökéletesedjek Benned! Ó imádott
Jézusom! Minden bölcsesség forrása! Te Magad vagy a tökéletes Szentség, Aki saját Testeddel és Véreddel táplálsz minket.
147

Tégy bennünket Neked szentelt örök áldozattá, hogy mi is
átváltozzunk a Te képmásoddá, amiképp a kenyér és a bor a Te
Testeddé és Véreddé változik át minden Szentmisében. Tégy
minket Neked szentelt örök áldozattá, hogy Téged szolgálva,
mi is élvezetes, jó gyümölcsöket teremjünk a Te mindnagyobb
dicsőségedre, mind a magunk, mind embertársaink örök
üdvösségére. Ámen.”
2010. júl. 19. Szentségimádáson Jézus: „Sokan elfelejtik, hogy
Én valóságos Személyként térek a szentáldozásban a szívükbe.
Nem üdvözölnek Engem, nem beszélgetnek Velem. Nem kérik,
hogy szóljak hozzájuk a lelkükben. Pedig Én erre szomjazom.
Mily jól esik Szívemnek, amikor szentáldozás után ezt mondod: „Jézusom, Aki a szívembe térsz, és bennem élsz, a Te végtelen szereteteddel egyesülve szeretlek és imádlak Téged mindenek fölött! Hálát adok Neked mindenért, különösen a szentáldozás kimondhatatlan csodálatos nagy kegyelmi ajándékaiért. Szeretlek Téged Érted, Magadért. Átadom Neked magamat, egész életemet. Mindenkit eléd hozok, akik imáimat kérték, és azokat is, akiket nem ismerek, de Te ismered őket is
Uram. Kérlek, Te gondoskodj, Te cselekedj. Bízom Benned.”
Telve vagy bizalommal, és Rám hagyatkozol. Mondom neked:
aki így könyörög Hozzám, az a legnagyobb kegyelmet kapja.
Mert egyedül Én tudom, mi válik a lélek javára. Csak Én
tudom szentté tenni és üdvözíteni, senki más. Azt kérem mindnyájatoktól, hogy nyissátok meg a szíveteket kegyelmem befogadására! Adjátok át az életeteket, az ügyeiteket és a problémáitokat Nekem! Majd Én megoldom. Én Mindenható vagyok.
Én minden rosszból jót hozok ki. Aki Bennem bízik, meg nem
szégyenül. Az Istent szeretőknek minden a javukra válik.
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Sokkal boldogabb lenne ez a világ, ha az emberek nem maguk
akarnák megoldani a problémáikat, hanem Rám bíznák azokat.
Erre áldalak meg mindnyájatokat az Atya, a Fiú és a Szentlélek
nevében.”
2010. júl. 27. Szentségimádáson a Szentlélek így imádkozott
bennem: „Drága imádott Uram! Mily fölséges a Te Neved!
Fölségesebb az angyaloknál, és minden teremtménynél, ami a
mennyben és a földön van. Te egylényegű vagy az Atyával és
a Szentlélekkel. Te vagy az Atya Egyszülötte, a megtestesült
Ige, Aki leszálltál közénk a földre. Te hoztad el az örömhírt: az
Atya szeret minket. Mi is az Ő gyermekei vagyunk. Ő csodálatos helyet készített számunkra a mennyben, amit nem emberkéz épített. Ha Benned hiszünk, és megtartjuk parancsaidat,
örök életünk van. Ó végtelen irgalom, végtelen szeretet! Mily
jó elmerülni Benned! Te velünk maradtál a világ végezetéig.
Minden Szentmisében vértelenül újra feláldozod Magad értünk
a keresztfán. Drága Szent Testeddel és Véreddel táplálsz minket a kenyér és a bor színe alatt. Ezt mondtad: „Aki eszi az Én
Testemet, és issza az Én Véremet, annak örök élete van.” De
csak akkor, ha tiszta lelkünkbe fogadjuk. Ha bűnben élünk, és
hitetlenül vesszük, akkor a kárhozatunkra válik. Kérlek, őrizz
meg minket ettől! Add, hogy mielőtt Hozzád, a szentek
Szentjéhez járulunk, megtisztuljunk a bűnbánat szentségében!
Moss tisztára minket drága Szent Véreddel, Te oldozz fel
papod keze által! Ó add, hogy hónál fehérebb, napnál ragyogóbb lelkünkbe fogadjunk Téged, hogy méltó palotáid lehessünk, és Te légy a mi szívünk Királya és középpontja! Te Isten
vagy. Ezért jogosan nem éred be az utolsó hellyel az életünkben. Vagy Téged teszünk az első helyre, vagy eltávozol tőlünk,
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és hagyod, hogy a vesztünkbe rohanjunk. Nagy dolog a szabad
akarat. Ez az ember méltósága. Te ezt a legmesszebb menőkig
tiszteletben tartod. Ezért lehetséges minden rossz, mert nélküled semmi jót sem tehetünk, de annál több rosszat. Jaj annak az
embernek, aki leszakítja magát Rólad, a szőlőtőről. Elszárad,
és semmire se jó. Csak arra, hogy kidobják és elégessék. Ó
Jézusom! Kérlek, add meg mindnyájunknak a belátást, hogy
egyedül az a jó nekünk, amit Te akarsz. Mindig Hozzád akarjunk tartozni, és Téged akarjunk követni itt a földön a keresztúton az önmegtagadásban és a kereszthordozásban. Odaát
pedig a Te dicsőségednek örülhessünk örökkön örökké.
Ámen.”
2010. júl. 29. Szentségimádáson Jézus: „Most egy imát diktálok neked: Jöjj, Szentlélek, jöjj! Áraszd ki ránk hét ajándékodat! Jöjj, Szentlélek, kérlek, tölts be minket a Te mindeneket
felülmúló bölcsességeddel, hogy meg tudjuk különböztetni a
jót a rossztól, hogy mindig felismerjük a sátán kísértéseit, és
ellene mondjunk, hogy megtegyük Isten törvényeit, és elnyerjük az örök életet! Jöjj, Szentlélek, jöjj! Töltsd be lelkünket
isteni erőddel, hogy lelkileg megerősödve mindhalálig kitartsunk az Istenbe vetett hitünkben! El ne tántorítson bennünket
Jézustól semmi! Sem szükség, sem jólét, sem öröm, sem bánat.
