
Mária Julianna lelki naplója

V. kötet 

Esztergom, 2007.



Ajánlás

"Állhatatosan kitartottak az apostolok tanításában és közös-
ségében, a kenyértörésben és az imádságban." (ApCsel 2,42)
Nagyon fontos részt olvasunk itt a Szentírásból. Benne van az
Egység a tanítványok, Krisztus követôinek az egysége, amely
"a Kenyértörésben" azaz az Oltáriszentségben valóságosan je-
lenlévô Jézus Krisztus a Fiúisten köré szervezôdik. Ebben elsôd-
leges példaképünk az Istenanya kell, hogy legyen, aki mindig,
minden körülmények között Isten akaratát kereste és valósítot-
ta meg életében.

Mária Julianna lelki naplójában találkozhatunk az Úr Jézus
és az Ô Édesanyja üzeneteivel, amely a Közösség, az Egység
fontosságára, az Oltáriszentség mind mélyebb megtapasztalá-
sára és tiszteletére, az imádság szükségességére, a Szûzanya
szeretetére és az Úr Jézussal való szoros kapcsolat kialakítá-
sára irányítja a figyelmünket.

Szeretettel ajánlom mindenkinek figyelmébe e sorokat, – ter-
mészetesen szem elôtt tartva az Egyházi Tanítóhivatal azon meg-
nyilatkozását, miszerint a magánkinyilatkoztatások elfogadása
nem kötelezô és minden esetben a kinyilatkoztatás fényében
megvizsgálandó – akinek Istennel való kapcsolatát erôsíti és
ezáltal üdvösségét szolgálja az bátran olvassa és váltsa életté.

"Akinek van füle, hallja meg!"
P. Teofil
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Mindenekelôtt hálát adok hôn imádott Örök Édes-
atyámnak mindkét Lelkivezetômért, és természetesen
köszönetet mondok ônekik is, akik Istenem kegyelmé-
bôl oly nagy szeretettel, megértéssel és türelemmel
vezettek. Életem minden útvesztôjén át ôk voltak a
fény, amely megvilágította számomra Istenem törvé-
nyét, és megváltó Jézusom ôrajtuk keresztül sugároz-
ta rám segítô kegyelmét. Az elsô Lelkivezetôm Váry
József, szervita rendi nevén, Bonajunkta atya volt. Ôt
1984 augusztusában álmomban láttam meg elôször.
1999. márc. 2-án bekövetkezett haláláig – mennybe
vételéig – ô vezetett. Amikor már egyre többet dön-
tötte ágyba, és szólította a kórházba súlyos – halálos –
betegsége, akkor Jézusom új Lelkivezetôt jelölt ki
számomra, aki minden területen méltó utódja Bona-
junkta atyának. Mivel ô rejtve kíván maradni, ezért nem
írok róla többet.

Köszönetet mondok fiamnak az áldozatkész segítô
munkájáért, mert nélküle nem tudtam volna a számí-
tógépes szövegfelvitelt elvégezni.
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“Ne oltsátok ki a Lelket, s a prófétai beszédet ne ves-
sétek meg. Vizsgáljatok felül mindent, a jót tartsátok
meg.”
(I. Tessz. 5., 19.-22.)

VIII. Orbán pápa dekrétumával egyetértôen alávetjük
magunkat a legfôbb egyházi hatóság ítéletének, és
ezen égi üzenetek közlésével nem óhajtjuk végsô dön-
tését megelôzni.

A teológusok véleménye szerint Mária Julianna lelki
naplójában nincs semmi olyan, ami ellenkezne az Egy-
ház tanításával. Ettôl függetlenül a szerzô mindenben
aláveti magát a Római Katolikus Anyaszentegyház
tanítóhivatalának.

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

Mária Julianna

6



táskor mindig szól hozzám hôn imádott Uram, és ha hosszabb 
üzenetet diktál, azt mindig a tabernákulumból érzékelem. Ami-
kor nem a templomban szól hozzám, akkor a lelkembôl hallom
Ôt, Aki mindig emlékeztet rá, hogy az Oltáriszenségben a szí-
vemben lakik. 1983 aug. 7-én, a Mennyei Atya napján hívott meg.
Azóta rendszeresen járulok szentáldozáshoz. Egy héten több-
ször is a szívembe fogadtam Õt, de mivel gyermekemet
egyedül neveltem, kis korában nem tudtam minden nap eljutni
a templomba.

A Mária Julianna lelki naplója három kardinális üzenetet tar-
talmaz:

1. Az Egyház egysége.
2. A legméltóságosabb Oltáriszentség tisztelete.
3. Szûz Mária tisztelete.

Az Úr Jézus így imádkozik fôpapi imájában Mennyei
Atyjához: "Legyenek mindnyájan egyek. ...amint mi egyek
vagyunk." Vagyis minden leszakadt tag térjen vissza az apos-
toli egyetemes Krisztus alapította Egyházba, amint ezt az Úr
rajtam keresztül megvalósította. Az Úr Jézus elsô szavai ezek
voltak hozzám: "Áldozz meg!" Majd ôszinte bûnbánatom után:
"Bûneid el vannak véve." Szentáldozáskor pedig: "Térjél be
közéjük!" Miután engedelmeskedtem hívásának, csak azután
beszélt hozzám.

Miért tértem vissza az apostoli egyetemes Anyaszentegy-
házba?
Azért, mert Ô vágyat adott a szívembe a legméltóságosabb
Oltáriszentség után, amelyben Ô valósággal jelen van, és ez
csak a Katolikus Egyházban található meg.
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Tartalmi ismertetõ

A Szentlélek megvilágosított a lelkinapló tartalmát illetôen.
Mindhárom kötet középpontja a legméltóságosabb Oltáriszent-
ség tisztelete, imádása, és a tiszta lelkekre gyakorolt kegyelmi
hatása. 
Jézus: "Minden betû, amelyet veled leírattam, megújult
Egyházamban teljesül be. Akkor fog Engem a legméltóságo-
sabb Oltáriszentségben úgy tisztelni, szeretni és imádni egy-
ségben Egyházam, ahogy elvárom tôle. De ehhez elôbb meg
kell tisztulnia."
A lelkinapló 13. oldalán leírt álmomban láttam meg elôször Váry
József atyát, aki ezután 15 évig a Lelkivezetôm volt. Álmomban
ragyogó fehér ruhát adott rám. Ez volt az életfelajánlás, ahogyan
ô mondta: az életáldozati örök fogadalom, amit elsô gyónásom
alkalmával Jézus kért tôlem általa, és ônála tettem le. Álmomban
eggyé váltam a tabernákulummal, vagyis Istenem kegyelmébôl
én is szentségtartóvá váltam. Ez 1985-ben volt.
Mária Julianna lelki naplója – a legméltóságosabb Oltári-
szentség tisztelete. Ez volt Mária Julianna küldetése, hogy ezt
leírja, erre életével is példát adjon, és terjessze – valamint
halála után terjesszék mindazok, akiket majd erre indít a Szent-
lélek. Én az Egyház-szakadás miatt meg voltam fosztva a
szentségektôl, így a legméltóságosabb Oltáriszentségtôl is.
Jézus vágyat adott a szívembe, hogy Ôt az Oltáriszentségben a
lelkembe fogadjam. Ô nemcsak beteljesítette ezt a hatalmas
szomjamat, hanem igaz tanújává tett, hogy az Ô kegyelmébôl
az Ô tanítását leírjam. Jézusom elsô szava ez volt hozzám:
"Áldozz meg!" Kezdettôl fogva mindig a legméltóságosabb
Oltáriszentségbôl kapom a kinyilatkoztatásokat. Úrfelmuta-

8



Mária Julianna lelki naplója

Mária a bérmanevem. Attól a kedves atyától kaptam, Aki meg-
bérmált. Nagyon kedves számomra ez a név, mert égi Édes-
anyám neve. Julianna a harmadrendi szerzetesi nevem. A szer-
vita világi harmadrend nôi ága alapítójának, Szent Falconieri
Juliannának és a keresztmamámnak is Julianna a nevük.
Irántuk való szeretetbôl és tiszteletbôl választottam ezt a nevet.
A továbbiakban csak ezt használom, mivel a lelkiatyám és az
én óhajom is az, hogy rejtve maradjak.

Elhívásom története

Református családba születtem. A szüleim csak nagyon ritkán
vittek templomba. Otthon azonban rendszeresen imádkoztunk,
és olvastuk a Bibliát. Mivel az ötvenes években voltam gyer-
mek, így titokban jártam hittanra. Még az édesapám sem tudott
róla, mert ô nem akart nekem ”kettôs” nevelést adni. Azt mond-
ta, 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 konfir-
máltam, édesapám csak utána tudta meg. Mindig nagyon
szerettem olvasni a Szentírást. Fôleg az evangéliumot, közülük
is Szt. Jánosét és a zsoltárokat. Ma is ezek a legkedvesebbek
számomra. Amikor olvastam gyakran sírtam a meghatottságtól,
hogy ennyire szeret minket a jó Atya. Én is igyekeztem teljes
szívembôl viszonozni az Ô szeretetét. Amikor Úrvacsorát vet-
tem, úgy fogadtam, mint Jézus valóságos Testét és Vérét.
Egyébként akkor még nem tudtam, hogy a protestánsok csupán
jelképnek tekintik. Nagyon szerettem az Úr Jézust már kora
gyermekkoromtól fogva. Nagypénteken ameddig csak tudtam
étlen-szomjan böjtöltem, templomba mentem és rendszerint
végigsírtam a szertartást. Többnyire a nagymamát kísértem.  
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Miért hagytam el a református hitet, amelybe beleszülettem?
Azért, mert ott nem tisztelik és nem szeretik a Szûzanyát. Az
édes Úr olyan nagy szeretetet és tiszteletet adott a szívembe az
Ô Szent Édesanyja iránt, hogy kisgyermeki ragaszkodásom
erôsebb volt Égi Édesanyámhoz, mint az ôseim által tovább
adott hithez való kötôdésem, amelynek hiányosságait éppen a
Mária tisztelet nélkülözése által fedte fel elôttem az Úr Jézus.
E két tisztelet megegyezik Don Bosco álmával. Ott is az
Egyház csak úgy tud gyôzelmet aratni az ellenség felett, hogy
a pápa az Egyházat, mint hajót, amely a viharos tengeren
hánykolódik, szorosan hozzáköti a két oszlophoz:a legméltósá-
gosabb Oltáriszentséghez, és a Szûzanyához. Ezt mondta errôl
Don Bosco: "Annyi veszély között két eszközzel lehet meg-
menteni az Egyházat: A buzgó Mária-tisztelettel és a gyakori
szentáldozással." Ezt a kettôt kéri tôlem, és mindannyiunktól a
lelki naplóban az Úr Jézus.

E három üzenet a megújult Egyházban nyeri el beteljesülését.
Ezt ígérte meg a lelki naplóban az Úr Jézus: "Megújítom
Egyházamat. Egyházam újra egy lesz. Itt fogják méltóképpen
tisztelni az Oltáriszentséget. Megújult Egyházam középpontja
a legméltóságosabb Oltáriszentség lesz." 
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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. Ô a buszon maradt, ami tovább ment vele. Én
elkezdtem futni majd  kitárt  karokkal szálltam fölfelé és azt
kiáltottam: ”Megyek, drága Úr Jézusom, megyek  Hozzád!”
Nem láttam senkit, de kimondhatatlan édes vonzást éreztem.
Utána az álmomban egy hosszú, széles asztalnál ültem. Velem
szemben ült a fiam, és még néhány ismeretlen ember. Ott így
imádkoztam: ”Jó Atyám, köszönöm Neked,  hogy a fiamat föl-
neveltem. Megtanítottam ôt, hogy megismerjen és szeressen
Téged. 18 éves, most már átadom Neked, Te vidd oda tovább-
tanulni, ahová jónak látod.” Amikor ezeket imádkoztam,
tudtam, hogy egy teljesen új iskolarendszer létezik. Ekkor
1982. áprilist írtunk. 
A házasságomból kifolyólag sok problémám volt. Közös gyer-
mekünk, és én is sokat betegeskedtünk. A férjem, aki egyéb-
ként római katolikus hitû, nem gyakorolta a vallását. 