Jöjj, Szentlélek, jöjj, áraszd ki ránk szeretetedet, hogy eltelve
az Isten iránti szeretettel, minden felebarátban, ellenségben az
Úr Jézust lássuk, és szolgáljuk! Minden ellenségeskedést, minden rosszat jóval győzzünk le! Jöjj Szentlélek, jöjj, áraszd ki
ránk az istenfélelmet, hogy féljük az Istent! Tiszteljük és szeressük Őt! Bűnt soha el ne kövessünk! Inkább akarjunk meghalni, mint vétkezni! Undorodjunk a bűnnek még a gondolatá150

tól is, és soha ne álljunk szóba a sátánnal! Jöjj Szentlélek, jöjj,
áraszd ki ránk a jámborság lelkét! Add, hogy jámbor, tiszta
gondolkodásúak legyünk! Szeressük az egyszerűséget, és megvessük a pompát, az e világi csillogást! Ne akarjunk betelni a
hamis mammonnal, hanem mindig csak Isten igéjével, amely
az örök életre visz! Jöjj, Szentlélek jöjj, add nekünk jó tanácsodat, hogy életutunk során mindig Isten mellett döntsünk! Őt
soha el ne hagyjuk! Tudjunk lemondani minden e világi előnyről, ha ez eltávolítana az Isten törvényeinek a megtételétől!
Segíts, hogy döntésünkkel mindig hűségesen ragaszkodjunk
Istenhez, és az Ő törvényeinek megtartásához! Jöjj, Szentlélek,
jöjj! Add nekünk a Te tudományodat! Add, hogy megismerjük
az Evangéliumot, az Úr Jézus tanítását, az Atya titkait, amelyeket a megtestesült Ige közölt velünk, és elénk élt! Add, hogy
ez a jó hír ránk is vonatkozzon: mi is meghaljunk Krisztussal
ennek a világnak, és minden csábításának, és Vele együtt feltámadjunk az örök életre! Jöjj, Szentlélek, jöjj! Áraszd ki ránk a
Te értelmedet! Adj nekünk okos észjárást, amely Isten törvényei szerint való! Adj nekünk értelmet, hogy belássuk: ki a legfontosabb számunkra, és hogy Őt állítsuk az első helyre az életünkben! Ez a valaki pedig egyedül Jézus Krisztus, a mi
Megváltónk legyen! Ámen.”
2010. aug. 1. Szentségimádáson a Szentlélek imája bennem:
„Imádott édes jó Jézusom! Nagyon-nagyon szeretlek Téged.
Már alig várom, hogy meglássalak színről színre! Még itt sem
tudok betelni Veled, hát még ott, a Te országodban, ha Szent
Színedet megláthatom! Ó, ember erre teljesen méltatlan.
Minden érdem a Tiéd, Jézusom. Te mentél fel értünk a keresztfára. Te szegezted rá adóslevelünket. Drága Szent Tested volt
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az ára, és kiomló drága Szent Véred a bére. Ó végtelen, örök
szeretet! Emberi elme felfogni képtelen. Egy egész örökkévalóság kevés lesz rá, hogy hálát adjunk Neked, drága Megváltónknak azért, hogy megnyitottad előttünk országod kapuját.
Ingyen kegyelemből. Csupán meg kell bánnunk vétkeinket, és
teljesíteni törvényeidet. Hirdetni kell az embereknek Evangéliumodat, és imádkozni kell megtérésükért. Oly kevés, amit
tőlünk kérsz. A legnehezebb részt Magadra vállaltad. Nekünk
csak szakítani kell a bűnnel, és máris Hozzád tartozhatunk.
Mert csak a bűn választ el Tőled. Ó Jézusom, kérlek, adj a
bűnösökbe undort és gyűlöletet minden bűn iránt! Vonzzad
őket Magadhoz! Indítsd a szívüket, hogy Hozzád vonzódjanak,
és Téged válasszanak. Kérlek, üdvözítsd a lelkeket! Ámen.”
2010. aug. 2. Szentségimádáson a Szentlélek imája bennem:
„Drága imádott Jézusom! Egyedüli kincsem, örök Szerelmem
Te vagy! Te megnyitottad előttem országod kapuját. Jóllehet,
én semmi, méltatlan féreg vagyok, de minden a Te kegyelmed.
A Te kegyelmedből tudok hálát adni Neked, mert Te vagy a
szőlőtő, én a szőlővessző. Te adod belém az éltető nedvet, az
erőt, a bölcsességet, a felismerést, hogy mennyire jó vagy hozzánk, nyomorult méltatlan bűnösökhöz. A Te kegyelmed minden megtérő bűnös, minden üdvözült lélek. Köszönöm, hogy
én is közöttük lehetek. Mindörökké háladalt zengek ezért
Neked.
Jézusom, örömöm, kincsem, Királyom! A Te Szent Véred és
kereszthalálod szerezte meg nekem az örök életet. Naponta
táplálsz engem a legméltóságosabb Oltáriszentséggel. „Ez az
Én Testem, ez az Én Vérem.” Naponta elhangzanak szentséges
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fölséges szavaid minden Szentmisében papjaid ajkáról. Ó kérlek, add, hogy fölfogjuk mindnyájan, papok és hívek egyaránt,
hogy nem vagyunk a magunkéi, hanem Azé, Aki meghalt
értünk. Ó kérlek, tégy minket Magadhoz méltókká, szentekké,
tökéletesekké, Neked szentelt örök áldozatokká. Add, hogy
méltók legyünk a keresztény névre, ami azt jelenti: krisztusi
lelkületű. Életpéldánkkal Téged tükrözzünk. Szavainkkal a Te
tanításodat ismételjük. Tetteinkkel Téged kövessünk az áldozatvállalásban, mert a szeretet áldozat. Enélkül nincs tartalma.
Tégy minket Magadhoz hasonlókká, hogy Te élj és működj
általunk! Életünk minden megnyilvánulása a Te nagyobb
dicsőségedet szolgálja, amely egyben az Atya és a Szentlélek
dicsősége is. Ámen.”
2010. aug. 12. Szentségimádáson a Szentlélek imája bennem:
„Drága imádott Jézusom, szívemnek áldott Királya! Kimondhatatlanul szeretlek Téged! Átadom Neked egész életemet.
Tégy velem, amit akarsz. Megköszönök Neked jót, rosszat
egyaránt. Olyan vagyok a kezedben, mint az agyag a kézműves
kezében. Azt formálsz belőlem, amit csak akarsz. Az agyagnak
sem jó, amikor égetik, de tűr szótlanul, mert csak ezáltal lehet
hasznos tárgy, amit kitesznek a polcra az emberek. Legyen
vizes korsó, vagy virágváza, mindegy. A fontos csak az, hogy
Alkotója álma megvalósuljon. Így vagyunk a Te áldott kezedben mi is. Még mielőtt megfogantunk, Neked már örök terved
volt velünk. De egy mindannyiunkban közös: mindnyájunkból
szenteket akarsz formálni. Ezért mondtad: Aki utánam akar
jönni, tagadja meg magát, vegye fel minden nap keresztjét, és
úgy kövessen Engem. Igen. Ha az érzékiség bűnébe akar rántani a sátán, tagadjuk meg magunkat. Ha szenvedést bocsátasz
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ránk, viseljük türelemmel, és gondoljunk arra, hogy szenvedések által formál a Mester. Ha nem azt adod, amit kérünk,
fogadjuk el, mert éppen ez az, ami az életszentségre visz. Te
tudod egyedül, mi válik a lelkünk javára. Ha nehéz a kereszt,
ne letenni akarjuk, hanem hordozni, hisz Téged akarunk követni. Te előttünk mégy a keresztúton. Vérző Sebeiddel cipeled
előttünk a nagy keresztgerendát. Hová mentél? A Golgotára, a
keresztre. Minket is oda vársz. A Te kereszteden az egész világ
számára van hely. Ha megtagadjuk vágyainkat, és egyesülünk
Veled a lemondásban és szenvedésben, a Golgotáról mi is az
örök hazába mehetünk. Ezt a kincset szerezted meg nekünk,
amikor drága Szent Véredet ontottad értünk, nyomorult bűnösökért. Nekünk is így kell látni az önmegtagadást és a kereszthordozást. Elsősorban nekünk, magunknak van rá szükségünk,
hogy szenteket formálj belőlünk. És ha mi már megszentelődtünk, imáink, áldozataink és szenvedéseink mások számára is
megnyithatják a mennyország kapuját. Csak mindig Veled kell
egyesülnünk. Ó drága jó Jézusom, imádott Királyom! Nagy
dolog a megváltás és a lélekmentés. Köszönöm, hogy minket is
bevontál ebbe.”
Az Úr Jézus: „Így lássátok minden szenvedéseteket. Ha Velem
egyesülve türelemmel elviselitek, örök értéke van. Lelkek
ezreit mentheti meg egyetlen ember. Hordozzátok szeretettel
kereszteteket! Örök üdvösségeteket, és sok lélek megmentését
lássátok benne! A kereszt a megváltás eszköze volt az Én számomra. Végtelen szeretetem megosztja mindazokkal, akik szeretnek, és követnek Engem. A szeretet nem ismer határt. Szeretetem titeket is bevon a megváltás művébe, hogy ha együttműködtök kegyelmemmel, meg tudjalak jutalmazni érte. Erre
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áldok meg minden Engem követőt az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”
2010. aug. 31. Szentségimádáson a Szentlélek így imádkozott
bennem: „Drága imádott Jézusom! Köszönöm, hogy jóságos,
irgalmas Megváltónk vagy. Köszönöm, hogy figyelmeztetsz,
intesz a jóra. Köszönöm, hogy szeretsz. Úgy szerettél, hogy a
Véredet ontottad értünk. Köszönöm, hogy türelmes vagy, és
sokáig vársz a megtérésünkre. Köszönöm, hogy adtál papokat,
akik tanítanak minket, és kiszolgáltatják nekünk szentségeidet.
Köszönöm, hogy adtad az Egyházat, ami elkísér bennünket a
bölcsőtől a sírig. Köszönöm, hogy adsz testvéreket, akik önzetlen, tiszta szeretettel szeretnek bennünket Tebenned, és köszönöm, hogy viszontszerethetjük őket. Köszönöm, hogy arra
tanítottál, és arra adtál példát, hogy szeressük az Istent, Aki a
mi jóságos mennyei Édesatyánk, Téged, Aki a mi végtelenül
szerető Megváltó Jézusunk vagy, és a Szentlelket, Aki a mi
vezetőnk, tanítónk és vigaszunk a mennyországba vezető úton.
Köszönöm, hogy beszélsz hozzám a legméltóságosabb Oltáriszentségből, hogy tanítasz, figyelmeztetsz és vezetsz. Köszönöm, hogy velünk maradtál a legméltóságosabb Oltáriszentségben, és a szívünkbe térsz. Te vagy a szívünk Királya, öröme,
békéje, örök üdvössége. Köszönöm, hogy szeretsz minket, és
úgy szerettél, hogy az életedet adtad értünk, és ezt kéred tőlünk
is, hogy úgy szeressük egymást, ahogyan Te szerettél minket.
Imádott édes jó Jézusom! Kérlek, vezess továbbra is bennünket! Taníts, figyelmeztess, és járd velünk a rögös keresztutat,
amelyre minden Téged követőt meghívtál. Kérlek, segíts, hogy
Rólad vegyünk példát, amikor önmegtagadást kell gyakorol155

nunk! Te légy a mi fényünk, örök napunk, Aki megvilágosítja
elménket, és megérteti velünk, hogy a szenvedésnek értelme
van! Egyrészt saját bűneink levezekelésére, másrészt mások
lelkének megmentésére. Te adtál erre is példát. Ártatlanul szenvedtél, és kínhalált haltál értünk a keresztfán. A mi bűneinket
hordoztad azért, hogy megments minket az örök kárhozattól.
Kérlek Jézusom, adj nekünk a végsőkig való állhatatosságot,
hűséget Tehozzád, hogy mindhalálig kitartsunk az Irántad való
szeretetben! Szeressünk Téged akkor is, ha ártatlanul és igazságtalanul szenvedünk Miattad! Ilyenkor nézzünk fel Rád a
keresztre, és Belőled merítsünk erőt! Ó, imádott Urunk, és
Mesterünk, add meg nekünk a kegyelmet, hogy mindannyian
maradéktalanul teljesítsük ránk vonatkozó örök szent tervedet!
Erre áldj meg minket az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében,
hogy mindent a Te nagyobb dicsőségedre tegyünk! Ámen.”