Az álom beteljesült. A férjem 14 évi házasság után elvált
tôlem. De akkor én már római katolikus voltam. Lelkiatyám
megtiltotta, hogy beadjam a válópert, de ismerve elviselhetet-
len terheimet, azt tanácsolta, hogyha a férjem kezdeményezi a
válást, engedelmeskedjek s fogadjam Isten kezébôl. Elôtte
azért imádkoztam, hogy változzon meg a férjem, de ha nem
akar, akkor vigye el a jó Isten az életembôl. A válóper alatt az
álmom erôsített meg, hogy közös gyermekünket én fogom fel-
nevelni. Meg voltam gyôzôdve róla, hogy a kisfiunk nálam van
a legjobb helyen. Amikor az ügyvédem semmi jóval nem biz-
tatott, így imádkoztam: ”Jézusom, Téged Pilátus halálra ítélt.
Értem átszegzett Kezedbe ajánlom ügyemet. Mindenekfölött
bízom Benned!” Gyermekünket én nevelem, csodálatos
békében és szeretetben élünk. A férjemért  sokat imádkozom.
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A Szûzanyát nagyon tiszteltem és szerettem, mint imádott
Jézusom Édesanyját. A nagymamám elmondta, hogy amikor
édesanyámat szülte, tüdôvérzése volt. (Ekkor 1930-at írtak) Az
orvosok lemondtak róla. Éjjel-nappal imádkozott, hogy négy
kisgyermekét föl tudja nevelni. Egyszer csak nagy fényesség
töltötte be a kis szobát, ahol feküdt. Megjelent neki a Szûzanya
a kisded Jézussal a karján. Rámosolygott és azt mondta neki:
”Ne félj! Meghallgattatott a te könyörgésed, 75 éves korodig
fogsz élni.” Ezzel a jelenés eltûnt. A nagymama pedig
fokozatosan felgyógyult. Ekkor 39 éves volt. A 75. születés-
napját kórházban töltötte. Meglátogattam, imádkoztam vele.
(Ekkor 17 éves voltam.) Másnap reggel telefonáltak a kór-
házból, hogy a nagymama éjfél után nem sokkal örök álomra
szenderült.

10 éves koromban a szüleim elvittek nyaralni egy kis
hegyvidéki faluba, ahol megismerkedtem egy korombeli ott
lakó kislánnyal. A késôbbi években rendszeresen nyaraltam
náluk. A házukkal szemben lakott a plébános atya, aki délutá-
nonként megvendégelt bennünket süteménnyel, szörppel és
közben Istenrôl beszélt nekünk.

16 éves voltam, amikor sehogy sem tudtam magamnak
elképzelni a jó Istent. Akkor ez az atya ezt mondta: ”Isten a
végtelen energia, Aki mindent megtehet. Ô a végtelen szeretet
és bölcsesség, Aki nekünk jót akar, és mint Teremtônk a
legjobban tudja, hogy nekünk mi a jó. Ezért teljesen hagyat-
kozzunk Rá.” Az isteni gondviselés már akkor elôkészítette ezt
a találkozást, melynek kapcsán 22 évvel késôbb jöttem ide
tanácsot kérni. Itt lettem elsôáldozó, és ez az atya bérmált meg. 
22 éves koromban férjhez mentem és 30 évesen világra hoztam
egyetlen gyermekünket.  A kisfiam hat hónapos volt, amikor
hirtelen egyik délután rosszul  lettem, és le kellett feküdnöm.
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alcímet viselte. Mivel azelôtt még sohasem olvastam magán-
kinyilatkoztatást, ezért megkérdeztem Jézust a Szentírásból.
Az Énekek Énekébôl a következôket olvastam: ”Megtaláltam
Akit igazán szeret a  lelkem, megragadom és el nem engedem.”
Ezek után elkezdtem olvasni a könyvet. Jézus fogantatásától a
megszületéséig. Csodálatos volt az a bensôséges lelki kap-
csolat, amely Anya és isteni Magzata között zajlott. Amikor
Mária világra hozta isteni  Gyermekét, Szent Józseffel együtt
földre borulva imádták a megtestesült isteni  Kisdedet. Mivel
méltatlannak tartották magukat, ezért nem merték Ôt érinteni.
Ekkor Jézus lelkében szólította Anyját, hogy fázik és éhes és
kéri, hogy gondoskodjon Róla. A Boldogságos Szûzanya ekkor
az Énekek éneke szavaival szorította keblére Szent Fiát: ”Meg-
találtam, Akit igazán szeret a lelkem, megragadom és  soha el
nem engedem!” 

Amit én e könyv olvasásakor átéltem, azt megfogalmazni nem
tudom. Talán mennyei örömnek nevezhetném. Mindenesetre
sírva borultam a padlóra, és könnyek között kértem bocsánatot
Jézus Édesanyjától, amiért nem tiszteltem és nem szerettem Ôt
Hozzá méltóan. Úgy éreztem, hogy Szûzanyám karjaimba adta
egyszülött Gyermekét, Akinek kimondhatatlanul örültem. 

Másnap elkértem a könyv másik két kötetét is. Mielôtt bele-
néztem volna, kértem a Szentlelket. Így találtam rá arra a rész-
re, amelyben Jézus arról beszél, hogy milyen nagy kegyelme-
ket ad azoknak a lelkeknek, akik Ôt tiszta szívvel magukba
fogadják. Kimondhatatlan vágyat éreztem arra, hogy Jézust a
legméltóságosabb Oltáriszentségben a szívembe fogadjam.  

Másnap, vasárnap reggel misére indultam. Öltözködés közben
belül a lelkemben egy szelíd, de határozott hangot hallottam:
”Áldozz meg!” Nem lehet, válaszoltam, mert ismer az atya és
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Ô 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 bûnös
asszony volt, mint a többi. Szüksége volt a megváltásra.
Jézuson kívül még több gyermeke is volt.” Én ezután sírva
mentem haza. Mérhetetlenül fájt a lelkem ezektôl a szavaktól.
Számomra Jézusom Édesanyja mindig Szent volt, és mint
ilyen, sérthetetlen is. Ezt mondtam magamban: soha többé nem
megyek be abba a templomba. A katolikus vallást nem ismer-
tem, bár a férjemmel gyakran jártunk misére, amíg udvarolt. Ez
az eset 1983 kora tavaszán történt. Ellenállhatatlan vágyat
éreztem, hogy meglátogassam azt a római katolikus atyát, aki-
vel gyermekkoromban oly sokat beszéltem. Nyáron meg is ér-
keztünk. A falu annyira beépült, hogy nem ismertem rá. Szál-
lásunk nem volt. A férjemmel és a másfél éves kisfiammal
voltam.  Egy parkoló mellett tiszta egyszerû kis ház állt. Rajta
felirat: Szoba kiadó!  Vonzást éreztem. Becsöngettem. Egysze-
rû idôs néni nyitott kaput.  
Ott maradtunk. A férjem még aznap hazautazott, mert nem vett
ki szabadságot. A néni késôbb elmondta, hogy imádkozott,
hogy Jézus küldjön neki vendéget. Én pedig szállást kértem
Jézustól. A néni buzgó katolikus asszony, aki 22 éves kora óta
özvegyen nevelte fel két gyermekét. 30 éve díszíti virágokkal
a templomot. Elmondtam neki lelki problémámat és még aznap
felkerestem a plébános atyát. Beszámoltam neki keserû tapasz-
talataimról, és választ kértem tôle Jézus  Édesanyjára vonatko-
zóan. Válaszul egy könyvet nyomott a kezembe, melynek
címe: Jézus bensô élete Baij Mária Cecília feljegyzései szerint.
Kôvári Károly jezsuita szerzetes atya fordításában. Ez egy
három kötetes könyv elsô része  volt, amely a Jézus rejtett élete
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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 betaní-
tottam nekik, és karéneket vezettem. Minden diákmisén az
oltárnál magyar gregorián énekeket énekeltünk. Ezen kívül a
karácsonyi éjféli mise elôtt egy órás mûsort adtunk. A zenéket
egyedül szerkesztettem. Alig fértek el egymástól az emberek,
olyan zsúfoltság volt. Minden nagyon szépen sikerült. 

Nagyböjtben egy órát Jézus torinói halotti leplérôl tartottam.
Amint az óra elején a jegyzetembe néztem, némán folytak a
könnyeim. Percekig képtelen voltam megszólalni. A gyermekek
velem sírtak. Szûzanyámat kértem, segítsen megtartani az órát.
Úgy tapasztaltam, hogy tanítványaim számára mély benyomást
keltett ez a téma. Utána az atya is – aki minden órámon bent ült –
elismerôen nyilatkozott.

Minden órám elôtt a templomban imádkoztam. Kértem a
Szentlelket, hogy ô tanítson rajtam keresztül. Az órákon filmet
is vetítettem. Mindig szenteltem idôt az egyházi év aktualitá-
sainak. Októberben rózsafüzért tanultunk. Májusban litániára
mentünk. Tanítványaim óhajára közös utat akartam szervezni
Medjugorjéba. De ezt a templom plébánosa megtiltotta azzal
az indokkal, hogy az Egyház még nem foglalt állást ez ügyben.
Pedig akkor még béke volt. 1985-öt írtunk. Késôbb én elutaz-
tam a kisfiammal egy másik templom szervezésében. Nagyon
sok kegyelmet kaptunk.

Amikor  megszûnt a hitoktatói munkám a templomban, Jézu-
som ezt mondta: ”Mindig lesznek tanítványaid!” Akkor ezt úgy
értettem, hogy azután is fogok hitoktatni. De erre nem nyílt al-
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ebbôl botrány lesz. A hang válaszolt: ”Ne félj, nem lesz semmi
baj, áldozz meg!” Én megint csak tiltakoztam. Ô így válaszolt:
”Ha nem akarod, nem muszáj. De ne félj, áldozz meg!” Ekkor
ismertem fel a hang tulajdonosát, Jézust. Sírva válaszoltam:
”Uram! Én nyomorult bûnös vagyok. Gyónni sem tudok. Hogy
járulhatnék én a Szentséghez?” Ô szeretetteljes hangon csak
ennyit válaszolt: ”Bûneid el vannak véve.” Sírva futottam el a
templomig. A szentmise végén félve, remegve beálltam a
szentáldozáshoz járulók sorába. Közben hallottam Jézusom
szeretô hangját: ”Térjél be közéjük!” Mise után azonnal
elmentem az atyához. Minden élményemrôl részletesen beszá-
moltam neki. Ô a következô héten minden nap tanított majd ezt
mondta: ”Nagyon jól ismered a Szentírást. Ha csak a tized
részét tartod meg mindannak amit ismersz, üdvözülni fogsz.”
Egy hét múlva életgyónást végeztem nála. Elsôáldozó voltam,
és megbérmált. A házinénim lett a bérmakeresztmamám. Amíg
csak haza nem szólította  mennyei Édesatyánk, nagyon jó
kapcsolatban voltunk. Ezután nagyon boldog lett a lelki éle-
tem. Úgy gondoltam, hogy ha a vasárnapot megünnepelem,
akkor kötelességem a pénteki napokon engesztelni. Ugyanis a
kereszthalál után jött a feltámadás. Egy éven keresztül buzgón
jártam a szentmisékre. Közben megismerkedtem egy teológus-
sal, akitôl megtudtam, hogy hol lehet jelentkezni hitoktatói tan-
folyamra. Nagy indíttatást éreztem. Meg is kerestem az atyát,
aki vezette, de ô elküldött azzal, hogy elôbb el kell végeznem
a teológiát. Mondtam, hogy én nem magamtól jöttem. Végül
megengedte, hogy a csoportban tanuljak. Félév táján felolvas-
tak egy felkérô levelet, amelyben kisegítô hitoktatót kerestek.
Megadták a címet, hogy hol kell jelentkezni a reggeli diákmise
után. Elôtte való nap sokat dolgoztam, és nagyon késôn
feküdtem le. Hívást éreztem, de teljesen alkalmatlannak tartot-
tam magamat, így Szûzanyámra bíztam a döntést. Azt kértem,
hogy ha Ô azt akarja, hogy elmenjek, ébresszen fel. Meg is
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szavam: ”Mindent Istenem nagyobb dicsôségére a lelkekért!”
Rengeteg kegyelmet kapok. Életem minden pillanatát a
láthatatlan, de mégis állandóan megtapasztalható Jézusom
irányítja. Végtelen sok csoda történik velem. Jézus sugallatok
által tanít, mint egy jóságos Atya egy kb. 3 éves kislányt. 1983
óta hallom sugallatait. Még a kezdeten azt mondta: ”Majd
elhozom számodra a megfelelô idôt, amikor le kell írnod taní-
tásaimat és üzeneteimet, hogy testvéreid hasznára legyen.
A hátralévô életedet teljesen szenteld Nekem! Írd meg
naplónkat! A neved maradjon elrejtve – ezt Lelkiatyádon
keresztül is így kértem. Az írás címe ez legyen: Mária lelki
naplója.” A második nevemet, a Juliannát – Jézusom jóváha-
gyásával – én tettem hozzá, azért, hogy az olvasó elsô látásra
nehogy félreértés miatt a Szûzanyának  tulajdonítsa ezt az írást. 