2010. szept. 1. Szentségimádáson a Szentlélek így imádkozott
bennem: „Drága jó Jézusom! Teljes szívemből imádlak Téged!
Szívem csak Érted lángol. Jó nekem itt lenni a tabernákulum
előtt, a szentéj csöndjében. Kérlek, vonzzál Magadhoz minden
keresztényt, minden embert, hogy mindenki megtapasztalja a
nagy élményt, és kimondja Péter apostollal együtt: „Uram, jó
nekünk itt lenni.” Köszönöm, hogy ez az örök élet, a Veled
való együttlét örök boldogsága. Uram, jó nekünk itt lenni.
Köszönöm, hogy a szívünkbe térsz, és bennünk élsz. Hazavihetünk otthonainkba, ki a világba, és Te velünk maradsz minden nap a világ végezetéig. Uram, jó nekünk Veled lenni, mert
Te védőpajzs vagy a sátán ellen. Te vagy az út, az igazság és az
élet. Te vagy az örök élet forrása. Te vagy a szőlőtő, a Megváltó, Aki elvezetsz az örök életre. Te vagy az Isten Báránya,
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Aki feláldoztad értünk Magadat ártatlanul a keresztfán, hogy
megszerezd számunkra az örök életet. Te minket is meghívtál,
hogy kövessünk Téged a keresztúton. Kérlek, tégy minket
Neked szentelt örök áldozattá, amint ezt minden Szentmisében
imádkozzuk. Tégy minket szentekké, hogy méltók lehessünk
Hozzád, és elnyerjük az örök életet! Erre áldj meg bennünket
az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében! Ámen.”
2010. szept. 26. Szentségimádáson a Szentlélek így imádkozott
bennem: „Hőn imádott egy igaz Istenem, Szerelmem,
Mindenem Te vagy! Csordultig betöltötted szívemet, lelkemet.
Te vagy nekem a Minden. Kívüled szemétnek tartok mindent.
Te vagy a földbe rejtett kincs, Akiért eladtam mindent, csakhogy Téged megszerezzelek. Most az enyém vagy, és szüntelen hálát adok Neked. De kincsemet, Téged, ó hatalmas
Istenem megosztalak mindenkivel, akit csak elém hozol. És
csodák csodája! Minél több embernek beszélek Rólad, ó felséges, Mindenható, annál gazdagabb vagyok, mert kincsem
kifogyhatatlan, és egyre csak növeli bennem a szeretetet. Jóllehet, én porszem, semmi vagyok, de a Kincsem, és én mindenre képesek vagyunk. Mert Ő a Minden, Ő az Isten, Ő a
Megváltó, a Mindenható, Aki meghalt és feltámadt, mert
annyira szeretett. Ő a Fiú, Aki lehozta nekünk a hitet, hogyha
hiszünk Őbenne, akkor Vele együtt mi is feltámadunk, és az
Isten gyermekei leszünk. Imádjuk Őt, Aki mindezeket adta,
Aki a Szent Evangéliumot tanította. Imádjuk az Atyát teljes
szívünkből, Aki elküldte Fiát, hogy minket, tudatlanokat megtanítson az Ő szeretetére! Mert ez a kulcs, a szeretet. Aki szeret, az a Fiúban van, és a Fiú őbenne. Aki szeret, annak örök
élete van. Imádjuk a Szentlelket, Akit elküldött az Atya, hogy
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minket vezessen, és megtanítson mindarra, ami az üdvösségünkre válik! Ó mily rejtelmes titok! Három, de mégis egy.
Emberi elme felfogni képtelen, pedig Benne élünk, mozgunk
és vagyunk. Olyan ez, mint a magzat anyja méhében. Az anyjából él, ő táplálja, szereti, hordozza. De magzata még nem láthatja, mert még nem nőtt fel hozzá, hogy megszülessen a világra. Mi is, amíg még ebben a porsátor testben időzünk, bár megtapasztaljuk Isten végtelen gondviselő szeretetét, de mégsem
láthatjuk Őt színről színre, mert porsátor testünk alkalmatlan
rá. Majd ha megszületünk az örök életre, levetjük magunkról
földi testünket, mint egy ruhát, akkor bemehetünk az örök
szentéjbe, ahol színről színre láthatjuk Őt, Akinek végtelen
szeretete hívott minket életre. Akinek mindent köszönhetünk,
mert minden az Ő kegyelme. Addig is, amíg e testben időzünk,
átölel bennünket az Ő irgalmas szeretete. Szeressük Őt viszont
úgy, hogy mindig igyekezzünk a kedvében járni! Bűnt soha el
ne kövessünk! Mindig csak szeressünk, szeressünk, szeressünk! Mert erre lettünk teremtve. A Szeretet gyermekei
vagyunk, akiknek csak szeretni szabad.”
2010. nov. 14. Szentmisén, szentáldozás után a Szentlélek így
imádkozott bennem: „Imádott édes jó Jézusom! Mindörökké
Veled akarok lenni. Kérlek, védj meg Engem a sátán minden
kísértésétől és cselvetésétől! Boríts be engem drága Szent
Véreddel, hogy mindhalálig kitartsak az Irántad való szeretetben és hűségben!”
Az Úr Jézus: „Ezt az imát mondd el minden szentáldozás után.
Ez az ima fog megvédeni az utolsó órán, hogy mindhalálig
kitarts akaratom megtételében.”
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2010. nov. 21. Krisztus Király ünnepén, Szentségimádáson a
Szentlélek így imádkozott bennem: „Imádott édes jó Jézusom!