Azóta Jézus minden szentmisén felszólít: ”Írd meg üzene-
teimet!” Az édes Úr elsô megszólítása óta – sôt már elôtte is –
életemet és gyermekem  életét is teljesen átadtam Neki. A szür-
ke hétköznapok kis és nagy dolgaiban maximálisan igyekszem
az evangélium szellemében megmaradni. Lehetôleg minden
nap misére megyek és szentáldozáshoz járulok. Havonta vagy
gyakrabban gyónok. Istenben találom minden örömömet, és
Ôbenne szeretem gyermekemet, akivel megajándékozott.
Mindezeket az Ô kegyelmi ajándékaiból teszem, mert én ma-
gam semmi vagyok. 

Bár a nevem rejtve marad, azért fontosnak tartottam egy rövid
életrajzot írni magamról, hisz életem minden napját átszövik
drága Jézusom csodálatos kegyelmi ajándékai, amelyeket az Ô
mind nagyobb dicsôségére adok közre.
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kalom, és egy ideig emiatt szomorkodtam. Most már értem. Jé-
zus üzeneteinek leírása által még földi életem befejezése után
is lesznek tanítványaim, akiket Maga Az Úr Jézus tanít kinyi-
latkoztatásai révén. 
1985 nyarán álmot láttam. Egyik kedves kis tanítványommal a
Golgotán voltunk. Jézus életnagyságú keresztje elôtt térdepel-
tünk. Mellette volt a két lator. Nagyon sírtam. Utána felálltam,
és egy templomban találtam magamat. Itt egy idôs pap egy
csodálatos ragyogó fehér ruhát adott rám, amely a fejem tete-
jétôl a talpamig betakart. Ennyit mondott: ”Megkeresztellek.”
Ezután visszanéztem a Golgotára, ahol a keresztek eltörpültek
és egy színarany tabernákulumot láttam. Ellenállhatatlanul
édességes vonzást éreztem iránta. Valósággal repültem Felé, és
eggyé váltam Vele.

Akkoriban részt vettem egy lelki gyakorlaton, ahol megismer-
kedtem egy lelki testvérrel, akitôl érdeklôdtem, tudna-e ajánla-
ni egy lelki vezetôt. Ajánlott valakit. Amikor elmentem hozzá
elôször gyónni, teljesen ismeretlenül, felsorolta, hogy milyen
nagy kegyelmeket kaptam a jó Istentôl. Azt mondta: ”Szentté
kell lenned! Ha nem leszel szentté, hiába születtél! Jézus kér
tôled valamit, de azt csak két nap múlva mondhatom meg,
hogy mit, mert most még sokan várnak rám.” A csukott ajtón
keresztül megérezte, hogy jöttek hozzá, mert amikor én be-
mentem senki sem várt utánam. Az elkövetkezô két éjjel alig
tudtam aludni a vágytól, hogy mindent Jézusnak adjak, bármit
is kérjen tôlem. Akár az életemet is. Õ az életemet kérte. Amikor
legközelebb mentem új Lelkiatyámhoz, a szentmisén döbbenten
ismertem fel, hogy ô az, aki néhány héttel azelôtt álmomban
rám adta azt a gyönyörû fehér ruhát. Sírtam a meghatottságtól.
Mise után letettem nála az életáldozati örök fogadalmat. Akkor
magamnak megfogadtam, hogy amíg ô él, nem megyek
máshoz gyónni. Ettôl kezdve életemnek új értelme van. Jel-
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2003. dec. 20. szombaton éjjel itthon hallgattam a rádiót. A
Kolosszeumról beszéltek. Rómában Krisztus elõtt 262-tõl 300
éven át kegyetlenül gyilkoltatták meg itt az embereket, köztük
sok keresztényt – asszonyokat és gyermekeiket is. Évente kb.
ezer ember halt meg ilyen körülmények között. A vadállatok
tépték szét õket. A római nép követelte ezt a cirkuszt. Miköz-
ben ezt hallgattam, szinte meghûlt bennem a vér, hogyan néz-
hették emberek tömegei részvét nélkül mások halálra kínzását.
Ezután egy ideillõ szomorú zene következett. A zene alatt meg-
láttam magam elõtt a megfeszített Krisztust életnagyságban a
keresztfán. Miközben láttam, ezt hallottam: "Azért vállaltam
értetek a kereszthalált, hogy megtanítsalak a szeretetre." Ez-
után leborultam az asztalra, és a Szentlélek egy csodálatosan
gyönyörû szép imát imádkozott bennem az értem megfeszített
Üdvözítõhöz. Amikor magamhoz tértem ebbõl az üdvösséges
csodából, nagyon kértem az Úr Jézust, hogy juttassa eszembe
ezt a Szentlélek által mondott imát, hogy le tudjam írni. Az
édes Úr teljesítette kérésemet.

Ima a Szentlélek által:

Hõn imádott Uram, nagyon vágyom Hozzád! Hozzád, a végte-
len Szeretethez, Aki vállaltad értem a kereszthalált, azért, hogy
megtaníts a szeretetre. Hozzád vágyom Uram, Aki a végtelen
Szeretet vagy, a Te szeretettõl lángoló Szíved tûzkohójába, a
végtelen szeretetbe, a végtelen irgalomba. A Te kitárt karjaid
végtelen ölelésébe, én Uram, én Istenem, én imádott Mindenem.

Benned vágyódom megnyugodni én, Tebenned, Aki az örök
béke, az örök nyugalom vagy. Benned még árnyéka sincs a vál-
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A Szentháromság és a Szûzanya üzenetei
és tanításai

Röviden az üzenetek keletkezésérôl

A kinyilatkoztatásokat 1983. aug. 7. (vasárnap reggel) óta ka-
pom. Akkor elôször a lakásban. (”Áldozz meg!”) Az  elmúlt
évek során legtöbbször a szentmisén, az átváltoztatás után,
Úrfelmutatás alatt, illetve közvetlenül a szentáldozás elôtt és
után. De bármilyen élethelyzetben, bárhol, bármikor. Lehet tel-
jesen váratlanul, vagy elôtte imádkozva. Ilyenkor  mindig el-
mondom az ördögûzô imát, kérem Szûzanyámat, hogy esdje le
számomra a Szentlelket, és kérem Jézusomat, hogy tisztítson
meg drága Szent Vérével, és jutalmazzon meg üzeneteivel.
Egyik egyházi elöljáróm, értelmi kinyilatkoztatásoknak nevez-
te az üzeneteket. Hangot ugyanis nem hallok. Minden az
agyamban játszódik le. Elôtte nagyon ki kell üresíteni maga-
mat, vagyis nagyon kell figyelnem. A szentmise után mindig
Jézus segít visszaemlékezni az általa adott üzenetekre, ame-
lyeket többnyire a szertartás után tudok leírni. De a misén is
jegyzetelek. Egyik alkalommal mennyei zenét hallottam.
Máskor Jézus megmutatta azokat a virágokat, amelyeket a
rózsafüzér elmondása által adok Neki Szûzanyánk gyönyörû
kertjébôl. Továbbá az álmok, amikor színes képeket és han-
gokat egyaránt észlelek.

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

(1996. augusztus 5.)
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Ha minden nap szívbõl elimádkozod ezt az imát, hamarosan
meg fogod tapasztalni a Menny és a Föld legnagyobb örömét,
amely akkor járja át a lelkünket, amikor teljes szívünkbõl sze-
retjük az ISTENT.

2004. ápr. 8. Nagycsütörtök éjjel Szentségimádáson szomor-
kodtam és hõn imádott Jézusomnak panaszkodtam az elkeserí-
tõ helyzet miatt, ami a világban és az Egyházban van. Az Úr Jé-
zus így válaszolt:"Ez az állapot csak nagyon rövid ideig tart. A
végcélt lásd. Hamarosan beteljesül, amit teáltalad megjöven-
döltem. Egyházamat és a világot is megtisztítom. Egyházam
újjá fog születni a Szentlélek által. Meg fog fiatalodni. Újra
erõs, szép és fiatal lesz. Én leszek a központban. Engem fog-
nak vég nélkül ünnepelni és imádni a legméltóságosabb Oltá-
riszentségben, és Szent Anyám tisztelete is elterjed. Már feltûnt
az antikrisztus. Ez a legbiztosabb jele annak, hogy a tisztulás
elkezdõdött. Imádkozzatok és engeszteljetek! A vérontás elke-
rülhetetlen. Mind a világ, mind az Egyház a saját vérében és
könnyeiben fog megtisztulni. Elég volt. Már nem tûröm tovább
a bûnt, amely beszennyezte, bemocskolta a világot. Megtisztí-
tom, hogy mint Võlegényének felékesített menyasszony, tisz-
tán és szentül fogadja dicsõséges visszajövetelemet. A türelmi
idõ lejárt. Már teljesülnek a próféciák. Igyekezzetek, legyetek
szüntelen készenlétben, mint az okos szüzek, mert a nem várt
órában érkezem. Minden talentumról, minden pillanatról, min-
den szavatokról és cselekedetetekrõl számon kérlek titeket. Ne
hagyjátok magatokat megtéveszteni a sátántól. Imádkozzatok
egymásért! Ha bûnökkel találkoztok, még többet imádkozza-
tok a szegény bûnösökért! A Bíró Én vagyok. Ti még gondolat-
ban sem ítéljétek el egymást! Minden bûnöst, magatokon kezd-
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tozandóságnak, Benned, Aki mindörökké ugyanaz vagy. Te
Magad vagy a boldogság és a béke, a biztonság, az irgalom és
a jóság. Te elõbb szerettél engem mindenkinél. A Te szereteted-
bõl lettem emberré. A Te lelkedet lehelted belém, hogy Rád
szomjazzon mindaddig, amíg csak meg nem talál. Nem éri be
a lélek kevesebbel, Magára az Istenre szomjazik, hisz erre van
teremtve. Amikor aztán megtalálta, elmerül Benne, a végtelen
Szeretet-óceánban, a végtelen örök békében és nyugalomban.
Mivel megtalálta az egyetlen Kincset, szemétnek néz mindent
Õhozzá képest. Õbenne merül el szüntelen. Elõbb ismerkedik,
majd szemlélõdik, és miután betöltekezett az örök kegyelem-
mel, már csak lángol és szeret. Nem is szól többet, csak ég, lán-
gol és szeret. Szótlanul csupán a könnyei folynak... A könnyek:
ezek a halálra sebzett lélek szavai. A meghatottság, a vágy Sze-
relmeséhez, Aki az életét adta érte a keresztfán. Megváltójá-
hoz, Aki a Vérét ontotta érte, amelyet váltságul fizetett, hogy
kiszabadítsa e siralomvölgynek rabságából. 

Az embernek, aki felfogta, megértette ezt a szeretetet, már csak
egyetlen vágya van: az, hogy õ is életét adja Krisztusért, Jézus-
ban testvéreiért. Az ilyen ember egyedül Istenben boldog. Táp-
láléka: Isten akaratának megtétele. Öröme: Az Úr törvényének
megtartása.

Csak egyet kérek Uram: azt, hogy mindig, minden körülmé-
nyek között egyre jobban és jobban szeresselek, és örökre el-
merüljek és eltemetkezzek Benned. Csak Tebenned éljek, csak
Te légy egyedüli örömöm és boldogságom most és örökkön
örökké. Ámen.
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mat, mert nem akarnak megtérni, hogy bûneiket megbánva új-
jászülessenek a Szentlélekben. Különösen katolikus gyermeke-
im miatt szenvedek sokat, mert õk kapták a legtöbb kegyelmet,
az õ részükre alapítottam az Oltáriszentséget, amelyet nagyon
sokan szentségtörõ módon fogadnak. Könnyelmûen elutasítják
lelkiismeretük szavát, amikor bûnbánatra indítom õket. Nem
veszik komolyan bocsánatos bûneiket, amelyekkel súlyosan
megbántanak, és azután már észre sem veszik, amikor halálos
bûnbe zuhannak. Ó, ha tudnák, mennyi szenvedést okoznak ez-
által Nekem, és milyen nagy jótól esnek el, ha nem kamatoztat-
ják a pillanatokat és az alkalmakat, amelyeket megszentelõdé-
sükre adok. Imádkozz édes kicsi leánykám, Lelkemnek
gyöngyszeme, édessége. Szent kiontott drága Véremnek gyü-
mölcse, imádkozz! Minden imádat meghallgatom. Lelkek ezre-
ivel jutalmazlak meg. Nagyon - nagyon szeretlek. Ó, ha tudnád
és ha láthatnád, milyen pompás helyet készítettem számodra!
Belehalnál a vágyba, hogy mielõbb ott lehess. De országomba
egy belépõ van. A teljes engedelmesség. Az, ha maradéktalanul
teljesíted rád vonatkozó örök szent tervemet. Fel hát a harcra!
Addig tégy meg mindent, amíg itt vagy a szolgálat mezején.
Evilági életedet szolgálatra kaptad. Kövess Engem, a te Testvé-
redet, Aki szolgaként éltem köztetek. Tanítottam, gyógyítottam,
halottakat támasztottam fel, majd az utolsó vacsora elõtt meg-
mostam tanítványaim lábát. Te is ezt tedd! Soha ne programozz
be egyetlen napot sem, mert Én már elõtte minden percedet be-
osztottam. Te csak úgy kérd a kegyelmet mindig, hogy mara-
déktalanul teljesítsd be rád vonatkozó örök tervemet. Még ak-
kor se bánkódj, ha imádság helyett szolgálatot kérek. A legna-
gyobb értéke az önmegtagadásnak van, ha Irántam való enge-
delmességbõl teszed. Azt mondtam: Úgy szeretlek, amilyen
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ve helyezzetek bele égi Édesanyátok keze által az Én irgalmas
Szívembe. Ez a ti végsõ menedéketek. X-et is ide helyezd.
Gyenge õ. Rengeteget támadja a sátán. Én majd megtisztítom
a szenvedések tüzében. Megmutatom neki is, mint Szent Pál-
nak, hogy mennyit kell Énmiattam szenvednie.
Az idõ lejárt. Életetek minden pillanatában legyetek készenlét-
ben. Imádkozzatok a bûnösökért, különösen bûnbeesett papja-
imért! Sokkal inkább imádkozzatok Egyházam papjaiért, mint
családtagjaitokért és saját szándékaitokért, mert rajtatok kérem
õket számon. Az idõ lejárt. Tegyétek meg parancsaimat. Hasz-
náljatok fel minden alkalmat, minden pillanatot, mert számon
kérem tõletek. Ha szigorú is vagyok, ne féljetek, mert csak azt
fenyíti meg az Atya, akit szeret. Megváltásotokért hatalmas
árat fizettem. Atyám igazságossága ugyanolyan tökéletes, mint
irgalma. Épp ezért legyetek irgalmasok, hogy ti is irgalomra ta-
láljatok, mert egyedül ezzel menthetitek meg a lelketeket. Erre
áldalak meg titeket az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
Imádj Engem! Merülj el az Én irgalmas Szívemben. Holnap is
diktálok. Gyere elõbb."

2004. ápr. 9. Nagypéntek éjjel Szentségimádáson Jézus: "Ez a
gonoszság órája. Tiveletek is így fognak tenni. Elárulják az igaz
vért, amiképpen Engem is elárultak. Nehogy azt hidd, hogy csak
egyszer szenvedtem értetek. A világ végezetéig megismétlõdik
elárultatásom, megostoroztatásom és kereszthalálom minden
bûnös szívében. A legjobban a Hozzám legközelebb állók szí-
vében szenvedek, ha hûtlenül elhagynak és vétkeikkel elárulnak
Engem. Engeszteljetek! Engeszteljetek! Engeszteljetek ezért a
bûneiben, mocskaiban fetrengõ világért! Engeszteljetek, hogy
irgalmazzak azoknak a bûnösöknek is, akik elutasítják irgalma-
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megtagadás legyen! Erre hívtalak meg benneteket: Aki utánam
akar jönni, tagadja meg önmagát, vegye fel naponta keresztjét
és úgy kövessen Engem. Csak az önmegtagadó lélek képes
meghozni az áldozatokat, megtartani Isten törvényét, legfõkép-
pen tiszta önzetlen szeretetet tanúsítani Isten és a felebarát iránt.
Csak ha önmagatokat legyõztétek, csak akkor tudtok engedel-
meskedni a bennetek lakó Szentléleknek a szent alázatban." 

2004. júl. 11. Szentmisén Jézus: "Ne hagyd, hogy elkeserítsen
a sátán! A világ összes öröme és szeretete nem ér fel az Én sze-
retetemmel, ahogyan Én szeretlek téged, és azzal a boldogság-
gal, amelyet egyedül csak Én tudok adni neked. Gondolj Rám
szüntelen, és arra az örök boldogságra, amellyel meg foglak ju-
talmazni Országomban. Hagyatkozz Rám teljesen! Egyedül az
válik a javadra, amit Én akarok. Bízzál Bennem! Csak ezt imád-
kozd szüntelen: Jézusom, legyen meg a Te akaratod."

Évekkel ezelõtt egyedül vezettem az autómat. Egy forgalmas
útszakaszon haladtam. A visszapillantó tükörbõl tekintgettem, a
mögöttem haladókra. Közben eszembe jutott, hogy csak elõre
szabad figyelnem. Ekkor az Úr Jézus megszólalt a lelkemben:
"Mindig az elõtted lévõ dolgokra figyelj! Soha ne rágódj a múlt
eseményein! Aki az autót vezeti, és közben nem elõre, hanem
hátrafelé figyel, az nekimegy valaminek, és halál fia lesz. Épp
így a lélek is. Ha nem figyel tanításomra, amely az üdvösségre
viszi, hanem a mulandókra, menthetetlenül a sátán karmaiba ke-
rül, aki összetöri, majd az örök kárhozatba taszítja a lelket.
Ugyanígy, ha valamilyen sérelem ért, ne gondolj arra, hanem
igyekezz megbocsátani, mert a rossz elkövetõje maga az ördög,
aki megtéveszti áldozatait. Õ a hazugság atyja. Ellene csak imá-
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vagy. Tõled is ezt kérem: Azt a kegyelmet, szolgálatot szeresd,
amit Tõlem kapsz. Az legyen egyedüli és legfõbb örömöd, hogy
akaratomat teljesíted. Ehhez kapod kegyelmeimet, és csak emi-
att dicsõítenek Engem az emberek jócselekedeteid láttán. Foly-
tasd a harcot továbbra is. Legelõször is arass gyõzelmet önma-
gad fölött. Ha ezt megtetted, már nincs más ellenséged, mert ak-
kor már csak Én élek és Én mûködöm általad. Örülj és vigadj,
mert Én Magam küzdök benned. Ez azt jelenti, hogy minden
élethelyzetben megadom neked az erõt és a bölcsességet ahhoz,
hogy hogyan arass gyõzelmet önmagad fölött. A szentek is így
formálódtak. Õk is az Én kegyelmeim gyümölcsei, mint te.
Ma megdicsérlek az irgalmas szeretet gyakorlása miatt. Renge-
teg lélek lesz a gyümölcse. Egyetlen irgalmas szeretet-aktusod-
ra minden tökéletlenségedet elfelejtem, és lelkek ezreivel jutal-
mazlak. Imádkozz Y-ért. Hamarosan Magamhoz veszem õt. Ir-
galmazok neki, mert õ is irgalmas volt sokakhoz. Megáldalak
Szívem csodálatos szeretet-egységével, hogy egységben légy
mindazokkal, akiket hozzád küldök, és Énbennem szeresd
õket. Hagyd, hogy Én szeressek általad. Fogadd áldásomat az
Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében."

2004. máj. 28. Szentségimádáson Jézus: "A próféciák betelje-
sülése közel van. Minden szó beteljesül, amit leírattam veled,
és ami a Szentírásban van. Neked nem mondtam újat, csupán
felhívtam a figyelmedet arra, ami a Szentírásban meg van írva.
De sok gyermekem nem ismeri, mert fontosabb számára a vi-
lág szennye, mint az örök életre vivõ tanítás. Már ütött az óra.
Beteljesülnek szavaim. Amíg megtehetitek, imádkozzatok még
többet, és hozzatok meg minden áldozatot szegény bûnösök
megtéréséért. Ne álljatok szóba a sátánnal! Jelszavatok az ön-
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2004. júl. 12. Otthon egy súlyos, halálos bûnben élõ lélekért
imádkoztam. Jézus: "Az Én áldozatom menti meg õt. Látni
fogja mezítelenségét, és könyörögni fog, hogy bocsássam meg
bûneit, és õ maga megy a tisztítótûzbe. A tisztítótûz szenvedé-
sei után Szent Keblemre ölelem. Nincs olyan mély szakadék,
amelybõl ki ne hoznám a lelkeket. Az Én irgalmam végtelen.
Felülmúlja a világ összes bûnét. Mondd Nekem gyakran: Jézu-
som Bízom Benned. Irántatok való szeretetem végtelen. Nem
hagyom elveszni a lelkeket, akik Hozzám kiáltanak irgalomért,
vagy akikért mások imádkoznak. Kiragadom õket a sátán mar-
kából, és megadom nekik az üdvösség eléréséhez szükséges
kegyelmet, a bûnbánatot. Kínhalálom minden lélekért volt. Ki-
vétel nélkül mindannyian meríthettek ebbõl a hatalmas kegye-
lembõl. Szent Anyám szüntelenül esedezik a lelkek megmenté-
séért. Különösen haláluk óráján. Egyetlen "Üdvözlégy" képes
megmenteni egy lelket, ha az együttmûködik a kegyelemmel.
Ne add fel a reményt, ha kudarcok érnek! Folytasd az imát
mindhalálig! Ne adj a látszatra! Bízzál mindenhatóságomban!
Én a rejtekben is mûködöm. Meg tudom menteni a lelket a ha-
lála elõtti utolsó pillanatban is. Nagy volt a lelketek ára. Ami-
lyen nagy fájdalmak és kínszenvedések által mentettem meg a
lelketeket az örök életre, mert irántatok való végtelen szerete-
tembõl nem méricskéltem az áldozatot, olyan végtelen szere-
tettel és irgalommal hajolok le minden bûnöshöz, hogy meg-
mentsem õt az örök életre. Hirdesd ezt mindenkinek, fõleg a
szegény bûnösöknek, hogy bízzanak Bennem, mert végtelenül
irgalmas Megváltó Istenük vagyok."
Uram, kérlek add meg a kegyelmet és a Te erõdet, hogy hõsie-
sen vállaljak minden szenvedést és áldozatot a lelkekért.
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val és böjttel küzdhetsz. Ezért kértem: Ne gyûlöljétek ellensé-
geiteket, hanem imádkozzatok értük! Ha mindez ellenkezne is
érzelmeiddel, nézz keresztemre, és gondolj arra, amikor hóhé-
raimért így imádkoztam: Atyám bocsáss meg nekik, mert nem
tudják, mit cselekszenek. Ha szívbõl elismétled ezt a fohászt,
kettõs haszon származik belõle. Én megkönyörülök ellensége-
den, és õ megváltozik irántad. Téged pedig megjutalmazlak.
Atyám így tekint rád, mint tulajdon gyermekére, mivel úgy
cselekszel, ahogyan Én tettem."
Jézusom imádlak! Köszönöm végtelen szeretetedet, amellyel
tanítasz.

Egyik szentmise elõtt a templomban az Úr Jézus azt kérte,
hogy imádkozzam el a Hozsannából a Szent Vér litániát. Úrfel-
mutatáskor ezt mondta: "Ismerõsöd beteg. Hamarosan meghal.
Imádkozz érte, mert egyébként elkárhozik."
Az imát maga Jézus adta az ajkamra, amikor az Õ drága Szent
Vérét felmutatta a misézõ pap: "Jézusom a Te Szent Véredre
kérlek, melyet a mi üdvösségünkért ontottál, mentsd meg en-
nek a szegény bûnösnek a lelkét." 
A fohász elmondása után Jézusom elégedetten mondta: "Kö-
szönöm, hogy megtetted amit kértem, most már megmenekül
ismerõsöd." 
Egyetlen fohász, amelyet Jézusom iránt való szeretetbõl és en-
gedelmességbõl mondtam el, milyen csodára képes. Szerintem
nagyobb csoda, ha egy bûnös üdvözül, mint Lázár feltámasztá-
sa a sírból. Ez indítson bennünket arra, hogy egész életünk egy
vég nélküli Te Deum (hálaadás) legyen! Hõn imádott Uram kö-
szönöm Neked, hogy imádhatlak Téged, és engedelmeskedhe-
tek Neked. Ámen.
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2004. szept. 15-én, fájdalmas Szûzanya ünnepén, szentmisén
Jézus: "Mindig azt adom, ami a javadra, az üdvösségedre vá-
lik. Akkor is, ha az a legfájdalmasabb. Ne sírj, ne így lásd! In-
kább adj hálát, hogy munkatársammá választottalak, hogy
megosztom veled keresztemet. El nem tudod képzelni, meny-
nyire szenvedek bûnös szolgáim lelkében, akiknek belepte szí-
vét, lelkét és testét a bûn szennye. Óceánnyi az Én fájdalmam.
Inkább adj hálát azért, hogy mindennek ellenére valósággal je-
len vagyok az Oltáriszentségben. Tiértetek, igazakért, akik
hagyjátok magatokat általam megszentelni. Csak tiértetek ma-
radtam itt, hogy megerõsítselek és tápláljam lelketeket a sátán-
nal vívott harcban. Adj hálát ezért szüntelen. Így lásd a keresz-
teket, az Én szememmel."