Te vagy a fény az életemben. Téged fogadlak a szívembe minden szentáldozásban. Te tündökölsz a lelkemben. Te ragyogsz
át a testemen, mint könnyű üvegburán át. Te öntöd a lelkembe
a Te kedvességedet. A Te bájos mosolyod ül ajkamon. Téged
sugározlak az emberek felé. Te vagy bennem a szeretet, amelyet kiárasztasz egész környezetemre. Te vagy bennem a béke,
amely áthatja lelkemet, és békét teremt az engem körülvevőkben. Te vagy bennem a bölcsesség, amely hallgatásra int, ha a
szó, amely elhagyná ajkamat, haragot vagy civakodást váltana
ki a mellettem lévő emberekből. A Te szavad bennem a jó
tanács, amelynek ha engedelmeskedem, mindig megóv a rossztól, vezet a keskeny ösvényen, amely az örök életre visz. A Te
Véred az én megváltásom. A Te szavad: „Atyám bocsáss meg
nekik, mert nem tudják, mit cselekednek” az én békém, megbocsátásom, és reményem, mert ha megbocsátok, én is bocsánatot nyerek Tőled. Jézusom, köszönöm, hogy szeretsz, és én
viszontszerethetlek Téged. Köszönöm, hogy előttem mégy a
rögös keskeny úton, és én követhetlek. Köszönöm, hogy előttem viszed válladon a keresztet, amelyből nekem is adtál
néhány kis szálkát, hogy ebben is kövesselek. Köszönöm, hogy
a keresztek által egyre szorosabban követhetlek. Köszönöm,
hogy amint Te feláldoztattál értem a keresztfán, egykor én is
áldozattá leszek majd Érted. Köszönöm ezt a nagy kitüntetést.
Köszönöm a mennyet, amit a Téged szeretőknek ígértél meg.
Kérlek, add kegyelmedet, hogy egyre jobban és jobban szeresselek Téged, és elnyerjem az örök életet. Ámen.
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Jézusom, Királyom! Mindenek fölött szeretlek Téged! Te vagy
a szívem Királya, Szerelme, örök Boldogsága. Te vagy a fény,
amely beragyogja életem. Te vagy, Aki gondomat viseled. A Te
kegyelmedből létezem. A Te jóságodat élvezem. A Te szereteted gyújtotta lángra lelkemet, hogy izzon és lángoljon az
Irántad való szeretettől, és vállaljam az áldozatokat és szenvedéseket, amelyekhez mindig Te adsz erőt.
Imádott Királyom! Örök Boldogságom! Szívemnek már csak
egy nagy vágya van: kívánom látni Arcodat! Azt a Szent Arcot,
amelyet az Atya megformált, amely rámosolygott a betegre, és
meggyógyította. Amely megszánta a halott fiát sirató özvegyet,
és a gyermekét feltámasztotta. Azt az Arcot, amely haragra lobbant, és kiűzte a kufárokat a templomból. Azt az Arcot, amely
megszidta a képmutató farizeusokat és írástudókat, ezzel minket is figyelmeztetve, hogy ne kövessük példájukat. Azt az
Arcot, amely lehajolt minden bűnöshöz, és bűnbánatuk láttán
elengedte minden tartozásukat, vagyis megbocsátott minden
bűnt.
Imádott Jézusom! Látni kívánom Arcodat! Mikor jelenhetek
meg már Szent Színed előtt? Ragadj Magadhoz imádott
Királyom! Ragadj ki engem ebből a siralomvölgyből!
Mindennél jobban vágyom Hozzád! Készen vagyok bármely
pillanatban. Várlak Téged, hogy eljöjj értem, imádott, szeretett
Szent Vőlegényem! Akkor, amikor Te akarod. Nem sürgetlek,
mert tudom, hogy amíg itt kell lennem, addig szolgálnom kell
Téged. De várlak szüntelen, és hiszem, hogy eljössz, és karjaidba zársz engem, a Te hűséges szolgáló leányodat. Ámen.”

160

levelezés
2009. dec. 27. Itthon az Úr Jézus: „Drága kislányom! Az idő
elszáll. Hamarosan meg kell állnod Színem előtt. Légy kedves
és szeretetteljes kivétel nélkül mindenkihez! Előttem csak a
szeretet számít. Minden gondolatodat, szavadat és cselekedetedet magaddal hozod. Ezek alapján leszel megítélve. Amikor
megállsz Színem előtt, két kérdést teszek fel: Szerettél-e?
Követtél-e? Csak magadról adsz számot. Így készülj a nagy
találkozásra! Vágyakozz Hozzám mindennél jobban! Szakadj
el mindenkitől, akkor könnyű lesz a válás. Csak Én vagyok a
tied. Én mindig veled vagyok, és jobban szeretlek, mint a föld
összes embere együttvéve. A Véremet ontottam ki érted.
Szeress hát viszont teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes
elmédből és minden erődből! Atyám azoknak készítette országát, akik szeretik Őt.”
2010. jan. 17. Szentségimádáson Jézus: „Drága kislányom! Ne
csodálkozz azon, hogy a sátán egyfolytában támad, hisz kiestél
a markából. Megszabadítottalak. Ne foglalkozz a problémákkal! Ezeket ellenfelem adja eléd. Te úgy sem tudod megoldani.
Add át azokat Nekem! Bízzál Bennem! Én cselekszem. Elég
neked az Én kegyelmem. Amikor te gyenge vagy, akkor
vagyok Én benned erős, mert a te gyengeségedben, semmiségedben mutatkozik meg az Én mindenható isteni erőm. Így
imádkozz: „Jézusom, kérlek, ne nézz az én gyarlóságaimra és
bukdácsolásaimra! Tarts meg Engem a Beléd vetett erős, mindenre elszánt hitben, és a lángoló, teljesen magamat odaadó és
önfelemésztő Irántad való szeretetben! Kérlek, add, hogy
mindhalálig hűséges gyermeked legyek! Fordítsd el tekintete161

met a magam és a mások hibáiról! Fordítsd értelmem szemét
mindig egyedül csak Rád, Aki a keresztfán meghaltál értem!
Téged lássalak, Téged imádjalak, Neked adjak hálát! Kérlek,
Te imádkozd bennem Avillai nagy Szent Teréz imáját: „Semmi
ne zavarjon, semmi ne rémisszen. Minden elmúlik. Isten nem
változik. A türelem mindent elér. Annak, aki Istené, semmi sem
hiányzik. Isten egymaga elég.” Éld át ezeket a szavakat, és
akkor boldog leszel! Ne kötődj senkihez és semmihez, még
magadhoz sem! Ne foglalj állást semmiről! Bízd Rám a körülményeket és a személyeket! Én vagyok a Bíró. Te az Én szeretett gyermekem vagy. Örülj annak, aki vagy az Én kegyelmemből! Nagyon szeretlek. Én elégedett vagyok veled. Jól
végzed a feladatodat. Folytasd így továbbra is! Áldásom kísér
életed minden útján. Égi Édesanyád fogja a kezed.”