2004. okt. 10. Vasárnap de. szentmisén, szentáldozáskor Jézus:
"A tied vagyok. Nagyon - nagyon szeretlek téged. A Véremet
ontottam érted. Az életemet adtam érted. Hogyne adnék hát
oda vele együtt mindent. Én mindig mindenrõl gondoskodom.
Megtapasztalhattad ezt pénteken is." 
Aznap, pénteken délben éppen akkor vezetett el az utam a temp-
lom elõtt, amikor gyászmisére gyülekeztek az emberek. Én is
bementem. Szentáldozáshoz is járultam. Nagyon boldog vol-
tam. Csak pár órával késõbb tudtam meg, hogy más feladatot
kaptam, amiért szentmisét kellett volna mulasztani. De az édes
Úr már elõre gondoskodott. Nem gyõztem hálát adni.
Jézus: "Ne aggódj semmiért! Bízzál Bennem!"

2004. okt. 22. pénteken szentmisén, szentáldozás után Jézus:
"Országomban játszhatsz Velem, mint Kisdeddel, ha úgy aka-
rod." (Az Úr Jézus ekkor eszembe juttatta, hogy milyen nagy
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2004. aug. 27. Szentmisén szentáldozás után hálát adtam az Úr
Jézusnak minden keresztért. Megköszöntem, hogy osztozhatok
az Õ sorsában. Õ így válaszolt: "Akkor szeretlek a legjobban,
amikor hálát adsz a keresztekért, mert akkor megérted, hogy
mindent az üdvösségedért teszek."
Ezután megkértem õrangyalomat, hogy életem minden pillana-
tában adjon hálát a nevemben az Úr Jézus Krisztusnak minden
keresztért. 
Jézus: "Ha mindig hálát adsz minden keresztért, akkor meg-
adom neked, hogy a keresztek mindig örömet fognak jelenteni
számodra."

2004. aug. 29. Szentmisén Jézus: "Én egészen a tiéd vagyok, és
te az Enyém. Teljesen neked adtam Magamat a Golgotán, és
minden szentáldozásban. Te is add át magadat Nekem teljesen
életed minden pillanatában. Idd ki kelyhemet! Adj hálát azért,
hogy megosztom veled. Csak azokkal teszem ezt, akik szeret-
nek Engem. A Szívemet adom neked újra meg újra. Azért, hogy
egyre gazdagabban térj meg Országomba."

2004. szept. 14. Szent kereszt felmagasztalásának ünnepén,
szentmisén Jézus: "Nagyon - nagyon szeretlek. A szívedbe aka-
rok térni, hogy megerõsítselek és felkészítselek arra, hogy be-
teljesítsd örök szent tervemet." 
Szentáldozás után így folytatta: "Szeress Engem!" (Szeretlek.)
Azért kérem, hogy szeress még jobban, mert nagy dolog az éle-
tet adni Értem." (Hiszem, hogy megadod hozzá a kegyelmet.)
"Akkor úgy fogsz szeretni, ahogyan addig még soha. Megálda-
lak erre, hogy befogadd ezt a nagy kegyelmet."
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2005. jan. 20. Szentmisén Jézus: "Minden elmúlik. Minden itt
marad. Csak a szeretetben végbevitt jócselekedeteknek van
örök értéke Elõttem. Igyekezz megfelelni törvényeimnek.
Hagyd, hogy Én vezesselek. Éld meg az evangéliumot! Tanítá-
som Lélek és örök élet, de csak annak, aki tettekre váltja. Soha
nem próbállak erõdön felül. Én mindig mindenrõl gondosko-
dom. Teljes önmegtagadást, teljes önátadást kérek. Csak így tu-
dod beteljesíteni rád vonatkozó örök szent tervemet. Fogadj el
mindent úgy, ahogy van. Higgyed, hogy épp ezekre a keresz-
tekre van szükséged a lelkek megmentéséhez, és ahhoz, hogy
megszentelõdj. Az aranyat is olvasztókemencébe dobják, hogy
különváljon a salaktól. Neked is a szenvedések tûzpróbáján
kell átmenned ahhoz, hogy bebocsátást nyerj az örök boldog-
ság honába. Igyekezz együttmûködni kegyelmeimmel. Rendkí-
vül sok kegyelmet kaptál. Már itt a Földön szentté kell lenned
ahhoz, hogy innen egyenesen Országomba jöjj. Soha ne feledd:
Nagyon sokról kell számot adnod. Szeress Engem mindenek
fölött, és Énbennem mindenkit. Ha ezt teszed, tökéletes leszel.
Te leszel az Én érted kiontott drága Szent Vérem gyümölcse,
az Én drága örömöm. Énértem tedd meg."
Szentáldozás után drága Jézusom így folytatta: "Megenyhíte-
lek, megerõsítelek. Csak úgy tudsz követni, ha mindig csak
Rám szegezed tekintetedet. Az Én lábam nyomába lépsz, és így
haladsz elõre az életszentség útján. Így érkezel meg az örök ha-
zába, amely a te örökséged."

2005. ápr. 15. Szentmisén szentáldozás elõtt Jézus: "Már alig
várom, hogy a szívedbe térjek! Már alig várom, hogy befogadj
Engem! Tudod mi ez? Ez maga a Menny. A többi mind ennek
a kibontakozása és beteljesülése."
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szeretettel és vágyakozással csókolgatom és ölelem szívemre
az Õ szentképét, amely Õt, mint Kisdedet ábrázolja. Ezt napon-
ta többször is megteszem.)
Jézus folytatta: "Kisdeddé válhatsz, ha kedvemet keresed."(Hõn
imádott Uram, mindig csak a Te kedvedet akarom keresni.)
"Akkor mindörökké kisded leszel. Ülhetsz Atyám ölében, és
megcsókolhatod. Ülhetsz Anyám ölében, és Õt is megcsókolha-
tod. Irgalmas Szívemben lakhatsz. Minden vágyadat teljesítem.
Mindörökké hálát adhatsz. Kimondhatatlan boldogságot készí-
tettem neked azért, mert ezt a rövidke életedet átadtad Nekem,
és engedelmesen teljesíted akaratomat."

2004. okt. 24. Vasárnap de. szentmisén Jézus: "Add Nekem
szívedet! Ne félj, hû sáfárom vagy. Egyetlen kegyelmem sem
veszett kárba benned. Vértanúim és szentjeim társaságában
fogsz imádni Engem. A boldog szeráfkarokkal egyesülve fogsz
dicsõíteni és szeretni mindörökké. Mint ahogyan Én átjárlak,
mint a levegõ, mint a fény, úgy elõtted is megnyitom Szívemet,
és felfedem elõtted minden titkomat. Mindezt szereteted, hûsé-
ged és engedelmességed jutalmául kapod."
Megsemmisülve, könnyek között adtam hálát hõn imádott Iste-
nemnek és Mindenemnek.

2005. jan. 17. Amikor itthon a pici Jézuskámat megcsókoltam
a szentképen, Õ ezt mondta: "Fogadj Engem a szívedbe! Bol-
doggá akarlak tenni." (Elõtte sokat kísértett a sátán. Elkeserí-
tett az emberek gonoszsága miatt.)
Jézusom folytatta: "Mindig csak Rám gondolj! Én vagyok a
megbocsátás, a szelídség, a jóság, a szeretet, az öröm, a béke.
Gondolj Rám mindig! Csak így tudlak boldoggá tenni."
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tos benne, hogy Én Mindenható vagyok, Aki jót, rosszat egyaránt
a te üdvösségedre fordítok. A Szentírás szavaival: Az Istent sze-
retõknek minden a javukra válik. Ha igazságtalanság ér, nézz fel
keresztemre! Nem különb a szolga az Uránál. De ahol Én va-
gyok, ott lesz az Én szolgám is. Aki Engem szolgál, azt megtisz-
teli az Atya. Tudod mit jelent ez? Egy örökkévalóságon át tartó
megtiszteltetést mind a Szentháromság, mind az összes szellemi
hatalmasságok és az összes üdvözült lelkek részérõl. Azért fogadj
el minden szolgálatot. Még a legmegalázóbbat se utasítsd el. Én
megmostam tanítványaim lábát. Ezt kérem tõletek. Amit a kicsi-
nyek közül eggyel tesztek, azt Velem teszitek. Tarts tiszteletben
minden embert! Különösen a szabad akaratot. Mindig az értelem-
re hass. Módfelett nagy méltósággal ajándékozta meg Atyám, a
Teremtõ Isten az embert, akit úrrá tett az egész világ felett. Ezért
te is tarts tiszteletben mindenkit kivétel nélkül. Ha bûnnel és tu-
datlansággal találkozol, kérd a tisztánlátást és a bölcsességet em-
bertestvéreid számára, mert minden rossz a hazugság atyjától, a
sátántól származik. Te sokat kaptál és sokról adsz számot."

2005. szept. 3. vasárnap Szentségimádáson: "Én a Szentlélek
vagyok. Írd! Most egy imát diktálok neked:

Hõn imádott Megváltó Krisztusom! Lelkemnek öröme, vígas-
sága, boldogsága egyedül csak Te vagy. Lelkem édessége, sze-
relme, szeretetem lángoló tüze, lelkemnek minden ékessége
imádlak Téged és Tebenned és Teáltalad az Atyát és a Szentlel-
ket mindenekfölött. 

Kérlek taníts meg engem még jobban elmerülni Benned, Aki a
végtelen szeretet-óceán vagy. Kérlek segíts engem, hogy még
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2005. máj. 3. Szentmisén szentáldozás után Jézus. "Itt a Földön
most a hit szemével láttok csak tisztán. Ezért kell kérnetek,
hogy növekedjetek a hitben és legyetek tökéletesek a szeretet-
ben. Odaát (a Mennyben) fogtok csak tökéletesen látni és tud-
ni mindent. Az ilyen imát soha ne nyomd el magadban, ami a
lelked mélyébõl tör fel, mert a Szentlélek imádkozza azt ben-
ned. Add Nekem szívedet! (Neked adom.) Mostantól Én szere-
tek benne, és Én cselekszem általad."

2005. aug. 9. Szentségimádáson Jézus: "Elárasztalak kegyel-
memmel. Végtelen szeretetemet úgy hullatom rád, mint a nyári
záport. Viszonozd szeretetemet! Tudom, hogy sohasem mérle-
gelsz. De most az elkövetkezõ idõben minden emberi értelmet
felülmúló hitet és lángoló szeretetet kérek tõled, és azt, hogy
hagyatkozz Rám teljesen, mert eljön a nagy megpróbáltatás
órája. Mindaz, amire már évek óta felkészítettelek, beteljesül.
Már nincs többé vesztegetni való idõ. Minden percetek meg
van számlálva. Ez azt jelenti, hogy most még jobban figyelj su-
gallataimra, és azonnal tedd meg, amit kérek. Amint azt meg-
tapasztaltad, letisztultak a dolgok. Mindenben megkaptad Tõ-
lem a tisztánlátás kegyelmét. Minden beteljesül úgy, ahogy
megjövendöltem általad. Csak az idõpontokat rejtettem el elõ-
led. Az idõpontokat és az alkalmakat tudni nem a ti dolgotok.
Ha nem így tenném, nem teljesíteném be a Szentírást, amely-
nek pedig be kell teljesednie. Csak így vagyok hû Önmagam-
hoz, vagyis Atyám tanításához, mert mindent Tõle hallottam,
amit hirdettem nektek.

Minden élethelyzetben, jóban, rosszban egyaránt csak Engem
láss, mert Én állok minden mögött. Soha ne zúgolódj! Légy biz-
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natkozó részeit idéztem fel a gondolataimban. A lelkem telve
volt imádással és hálaadással. Semmihez sem fogható öröm Is-
tent imádni! Amikor erre gondoltam: Íme a te Anyád, íme a te
Fiad, Jézusom ezt mondta: "Megmutatom neked a te gyönyö-
rûséges Mamádat, Akit Én adtam neked a keresztfán. Olyan
csodálatos és gyönyörûséges, hogy egy örökkévalóságon át
sem fogsz tudni betelni vele."