2010. ápr. 11. Szentségimádáson Jézus: „Drága kislányom! Az
idő hamar elszáll. Hamarosan megállsz Előttem. Lepereg előtted az életed. Kéredzkedj be az Én irgalmas Szívembe! Így
kérd: Drága Jézusom! Te, Aki meghaltál értem a keresztfán,
kérlek, fogadj be engem a Te irgalmas Szívedbe! Szíved legyen
az én lakásom, örök menedékem! Védj meg engem a sátán
támadásaitól! Te légy az életem központja, öröme, békéje és
biztonsága! Te légy a cél, Akihez költözöm! A Te irgalmad
öleljen körül engem most, és halálom óráján! Ámen.”
2010. ápr. 11. Szentségimádáson egy imacsoportnak ezt üzeni
az Úr Jézus: „Drága gyermekeim! Folytassátok az imát továbbra is! Nagy örömömet találom bennetek. Imátokra sok kegyelmet adok a bűnösöknek, akik közül sokan elkárhoznának, mert
rajtatok kívül senki sem imádkozik értük. Ti vagytok az Én kis
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seregem, akik imáitokkal győzelmet arattok a sátán fölött.
Majd csak a mennyben fogjátok megtudni, milyen nagy
kegyelmeket vonzottatok le a mennyből. Mert ahol imádkoznak, ott Én, a Mindenható cselekszem. Kérésetek felhatol
fülembe, és minden kegyelmet megadok, ami az üdvösségetekre válik. Folytassátok az imát! Akikért imádkoztok, azoktól
elfut a sátán. Mindenható kegyelmemet kiárasztom rájuk.
Irgalmas szeretetemmel körülölelem őket, és lángra gyújtom
szívüket az Irántam való szeretetre. A mennyben annak fogtok
legjobban örülni, hogy a földön imádkoztatok. Mert az ima a
lelki irgalmasság legmagasabb fokú jócselekedete, és ezt az Én
nagyobb dicsőségemre teszitek. Folytassátok! Abba ne hagyjátok! Ezt az egyet kértem, hogy szüntelen tegyétek. Megáldalak
benneteket az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”
2010. júl. 4. Szentségimádáson Jézus: „Ezt üzenem X-nek:
Miért űzöl Belőlem gúnyt? Nem veszed észre, hogy az életszentség karikatúrája vagy? Szerinted mire hívtalak meg? A
képmutatásra, arra, hogy a farizeusokat utánozd, vagy arra,
hogy Engem kövess végig egész életeden át a keresztúton? Kit
akarsz szolgálni? A vak, álnok, képmutató farizeusokat, vagy
Engem, a Megváltót, Aki azt mondtam: Legyetek szentek,
tökéletesek, mint mennyei Atyátok! Mit gondolsz, hogy kell
hirdetni az evangéliumot? Nem úgy, hogy megtanulod és
elmondod. Nem. Elsősorban az életpéldáddal, az életszentségeddel. Ez pedig nem más, mint az önzetlen tiszta szeretet és
áldozat. Hát nem ezt kéritek minden Szentmisében? „Tégy
minket Neked szentelt örök áldozattá.” Ez azt jelenti, hogy
nektek, papoknak kell helyettesíteni Engem az emberek között.
Az Egyházban éppúgy, mint a világban. Ugye azt mondtam:
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„Arról ismernek meg benneteket, hogy Hozzám tartoztok, hogy
szeretettel vagytok egymás iránt.” A pogányok az első keresztények láttán ezt mondogatták: „Nézzétek! Mennyire szeretik
egymást!” Az ő szeretetük odavonzotta hozzájuk a pogányokat,
akik miattuk lettek keresztényekké. Vizsgáld meg magad!
Mennyi benned a szeretet, mert annyiban tartozol Hozzám.
Elmélkedj kínszenvedésemen és kereszthalálomon! Azonosulj
Velem az alázatban és az önmegtagadásban! Kövess Engem az
engedelmességben! Lásd meg a szegényt, a beteget, és karold
fel! Igehirdetésed elsősorban az elesettek és a rászorulók iránti
szeretetteljes segítségben nyilvánuljon meg! Akkor hiteles
leszel a hívek körében, és tódulni fognak hozzád az emberek.
De neked mindig csak Engem szabad adni nekik. Úgy, mint II.
János Pál pápa. Ez volt az ő titka, és minden szentéletű papomé.
Végy róluk példát, és kerüld mindazok társaságát, akik nem így
élnek! Fogadd meg figyelmeztetésemet! Ha nem teszed, úgy Én
foglak szentté formálni, de az szenvedésekkel jár együtt. Vigyázz, mert ez vonatkozik rád: „Aki ismeri Ura akaratát, de nem
teszi, az sok verést kap.” Nagy a felelősséged. Egy pap kövér
bárány a sátán szemében. Különösen sokat támadja, mert tudja,
hogy az egész nyáj vele együtt bukik. Minél többször mondasz
ellene a kísértéseknek, annál erősebb leszel. Végül, mint edzett
harcos, legyőzöd a gonoszt, és szent leszel. Ne felejtsd: a legnagyobb feladatra, a szolgálati papságra hívtalak el. De ezt csak az
teljesítheti jól, aki megéli az evangéliumi életszentséget. Sokat
kaptál, sokról adsz számot. Életed minden pillanatában le akarlak foglalni Magamnak. Ez azt jelenti, hogy neked mindig
Engem kell sugározni. Az életpéldáddal, a szavaiddal és a tetteiddel. Élj szentül! Akkor méltó leszel kiválasztottságodra. Erre
áldalak meg az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében”
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(Szentírási megerősítés: Jakab 5,10: „a próféták az Úr nevében
szóltak.”)