2005. okt. 2. Szentségimádáson Jézus: "Szemléld örömeimet!
Minden engedelmes gyermekem, minden munkás kéz, láb és
fej, amely Isten országáért fárad, az Én örömöm. Minden Be-
lém átalakult lélek az Én örömöm. Minden bûn az Én nagy fáj-
dalmam. Szemlélj Engem keresztemen, és fogadj el minden ál-
dozatot a lelkek megmentéséért. Örülj, hogy bevontalak meg-
váltásom hatalmas mûvébe. Mindazokat bevonom, akik zúgo-
lódás nélkül elfogadják keresztjeiket."

Késõbb így folytatta az Úr Jézus. "Drága kislányom, nagyon
szeretlek. Lelkem édessége, vigasza a te szereteted, és mind-
azon gyermekeimé, akik hozzád hasonlóan tisztán, önzetlenül
és lángoló szeretettel szerettek Engem. Most még nyugodtan
imádsz a legméltóságosabb Oltáriszentségben. De nemsokára
váratlanul kitör a keresztényüldözés, hitetek próbája, amely ál-
tal kivétel nélkül mindannyian meg lesztek rostálva. 
Mindannyiótokat kikért a sátán, mint apostolaimat. De Én
imádkozom értetek is, mint õértük, hogy megerõsödjetek Be-
lém vetett hitetekben, és amikor elérkezik az ideje, ti erõsítsétek
meg a hitükben gyengéket. Soha semmitõl ne féljetek! Minden
félelem ellenfelem mûve. Én megerõsítelek titeket Szent Vé-
remmel, amelyet értetek ontottam. Lángra lobbantom szívete-
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jobban Rád hagyatkozzak, Aki a végtelen jóság és irgalmasság
vagy. Te vagy a fény és az iránytû. Kérlek Te vezess engem ar-
ra az életszentségre, amelyre Te adtál példát, amikor köztünk
éltél a földön. Taníts engem igazi alázatra, amely az életszent-
ség alapja. Késztess engem irántad való szeretetbõl teljes enge-
delmességre, hogy életem minden pillanatában Téged követve
Veled együtt újra meg újra el tudjam ismételni a Te szavaidat:
Atyám ne úgy legyen, ahogy én akarom, hanem amint Te. So-
ha ne méricskéljek, ne nézzem azt, hogy ez mibe kerül nekem,
hanem Rólad vegyek minden élethelyzetben példát, hogy mek-
kora árat fizettél az én szegény nyomorult lelkem üdvösségé-
ért. Tégy engem bátorrá, lelkessé, hõssé, erõssé, hogy Téged
követve, a Te példádon felbuzdulva Érted megvessek minden
szenvedést. Bátran kiálljak, ha hitemrõl faggatnak, és ha Te
úgy akarod ó imádott Üdvözítõm, életem árán, ha kell vérem
kiontása árán is megvalljalak Téged Uramnak és Istenemnek
az emberek elõtt."

Jézus:"Merülj el Bennem! Mondd el százszor, hogy imádlak.
Ez legyen a te imád."

A rózsafüzéren mondtam a kis szemekre: Imádlak. A nagy sze-
mekre: Szeretlek, imádlak mindenekfölött dicsõséges Szenthá-
romság. Örök Édesatyám, Megváltó Jézusom, Szentlélek Iste-
nem! Természetesen végig Istenre gondoltam, és a lelkem iz-
zott az imádás tüzétõl.

A szentségimádás folyamán az édes Üdvözítõ még azt kérte tõ-
lem, hogy elmélkedjem át a rózsafüzér titkait, és az Õ hét sza-
vát, amelyeket a keresztfán mondott. Ezalatt a Szentírás ide vo-
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2005. okt. 30. Szentségimádáson Jézus: "Én vagyok az élet Ke-
nyere. Köztetek maradtam, hogy nektek is életetek legyen. Aki
Engem eszik, az Bennem lakik és Én õbenne. Aki Engem
eszik, annak örök élete van. Én vagyok a mennybõl alászállott
élõ Kenyér. Az Én Testem valóban étel és az Én Vérem való-
ban ital. Aki Engem eszik, az örökké élni fog. A szentáldozás a
legnagyobb kegyelem a földön annak, aki tiszta lélekkel járul
Hozzám. Szent Véremmel mosom hónál fehérebbre, napnál ra-
gyogóbbra az ilyen lelket. Ha teljesen átadja magát Nekem, ak-
kor Én élek általa. Teljesen átalakítom, Magamba formálom ezt
a lelket. Ez azt jelenti, hogy megszabadítom tökéletlenségeitõl
és szentet csinálok belõle. Az életszentség alapja a tiszta önzet-
len szeretet. Én Magam vagyok a Szeretet. Aki Engem eszik,
az átalakul Belém, és õ maga is szeretetté válik. Csak a szere-
tet tud irgalmasságot gyakorolni a felebaráttal szemben. Füg-
getlenül attól, hogy a felebarát rokonszenvet vagy ellenszenvet
vált ki a lélekbõl. A Velem egyesült lélek Engem fog látni min-
den felebarátban, és irántam való szeretetbõl gyakorol vele ir-
galmasságot. És ez a tökéletes szeretet, mert nem személyválo-
gató. Nem a felebarát érdemeit tartja szem elõtt, hanem független
attól. Ezt tanítottam az evangéliumban: Legyetek tökéletesek,
mint Mennyei Atyátok, Aki jókról és gonoszokról egyaránt
gondoskodik. Csak a Belém átalakult lélek tudja ezt megtenni.
Aki tettekre váltja tanításomat, az evangéliumot, amely lélek és
élet, az már a földön eléri a tökéletességet. Mindannak, aki ezt
meg akarja tenni, szárnyakat adok, hogy szárnysebes engedel-
mességgel gyakorolja az erényeket. Megerõsítem õt isteni
erõmmel, hogy gyõzedelmeskedjen a gonosz felett. Jóllehet
sok támadásban részesül ellenfelem által, de ebbõl tudja meg,
hogy jó úton halad felém. Végül dicsõségembe fogadom, és or-

39

ket, hogy erõslelkûek legyetek mindhalálig. Valljátok meg hite-
teket, valljatok meg Engem, Megváltó Isteneteket a hitetlenek
elõtt, és ne féljetek ezt megtenni akkor sem, ha az életetek az
ára. Mindazon gyermekeimnek megadom a hûség és a lángoló
szeretet kegyelmét, akiket kiválasztottam a vértanúságra."

2005. okt. 25. Szentségimádáson Jézus: "Nagyon szeretlek té-
ged drága kislányom. Ne fájjon neked a téged ért igazságtalan-
ság. Nézz fel keresztemre. Nem különb a szolga az õ Uránál.
Így formáltalak fokról-fokra saját képmásomra. Úgy vagy,
mint József, akit féltékenységbõl eladtak testvérei, és végül õt
választottam ki eszközül, hogy népét megmentse az éhhaláltól.
József az Én elõképem. Te pedig az Én képmásom vagy. Ne ke-
seregj a téged ért bántások miatt, inkább adj hálát azért a nagy
kegyelemért, hogy kiválasztottalak, meghívtalak, saját képem-
re formáltalak, és üdvözítelek téged. Fogadd el az áldozatokat
és ajánld fel értük minden szenvedésedet az Én drága Szent
Véremmel egyesítve. A te imáidra és fõként áldozataidra nye-
rik el az üdvösséget. Országomban te leszel gazdag, és õk lesz-
nek szegények, mert amit maguknak megtartottak, mindet el-
veszítik. Te pedig mindazt, amirõl lemondtál, mert megfosztot-
tak tõle, és ezt kegyelmembõl, Irántam való szeretetbõl türe-
lemmel elviseled, ezt mind magaddal hozod. Mindezeken felül
mindazt, amit életed folyamán szétosztottál: minden szót, min-
den betût, és minden irgalmas jócselekedetedet magaddal ho-
zod Országomba. Ezek lesznek a te kincseid. A lelkek, akiket
életáldozatoddal megmentettél kegyelmembõl. Ezek legyenek
a te vigaszaid. Mindent így láss, az Én szememmel. Én mindig
gondoskodom rólad. Legyen elég neked az Én kegyelmem,
amely mindezeket felülmúlja."
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Örülj annak, hogy kiválasztottalak. Módfelett nagy kegyelem.
Adj érte hálát!"

2005. nov. 22. Szentségimádáson Jézus: "Nagyon szeretlek kicsi
gyermekem. Én élek benned. Én szolgálok, Én szenvedek, Én
vágyakozom, Én örülök benned. Nem te vagy többé te, hanem
Én, a Krisztus, a te Megváltód folytatom benned, általad meg-
váltó mûvemet. Add át magad Nekem életed minden pillanatá-
ban. Élj úgy, hogy mindig Rám ismerjenek benned. Légy csupa
szeretet, légy csupa türelem! Errõl ismernek meg, hogy Hozzám
tartozol. Minden eseményt úgy fogadj az életedben, az áldozato-
kat és az örömöket, a szenvedéseket és a könnyeket egyaránt,
hogy azokat mindet Atyám rendelte el számodra öröktõl fogva,
hogy bevonjon megváltói mûvembe, és lelkeket mentsen áldoza-
tos önátadott életed által. Fogadj közömbösen jót - rosszat egy-
aránt. Egyedül Istent lásd mindig mindenben! Ha nem érted,
kérd kegyelmemet, és megadom a felismerést. Ne aggódj! Eddig
is minden nehézségen átsegítettelek. Most is melletted vagyok,
és így lesz ez mindörökre. Te csak hagyatkozz Rám minden élet-
helyzetben, mint egy kisgyermek. Mindig meg fogod tapasztal-
ni gondviselõ kegyelmemet, szeretetemet."

2005. nov. 27. Szentségimádáson Jézus: "Viseld türelemmel
sorsodat! Ma újra azonosultál Velem, amikor az Ellenem elkö-
vetett bûnök miatt szenvedtél kegyetlenül. Jó, hogy nem látha-
tod a világ összes bûnét, mert belehalnál a fájdalomba. Most
csak egy kis szeletkét mutattam meg belõle, és meg akartál hal-
ni a fájdalomtól. Hidd el kislányom, Én a kereszten a legjob-
ban a világ végezetéig elkövetett bûnök miatt szenvedtem. Bár
a testi szenvedések is rettenetes gyötrelmet okoztak Nekem, de
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szágomban az örök boldogságnak azt a fokát nyeri el, amilyen
fokon teljesítette önzetlenül a szeretetet mindazokkal szemben,
akiket elé hoztam. Függetlenül attól, hogy ezek az emberek ro-
konszenvet vagy ellenszenvet váltanak ki a lélekben. A feleba-
ráti szeretetnek egy titka van: Külön kell választani a lelket az
általa elkövetett bûnöktõl. A bûnt minden körülmények között
gyûlölni, kerülni kell. De a lelket szeretni kell, mert Szent Vé-
remet ontottam ki érte. Az Én Véremet lássátok a lelken, amely
szeretetem bizonyítéka. És ha Én így szerettem a bûnöst, hogy
meghaltam érte, nektek is meg kell hozni minden áldozatot,
hogy kiragadjátok õt a sátán karmaiból, és megmentsétek a po-
kol tüzétõl. Csak így váltok munkatársaimmá a megváltásban,
csak így ismer Rám bennetek Atyám. Ez hát a tökéletesség a
földön, amely az égben a legmagasabb fokú örök boldogságot
nyeri el jutalmul. Íme a válasz arra a kérdésre, amelyet Szent-
lelkem sugallt neked, hogy beteljesítse vágyadat, amelyre Én
Magam vágyakozom benned, hogy elnyerd, mert neked aka-
rom adni. Szeress mindenkit önzetlenül, személyválogatás nél-
kül! Ez az irgalmas szamaritánus példája is.

Megadom neked, hogy gyõzelmet arass ellenségeid fölött, de
csak a szeretet által, ha imádkozol értük, ha szereted õket, és
nem mondasz rosszat rájuk. Szánjad õket, mert nagy lesz a bün-
tetésük.
Csak a szeretet tesz szentté. Csak a szeretet tisztítja meg a lel-
ket. Csak a szeretet tesz hasonlóvá Hozzám. Szeretet nélkül
semminek sincs értéke, de ha szeretetbõl tesz valaki jót, az üd-
vözíti a lelkét. A szeretetlenség nagy bûn. Melegágya a gyûlö-
letnek. A türelmetlenség meggondolatlansághoz vezet, ez pe-
dig maga a tökéletlenség. Törekedjetek a türelemre!
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dolgoztam a mindennapi kenyérért, és meghaltam értetek a ke-
reszten." Szentáldozás elõtt: "Én vagyok a te üdvözítõ Istened.
Úgy szerettelek, hogy a Véremet ontottam ki érted. Szeress vi-
szont Engem! Kérd, hogy úgy tudj szeretni, ahogyan Én szeret-
telek." (Uram, kérlek add, hogy egyre jobban szeresselek.)
"Imádj Engem a hû pásztorokkal, szent angyalaimmal! A Menny-
ben köztük fogsz imádni Engem. Szeress, és mindig tedd meg
akaratomat!"

2005. dec. 25-én Szentségimádáson Jézus: "Amikor megszü-
lettem Szent Anyám méhébõl, a szent angyalok milliárdnyi se-
rege ujjongva zengett öröméneket a Mennyben és a Földön.
Amikor világra jöttem, eggyé vált a Föld a Mennyel. A Menny
leszállt a Földre. Általam visszaállt a paradicsomi állapot, ami-
kor Isten együtt volt az emberrel, akit azért teremtett, hogy ki-
nyilvánítsa szeretetét. Mivel az ember bûnei miatt elszakadt Is-
tentõl, és ezért kiûzetett a Paradicsomból, az Isten Egyszülött-
je, a megtestesült Ige szállt le a Földre, hogy Magára véve a vi-
lág bûneit, Önmagával kiengesztelje a világmindenség Terem-
tõjét. Majd csak a Mennyben tudjátok felfogni, milyen nagy
kegyelme ez Atyámnak, Aki a legkedvesebbet, az Õ egyszülött
Fiát adta oda, hogy mindaz, aki hisz Benne, el ne vesszen, ha-
nem örök élete legyen. Imádjátok Õt a Fiúban és a Szentlélek-
ben, Aki ilyen mérhetetlen nagy kegyelemmel halmozta el az
emberiséget.

Amikor szívem elsõt dobbant Édesanyám szent méhében, vég-
telem bölcsességemben és mindeneket elõre látva kimondhatat-
lan szeretettel és Atyámnak hálát adva követõimre gondoltam –
köztük rád is – akik meghallják hívó szavamat és követnek
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ezek csak felgyorsították az idõt, hogy belehalhattam a kínok-
ba. Légy nyugodt kislányom. Itt a földön minden véget ér.
Minden szenvedés és öröm egyaránt. De a pokol tüze örökké
égetni fogja az elkárhozott lelkeket. Így lásd szenvedéseidet, és
viseld el õket türelemmel, felajánlva minden bûnös lélekért,
hogy megmeneküljenek az örök kárhozattól."

2005. dec. 3. Szentmisén Jézus: "Ne foglalkozz az anyagiak-
kal! Minél többet adsz, annál többet kapsz. Eljöttem érted,
hogy üdvözítselek téged. Hamarosan Magammal viszlek abba
a csodálatos, gyönyörûséges Országba, amelyet Isten kezdettõl
fogva neked is készített. Idd ki Szent Véremet, hogy ne te légy
többé te, hanem Én éljek benned. A szívedbe térek, mert egy
vagyok veled."

2005. dec. 19. Szentmisén Jézus: "A Szívemet adom neked.
Szívem a te menedéked. Minden nehézségben a segítségedre
sietek. Soha nem hagylak magadra. Mindig veled vagyok."

2005. dec. 24. éjféli szentmisén Jézus:"Most megjelenek neked.
Ajánld fel ezért a szentmisét, és azért, hogy teljesítsd be örök
tervemet." (Megtettem. Ezalatt itt értelmi jelenés értendõ.)
"Nagyon - nagyon szeretlek. Benned élek. Élõ jászolom vagy.
A szívedben vagyok. Imádj Engem szüntelen! Amikor lelked
kilép a testedbõl, meglátsz Engem, Aki a lelkedben vagyok. Ha
most meglátnál testedben, elégnél a fénytõl, mert olyan fényes-
séges vagyok. Belehalnál a szeretetbe, mert végtelen Szeretet
vagyok. Annyira szerettem az embert, akit teremtettem, hogy
leszálltam érte a Földre, és megtestesültem a Szûz méhében.
Egy szegény istállóban születtem. Egy szegény ács Fiaként
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ságot adok a lelkeknek a bûnös utakon. Ez azt jelenti, hogy
nem mondtam le arról, hogy üdvözítsem õket, ezért nem enge-
dem azt, hogy örüljenek a bûnben. Mondok erre egy példát:
Egy ember keresi a boldogságot. A gazdagságban keresi. Meg-
engedem neki, hogy megszerezze, de nem adom meg, hogy ez
boldogítsa. Mindenféle gondot szakasztok rá, úgyhogy a végén
már belefárad a sok törõdésbe. Akkor másutt keresi a boldog-
ságot. Elindul a felebarát felé, hogy azt bálványozza, kisajátít-
sa magának. Mivel még mindig süket és vak kegyelmeim
befogadására, nem keres, sõt elutasít Engem. Ezért kénytelen
vagyok újabb csalódást okozni neki a teremtményben, hogy rá-
vezessem az igaz útra, vagyis arra, hogy Engem, Megváltóját
keressen, megismerjen és szeressen. A legtöbb léleknek szük-
sége van ezekre a csalódásokra ahhoz, hogy Rám találjon, és
végre átadja az életét Nekem. Hidd el, ha az emberek bíznának
Isten gondviselõ szeretetében és jóságában, és nem félnének at-
tól, hogy átadják az életüket Teremtõjüknek, megmenekülné-
nek ettõl a sok szenvedéstõl, és kimondhatatlan lelki örömök-
ben fürdenének, megtapasztalva Isten végtelen jóságát, irgal-
mát és gondviselõ szeretetét. Ezért írta Szent Péter apostol:
"Az Úr...nagy türelmet tanúsít irántatok. Nem kívánja senkinek
a vesztét, hanem hogy mindenki bûnbánatra térjen." (2 Péter 3,9.)

Most a tökéletes lelkekrõl beszélek neked: Mindaz a lélek, aki
megtartja Atyám törvényét, tökéletes. A törvény módfelett egy-
szerû: szeretet. Szeretet minden élethelyzetben, az élet minden
pillanatában, és kivétel nélkül minden teremtmény iránt. Mivel
nem mindenki szeretetre méltó, ezért a szeretet tökéletes gya-
korlása önmegtagadást kíván. Ezt az áldozatot a lélek csak
Istenben és kizárólag Istenért tudja meghozni. Istenen kívül,
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Engem, Megváltójukat úgy, amint azt hirdettem: az önmegta-
gadásban és a zúgolódás nélküli kereszthordozásban. Szívemet
nagyon megvigasztalták már akkor is ezek az áldozatos lelkek,
akiket megjutalmazok állandó jelenlétemmel, lelki örömökkel,
vigaszokkal, békével és mindeneket felülmúló szeretetemmel.
Ezek nélkül a kegyelmek nélkül egyikõtök sem tudna követni
Engem a Hozzám vezetõ rögös úton. Már akkor nagy kegyel-
meket szántam az Engem követõ kicsiny és alázatos lelkeknek.
A legnagyobb kegyelem az, hogy Én szeretek a lelkükben,
hogy viszont tudjanak szeretni Engem, Atyámat és a Szentlel-
ket, és Istenben önzetlenül a felebarátot. Amikor pedig befo-
gadják ezt a tiszta és szent szeretetet, viszonzásul kinyilatkoz-
tatom Magamat nekik. Ezt többféleképpen teszem, mindig
alkalmazkodva a lélek korlátaihoz. Ezalatt azt értem, hogy mi-
lyen fokban adta át a lélek az életét Nekem. Elsõsorban az ima-
meghallgatásban nyilvánítom ki Magamat a léleknek. Ha pedig
látom a teljes engedelmességet benne, akkor sugallatokban, ér-
telmi jelenésekben vezetem õt a szent örömök és az áldozatok
útján fel egészen a Golgota csúcsára, ahol teljességben azono-
sulok vele, vagyis tökéletessé teszem. Ezek azok a szentek,
akiket Egyházam tisztel, és mint követendõ példákat állít hívei
elé. Természetesen vannak közöttük rejtett életû hõsök is, akik
országom szentjei között zengenek Nekem örök dicsõséget a
földön kapott kegyelmeimért.

Most a bûnösök megmentésérõl beszélek neked: Minden ke-
reszt azért van, hogy formálja a lelket. Mivel minden ember
magában hordozza az áteredõ bûn csiráját, ezért egy állandó
harc az élete. Ezt te magad is megtapasztaltad. Azért, hogy
megkönnyítsem ezt a harcot, állandó kudarcot és boldogtalan-
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Én akaratomat tegyed. Így áldássá teszlek egész környezeted ja-
vára. Csak így teljesíted be rád vonatkozó örök szent tervemet.
Csak egy a szükséges: Isten igéjét hallgatni és azt befogadni.
Ezt nem veszíti el az ember soha. Ez a jobbik rész, és az egye-
dül szükséges. A földi dolgok mind fölöslegesek, és itt marad-
nak. Látod, már évtizedek óta kimaradnak ezek az életedbõl, és
nem hiányoznak. Ugyanakkor minden nap jelen vagy a szent-
misén, gyakran eljössz szentségimádásra, naponta áldozol, és
végtelenül boldog vagy. Semmiben nem látsz hiányt, mert Én
gondoskodom. Hirdesd ezt mindenkinek: Istent ismerni, sze-
retni, imádni az egyedül szükséges, és a legfontosabb. Minden
evilági dolog elmúlik, ezért az ezekkel való foglalatosság fö-
lösleges. Csupán annyiban gyümölcsözõ, amennyiben a saját
és a felebarát szükséges igényét elégíti ki. Az éhezõknek enni ad-
ni, a ruhátlant felöltöztetni. Szentlelkem mindenhez megadja a
bölcsességet. Mindig kérjétek Õt, és tegyétek meg, amire indít."

2005. dec. 28. Szentségimádáson Jézus: "Nagy események
fognak bekövetkezni. Az antikrisztus már felütötte a fejét. Ez
az õ uralma. Elsõsorban a szent Egyház ellen támad, és benne
mindazok ellen, akik az életszentséget tûzték ki célul maguk
elé, mint te is. Látod, most még itt vagyok elõtted az oltáron.
Csend és béke honol, de ez csak a külsõ jel. Az antikrisztusnak
és csatlósainak az elméjükben már minden készen áll. A meg-
félemlítések, az elhurcolások, a megkínzások és a kivégzések.
Mindez azért, mert Engem megvetnek, követõimet pedig gyû-
lölik. Az õ sorsuk az örök kárhozat. Õk a sátán megbilincselt
áldozatai, a bûn rabjai. Ne féljetek tõlük! Kiolthatják ugyan az
életeteket, de neveteket az élet könyvébõl senki nem tudja ki-
törölni. Ennek örüljetek! Minden körülmények között – akár-
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Isten nélkül csak önszeretet létezik. Még ha a teremtmény a
másik embert úgymond szereti is, azt csupán azért teszi, mert
õvele jót tett, vagy hasonló hozzá. Tehát saját önszeretete a mo-
tiváló tényezõ. Ezzel szemben az, aki Istenben viszi véghez tet-
teit, a szeretet jócselekedeteit is Magáért Istenért teszi, mert Õt
látja a felebarátban, még ha az mégoly tökéletlen is. Mivel a
Szentlélek önmegtagadásra indítja, így hiányzik belõle az ön-
szeretet, vagyis alázatos, önmagát szolgának tekinti, és Isten
akaratát teszi. Íme a tökéletes lélek. Már itt a Földön is lehet-
tek tökéletesek, csak engedelmeskedni kell az Isten törvényé-
nek. Ezért mondottam: Sokan mondják Nekem: Uram, Uram,
de csak aki Atyám törvényét teljesíti, az üdvözül. Légy boldog,
hogy beszélek hozzád, hogy tanítalak, hogy ily módon gazda-
gítalak kegyelmeimmel és elvezetlek a lelki tökéletességre,
amely maga az életszentség.