2010. júl. 4. Szentségimádáson Jézus: „Ezt üzenem Y-nak:
Kiválasztottalak Magamnak. Szeretetemmel elhalmoztatlak, és
te váratsz Engem. Miért? Azt hiszed, hogy a világban, a természetben is oly módon vagyok jelen, mint a legméltóságosabb
Oltáriszentségben? Nem. Gyermekem te kísértés áldozata
vagy. Én vonzalak. Elepedek a lelkedért, amelyet oly szépnek
teremtettem. Kiválasztottalak Magamnak, hogy a menyasszonyom légy. Le akarlak foglalni Magamnak, hogy Én legyek a
szíved egyedüli Királya. Be akarlak tölteni kegyelmemmel,
szentségemmel, örök boldogságommal. Szomjazom a lelkedre! És te váratsz Engem? Tanuld meg, hogy a kegyelem időhöz
van kötve. Mint ahogy az elmúlt perc nem tér soha többet viszsza, úgy a kegyelem sem, amit elmulasztottál. Aki az eke szarvára tette a kezét, és hátra tekint, nem méltó az Isten országára. Én meghívtalak a legnagyobb kegyelemre. Jegyesemnek
választottalak. Nagy fájdalmat okoztál Szívemnek. Én nem
erőltetlek, de egyet elárulok neked: Azt a boldogságot és békét
soha sehol nem fogod a világban megtapasztalni, amit számodra a zárdában készítettem. Ha igent mondasz, kimondhatatlanul boldog leszel a mennyben, és Énbennem a földön is.
Ha nem, akkor egy végtelenül szerencsétlen és boldogtalan
ember leszel a világban, és rengeteget fogsz szenvedni. Most
még választhatsz. A döntés a kezedben van. Megáldalak téged
az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”
(Szentírási megerősítés: Márk 16, 15. 19. „…hirdessétek az
evangéliumot…az Úr Jézus szólt hozzájuk…”)
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2010. júl. 4. Szentségimádáson Jézus: „Ezt üzenem Z-nek:
Kislányom! Én nagyon szeretlek téged. Elhalmoztalak ajándékaimmal: erővel, egészséggel, értelemmel, fiatalsággal. Gondoltál-e már arra, hogy viszonozd szeretetemet? Az Én parancsom ez: Szeresd Uradat, Istenedet teljes szíveddel, teljes lelkeddel, teljes elméddel és minden erőddel, a felebarátot pedig
úgy, mint magadat. Úgy szeressétek egymást, ahogyan Én szerettelek titeket, hogy még az életemet is odaadtam értetek.
Gondolkozz el azon, hogy mennyi benned a szeretet! Az önzés
nem táplálja a szeretetet. Minden szentgyónás előtt gondold át:
vétettél-e a szeretet ellen? Minden szeretetlen szó, ellenségeskedés, engedetlenség a szülőknek, vagy a segítőkészség hiánya
vétek a szeretet ellen. Az Isten iránti szeretet elleni bűn az, ha
Elém helyezed magadat, valakit vagy valamit. Csak akkor
leszel igazán boldog, ha megtartod a főparancsot, vagyis mindenkivel szeretetben élsz. Olvasd el Szent Pál Szeretet himnuszát (1Kor. 13), és váltsd tettekre! Imádkozz azért, hogy sikerüljön, mert Nélkülem semmi jót nem tehetsz. Megáldalak
igyekezetedre az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”
(Szentírási megerősítés: Jakab 1, 12: Boldog az az ember, aki a
kísértésben helytáll, mert miután kiállja a próbát, megkapja az
élet koszorúját, amelyet az Úr azoknak ígért, akik Őt szeretik.”)
2010. aug. 29. Szentségimádáson Jézus: „Drága kislányom!
Tarts bűnbánatot! Térj vissza Hozzám! Hótiszta lelkedbe
vágyom betérni! Én akarok a szíved Királya lenni! De ahhoz
meg kell tisztulnod. Ki kell takarítani a szívedet, amelyben
jelenleg a sátán fészkel. Én Nekem az egész szíved kell, még166

hozzá úgy, hogy egyedül Értem lángoljon. Mit gondolsz, amikor Én meghaltam érted a keresztfán, mit éreztem irántad?
Végtelen izzó szeretetet, ami legyőzte irtózatomat a kínszenvedés és a gyötrelmes kereszthalál iránt, amiket előre láttam.
Akkor Előttem csak te álltál, jóllehet még meg sem fogantál,
de Én előre láttam, hogy el fogsz bukni, és ha nem halok meg
érted, el fogsz kárhozni. Mindörökre elnyelnek a pokol lángjai,
ahol csak sírás és fogcsikorgatás van, és aminek soha nem lesz
vége. Erre gondoltam akkor, és az életem árán is meg akartalak
menteni azért, mert veled akarok lenni Atyám házában mindörökre. Most rajtad a sor. Szakíts a bűnnel, járulj a szentségekhez, és Én megbocsátom minden bűnödet, és örökre boldoggá
teszlek. Várom válaszod, és imádkozom érted Atyámhoz.
Szent Anyám könyörög érted. Nem maradhatsz a sátán csapdájában, mert elveszel. Szüntelen készenlétet kértem. A halál nem
kopogtat. Hirtelen jön. Nem azt viszi el, aki koros, hanem aki
soros. Itt nincs korhatár. A pár napos magzat is meghalhat, és a
90 éves aggastyán is. Ne halogasd a megtérést! Siess Hozzám
a gyóntatószékbe! Ez a legjobb hely, ahol meggyógyulsz.
Papom keze által Én oldozlak fel. Érted kiontott drága Szent
Véremmel napnál ragyogóbbra, hónál fehérebbre mosom
bűnös lelkedet. Siess Hozzám, mert elepedek a vágytól!
Várlak. Szeretlek. Meghaltam és feltámadtam érted. Személyesen teérted. Azért, hogy megváltsalak, és örökre boldoggá
tegyelek. Ne várasd az Istent, Aki végtelen szeretetéből leszállt
a mennyből, hogy a Szent Szűz méhében testté legyen. Ó, ha
látnád, hogy hova várlak (a mennybe), szentül élnél, csakhogy
elnyerd azt a magasabb rendű örök boldog életet. Rád is vonatkozik, amit az evangéliumban mondtam: „Legyetek tökéletesek, mint mennyei Atyátok!” Tudod, a végtelenül Szent
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Istenhez csak szentek illenek. Nézz az Én Anyámra! Bűn nélkül fogantatott tiszta Szűz. Neked is ilyennek kell lenned! Csak
így leszel méltó, hogy bejöjj országomba. Én vagyok a
Vőlegény, az Egyház a menyasszony. Egyházam minden tagjának méltónak kell lenni Hozzám. Olyanoknak kell lenni, mint
az okos szüzek, akik virrasztva várták Urukat, hogy bevigye
őket a menyegzőre. Te is virrassz, mert akkor jövök érted, amikor nem is gondolod. Élj szüntelen készenlétben, mert nem
tudhatod sem a napot, sem az órát. Ne várass tovább! Istenhez
futni kell. Addig térj meg, amíg a kegyelem ideje tart! Erre áldalak meg az Atya a Fiú és a Szentlélek nevében.”
2010. szept. 26. Szentségimádáson Jézus: „Ezt üzenem X-nek.
Írd! Drága Gyermekem! Az idő közel. Élj szüntelen készenlétben! Nagy dolgoknak leszel tanúja. Példaként állítalak a környezeted elé. Ezért minden tekintetben kifogástalannak kell
lened. Gyakorold a felebaráti szeretetet mindenkivel, akiket
eléd hozok! Csak a szeretet számít. Légy türelmesebb! Pihenj
többet, akkor jobban tudsz magadon uralkodni! Elégedj meg
azzal, amit el tudsz kényelmesen végezni! Ne hajszold túl
magad! Gondolj Rám! Kérd az Én erőmet! Én mindig veled
vagyok. Szentet formálok belőled. Ne légy elégedetlen magaddal! Elég neked az Én kegyelmem. Minden úgy van jól, ahogy
van. Minden mögött Én állok. A jó dolgokat Én akarom, a
rosszakat megengedem azért, hogy jót hozzak ki belőlük. Így
van ez a világgal is. Majd elámultok, milyen szép új világot
hozok erre a Földre. De előbb ezt a mostanit megsemmisítem.
Ne félj! Veled vagyok, fogom a kezed. Te csak egyre vigyázz:
soha ne engedd el a kezemet, és bűnt soha ne kövess el! Indítsd
fel magadban gyakran az Irántam való szeretetet! Nézz Rám, a
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keresztre! Ennyire szerettelek téged. Te is ezt kérd, hogy egyre
jobban tudj szeretni Engem! Ez a legfontosabb. Akkor tudok
rád bízni feladatokat. Pétertől is ezt kérdeztem: Szeretsz
Engem? Legeltesd juhaimat! Az idő elszáll. Végy részt a
Nekem szentelt szolgálatban! Ez azt jelenti, hogy tedd meg
mindig azt, amire indítalak. Kérd a Szentlelket, hogy Ő vezessen! Olvasd a Szentírást! Abból Én szólok hozzád. Lehajoltam
hozzád, megtisztítottalak Szent Véremmel a bűnbocsánat
szentségében. Kiválasztottalak, mert szükségem van rád testvéreid szolgálatára. Várj türelemmel! Addig is élj szüntelen
készenlétben! Erre áldalak meg, az Atya, a Fiú és a Szentlélek
nevében.”
2010. okt. 21. Szentségimádáson Jézus: „Ezt üzenem X-nek:
Drága Gyermekem! Nagyon szeretlek téged. Üdvözíteni akarlak. Nagyon örülök, hogy naponta a szívedbe fogadsz Engem a
legméltóságosabb Oltáriszentségben. Én vagyok a te erőforrásod minden kísértésben. Én megóvlak a gonosz minden cselvetésétől. Te csak hagyatkozz Rám mindenben! Kérd mindig,
hogy Én gondoskodjak, Én cselekedjek. A többit bízd Rám! Én
gondoskodom rólad. Veled vagyok mindig. Fogom a kezed, és
amikor nehéz neked, akkor a karjaimban tartalak. Veled
megyek a rögös úton, és az út végén beviszlek Atyám házába.
Ne félj a gonosztól! Nincs semmi hatalma fölötted, mert Én
veled vagyok. Te csak kapaszkodj a kezembe! Én vezetlek.
Mindent a Te javadra fordítok. Örülj annak, hogy van időd és
erőd Szentmisére menni, gyónni, áldozni. Olvasd naponta az
Újszövetségi Szentírást! Abból szólok hozzád. Imádkozd el az
ördögűző imát, a Szent Mihály kezdetűt, majd a Szentlélek
himnuszt, vagy egy tized rózsafüzért, Aki nekünk a Szentlelket
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elküldte titokkal. Utána nyisd ki a Szentírást! Amit ott olvasol,
azt Én mondom neked. Hamarosan meglátsz Engem színről
színre. Már most örülj ennek a nagy találkozásnak, és várd
reményteli szívvel! Gondolj arra, amit Szent Pál írt: a föld
összes szenvedése nem mérhető a mennyország örömének
egyetlen pillanatához sem. Így tekints szenvedéseidre, mint a
legdrágább fizetőeszközre, amelyekkel lelkeket mentesz meg
az örök kárhozattól. Az idő gyorsan elszáll. Hamarosan megállsz Színem előtt. Élj szüntelen készenlétben! Élj mindenkivel
szeretetben és békességben! Tartsd meg Isten parancsait, és
akkor elnyered az örök életet. Erre áldalak meg az Atya, a Fiú
és a Szentlélek nevében.”
2010. okt. 24. Szentségimádáson Jézus: „X-nek ezt üzenem:
Drága kislányom! Nagyon szeretlek téged. Folytasd továbbra
is szép tiszta életedet! Nagy örömöm telik benned. Majd csak
a mennyben fogod meglátni szép tiszta igaz életed gyümölcseit. Rengeteg lelket mentek általad. Nem te élsz már, hanem Én
élek általad, és ez az életszentség. Ez vigasztaljon, amikor
nehézségek és kudarcok érnek. Minden mögött Én állok. Szükség van a szenvedésre, az áldozatra a lelkek megmentéséért.
Nézd, Én mennyit szenvedtem! De országomban ezeknek
fogsz a legjobban örülni, mert erre kapod a legtöbb lelket.
Imáidra is sok-sok lélek kapja meg az üdvösségre vezető
kegyelmet. Hamarosan megállsz Színem előtt, és átveszed
örök jutalmamat. Nagyon fogsz csodálkozni bőkezűségemen,
túlcsorduló jóságomon. De Én túlcsorduló bőséggel jutalmazom meg mindazokat, akik irgalmasságot gyakorolnak. Odaát
nagy gazdagság és pompa vár rád. De lelked fénye, öröme Én
leszek. Én, és Bennem a Szentháromság. Kimondhatatlanul
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boldog leszel. Készülj erre a napra! Imádkozd el minden nap a
Te Deumot! Már nagyon közel van. Mondd Nekem gyakran:
Szeretlek, Jézusom! Már nagyon vágyom Hozzád! És Én beteljesítem vágyadat.”
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