Ezt most neked mondom: Minden itt marad. Az idõ hamar lezá-
rul. Minden cselekedetedet magaddal hozol. A jó harcot meghar-
coltad. Pályádat végigfutottad. Most az igazság gyõzelmi koszo-
rúja vár rád Országomban. Életed hátralévõ részében folytasd
harcodat a gonoszság ellen úgy, mint eddig. Tedd a jót továbbra
is! Mindezeket magaddal hozod. Soha ne aggodalmaskodjál!
Elég neked az Én kegyelmem. Én mindig minden szükségleted-
rõl gondoskodom. Szüntelenül õrködöm feletted. Megóvlak
minden rossztól, és mindig csak azt adom meg, ami a javadra vá-
lik. Menj végig az általam kijelölt úton! Haladj végig a pályán,
melyen fényességem kíséri igaz tetteidet. Áldásom kamatoztatja
jó gyümölcseidet. Életed legfõbb cselekedete ez legyen: Gyako-
rold az irgalmasságot mindazokkal, akiket eléd hozok. Soha ne
nézd saját kényelmedet. Mindig csak egyre figyelj, arra, hogy az
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A másik csoport a magukat keresztényeknek valló, templomba
járó hívek. Õk azok, akik elégedettek magukkal. Olyanok, mint
a farizeus. Bûnbánatot soha nem tartanak. Képmutatók, két éle-
tet élnek. A templomban látszólag szentéletû keresztényeknek
mutatják magukat, de mihelyst kilépnek úgy élnek, mint a hi-
tetlenek. Semmibe veszik Isten törvényeit. Irgalmatlanok, sze-
retetlenek, paráznák, kapzsik, csalók. Rájuk nagyobb büntetés
vár, mint a hitetlenekre, mert ismerik Isten akaratát, de még-
sem teszik. 

Azután vannak jószándékú, de gyenge, bukdácsoló kereszté-
nyek. Õk elhatározzák, hogy teljesítik Atyám törvényeit, de
amikor cselekedni kellene, ellankadnak, hagyják magukat el-
csábítani a gonosztól, és emiatt sokszor elesnek. Megbánják
ugyan bûneiket, de nem merítenek Belõlem, a szentségek által
az Én erõmbõl, ezért soha nem jutnak el a tökéletességre. Az õ
osztályrészük a tisztítótûz.

Végül vannak erõslelkû hõsök, harcosok, akik egész életükben
küzdenek ellenfelemmel, a sátánnal. Mivel tudják, hogy ma-
gukban tehetetlenek, állandóan felvértezik magukat az Én
erõmmel, amelyet szentségeimbõl merítenek. Õk azok, akik
gyakran gyónnak, naponta szentmisére járnak és áldoznak.
Ilyen vagy kegyelmembõl te is. Nem elnézõk a bûnnel szem-
ben. Az aszkézist és a szigort magukon kezdik. Következetesen
mindig ellene mondanak minden bûnnek és minden kísértés-
nek. Még a gondolataikat is patyolat tisztán tartják, mert tud-
ják, hogy itt kezdõdik a bûn, de az életszentség is. Õk azok,
akik nagyon boldogok lesznek, amikor meglátják lelkük álla-
potát, mert együttmûködnek a kegyelemmel, vagyis teljesítik
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milyen félelmetesek legyenek is – véretek kiontása árán is tart-
satok ki mindhalálig. Egyikõtöket sem próbállak erõtökön
felül. Odaát pedig örökké tartó soha nem látott boldogság vár
rátok. Higgyetek! Én legyõztem a halált. Feltámadásom által
nektek is megszereztem az örök életet.”

2006. jan. 22. Szentségimádáson Jézus: "Nagyon szeretlek.
Amikor Szívem elsõt dobbant Szent Anyám méhében, már rád
gondoltam, és mindazokra, akik követni fognak Engem az ön-
megtagadás, a kereszthordozás útján. Már akkor ott nagyon
megvigasztaltátok Szívemet. A ti követésetek – kedves gyer-
mekeim – adott értelmet az Én megváltásomnak és engesztelé-
semnek. Ti vagytok értetek kiontott drága Szent Vérem gyü-
mölcsei, ti megváltottak vagytok Atyám örömei, akiket tárt
karokkal vár az örök hazába, hogy soha el nem múló lakomát
készítsen számotokra. Timiattatok türelmes Atyám, hogy imá-
itokra irgalmazzon a bûnben élõknek, várva megtérésükre. Már
nagyon közel az óra, amikor Atyám soha nem látott kimondha-
tatlan nagy kegyelemmel látogatja meg a világot. Minden em-
bernek – kivétel nélkül – megmutatja lelke állapotát. Minden-
ki látni fogja, hogy Istennek mi volt kezdettõl, azaz fogantatá-
sától fogva az örök terve vele. Ha ezt teljesítette, örök jutalma
van a Mennyben. Ha nem, akkor még mindig lehetõsége van
irányt változtatni, vagyis Atyám rá vonatkozó örök tervét telje-
síteni. Ez az a keskeny út, amely az életre vezet. De jaj lesz
azoknak, akik még ekkora kegyelem után is megátalkodottak
maradnak. Az õ sorsuk az örök kárhozat. Jóllehet, látni fogják
a helyet, a poklot, ahová földi életük után fognak menni, de
megátalkodott lelkük képtelen lesz a megtérésre. Õk lesznek a
ti üldözõitek, árulóitok.
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sem üdvözülne. Atyám, Aki maga a végtelen bölcsesség, jól
tudja mit miért tesz. Szereti teremtményét, az embert. Meg
akarja menteni. Azért adja a léleklátást, ami egyben komoly fi-
gyelmeztetés, mert a lélek örök sorsa múlik rajta. Ha megtér,
üdvözül. Ha nem, elkárhozik. De ha nem akar megtérni, Atyám
nem fogja tovább tûrni, hogy Õt gyalázzák, és törvényeit láb-
bal tiporják. Úgy lesz most is, mint eddig a történelem folya-
mán: A bûn elnyeri méltó büntetését, vagyis Isten kipusztítja a
bûnösöket. Megtisztítja a világot. De mielõtt ezt megtenné,
még egy utolsó esélyt ad teremtményeinek. Megmutatja nekik,
hogy mire teremtette õket: Szeretetre, boldogságra, jócseleke-
detekre, békére. Ha még e nagy figyelmeztetés ellenére sem
fordulnak el a rossztól, és továbbra sem teszik Istenük, Terem-
tõjük akaratát, menthetetlenül viselniük kell a következménye-
ket. Megfosztja õket az anyagi javaktól, amikhez oly nagyon
ragaszkodnak, sõt elpusztítja õket. Imádkozz kislányom, hogy
megtérjenek a bûnösök, és ezáltal megmentsék életüket.

Most megújult Egyházamról beszélek neked: Ez a világ elmú-
lik, de az Én igém örökké megmarad. Ez az Egyház, amely az
eretnekség jegyeit hordozza magán, és emiatt darabokra sza-
kadt, meg fog újulni, mert nem teljesítette akaratomat. Azt aka-
rom, hogy egyek legyetek, mint ahogy Atyám és Én egy va-
gyunk. Egyházam az Én virágos kertem. Én vetettem bele a jó
magot, mégis tele van bogánccsal. Én öntöztem megváltói drá-
ga Szent Véremmel, mégis helyenként szurok fekete a bûn
mocskától. Atyám és Én árasztottuk ki rá a Szentlélek megvilá-
gosító kegyelmét, mégis tele van a tévelygés sûrû homályával.
Elferdítik tanításomat, és szektákba tömörülnek. Tudod miért
van mindez? A bûn miatt. Megmagyarázom neked. A szolgák
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Atyám rájuk vonatkozó örök szent tervét. Végighaladnak a
számukra kijelölt szûk ösvényen, amely állapotbeli kötelessé-
gük teljesítése. Õk mindig megtapasztalják különleges segítsé-
gemet. Õk soha nem vallanak kudarcot. Minden mûködésüket
siker koronázza, mert Én élek, Én cselekszem általuk. Ilyenek
szentéletû papjaim, akik által rengeteg lelket mentek meg az
örök életre. Ilyenek a misszionáriusok, akik sokakat térítenek
meg az igaz hitre. És ilyen minden kiválasztottam, köztük te is,
akik mindig megtapasztalják, hogy velük vagyok, mert elhárí-
tok az útjukból minden akadályt, hogy gyõzelemre vigyem
általuk akaratomat. Õk azok, akik bár mindig harcolnak ellen-
felemmel, de mindig le is gyõzik õt az Én erõmmel. Már most
kimondhatatlan öröm az osztályrészük, hát még a Mennyben,
ahol megkapják harcaik jutalmát.

Én azért jöttem a világra, hogy üdvözítsem, ami elveszett. El-
mentem az egy elveszett bárány után, leszálltam a szakadékba,
hogy felhozzam, hogy életet adjak neki. De csak azt tudom fel-
hozni, aki hagyja magát, aki Rám, Üdvözítõjére hagyatkozik,
aki bizalommal belém kapaszkodik. Azt, aki elfut elõlem, aki
nem akar feljönni, azt nem tudom felhozni, mert Én tisztelet-
ben tartom a szabad akaratot. Aki nem akar üdvözülni, azt aka-
rata ellenére nem fogom üdvözíteni. Ezért adja Atyám most ezt
a nagy kegyelmet, a léleklátást, amely által mindenki meglátja
saját lelke állapotát. Aszerint, ahogy cselekedett. Ezt azért ad-
ja Atyám, mert a világ a bûn szennyében fetreng, mint a meg-
fürdött disznó a pocsolyában. Atyám elõtt kimondhatatlanul
gyûlöletes a bûn. Õ végtelenül szereti minden gyermekét. En-
gem, az Õ Egyszülöttjét elküldött a világba, hogy megment-
sem, ami elveszett. Az Én megváltásom nélkül egyetlen ember
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kellett volna kárhoznia. De te és lelki testvéreid imádkoztatok
érte. Halála elõtt, amikor kómában volt, ördögök légiói támad-
tak rá, szinte már a karmaikban tartva ráncigálták a pokol örök
tüze felé. Õ tehetetlen volt. Halálosan félt, reszketett. Még any-
nyi ereje sem volt, hogy Hozzám kiáltson. De te irgalmas Szí-
vembe helyezted. Szentmiséket kértél érte. Irgalmamban meg-
esett rajta a Szívem. Lehajoltam hozzá. Amikor fényességemmel
közeledtem feléje, eltakarodtak a sátáni hordák. Õ felismert
Engem. Megtelt a szíve Irántam való bizalommal. Megbánta
minden bûnét, és kérlelt – bár meg nem érdemli – legyek hozzá
irgalmas, és mentsem meg a pokol örök tüzétõl. Ekkor végte-
len irgalmas szeretetemben karjaimba vettem, és végérvénye-
sen megszabadítottam õt a pokol tüzétõl. Kimondhatatlanul há-
lás volt Nekem, és mindazoknak, akik imádkoztak érte. Ekkor
õ maga indult a tisztítótûzbe, mert tudta, hogy így nem jöhet be
a Menny örömébe. Leírhatatlanul boldog volt. Jóllehet tudta,
milyen nagy szenvedés vár rá a tisztítótûzben, de mégis nagyon
boldog volt, mert megmenekült az örök kárhozattól. A Menny-
ben most állandóan érted imádkozik, és a te szándékaidra. Hálá-
ból azért, mert megmenekült az örök életre. Imádkozik család-
tagjaiért is, hogy õk is megmeneküljenek az örök kárhozattól.
Y nagyon közel áll az örök kárhozathoz. Te is imádkozz érte!
Helyezd õt is irgalmas Szívembe, mint X-et. Imádkozd érte na-
ponta az irgalmasság rózsafüzért és Szent Vérem litániáját. Azt,
amelyiknek a könyörgése: Üdvözíts minket."
(Hozsanna 66.old.)

2006. febr. 19. Szentségimádáson Jézus: "Nagyon-nagyon sze-
retlek. Szívem szeretete átöleli az egész földgolyót. Szívem
szeretete tartja fenn ezt az egész világot. Szívem szeretete tisz-
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bûne miatt, mert nem akarnak engedelmeskedni a felsõbbség-
nek, földi helytartómnak, a pápának és az Egyház tanítóhivata-
lának. Jobban tetszik nekik az engedetlenség meg a gõg, mint
az engedelmesség és az alázat. Pedig Én erre a két utóbbira ad-
tam példát. De õk ezt is kiforgatják. Törvényem rendkívül egy-
szerû. Õk viszont bonyolulttá teszik, hogy ezáltal magyarázzák
bûneiket. A megtévesztett nyájat félre lehet vezetni, de Engem
nem. Mint ahogy kötélbõl ostort fonva kihajtottam a kufárokat
a templomból, hogy az végre az imádság háza legyen, most is
meg fogom tisztítani Egyházamat a tévtanítóktól és a képmuta-
tóktól, hogy újra egy és szent legyen. Szentek legyetek, mert Én
Szent vagyok! Legyetek tökéletesek, mint Mennyei Atyátok!
Csak aki Isten törvényét megteszi, lehet szentté, tökéletessé. Ti
is törekedjetek az életszentségre, mert egyedül ez érdemszerzõ
Atyám elõtt.

Szívemnek kiválasztott gyöngyszeme! Nagyon szeretek ben-
ned élni. Te vagy az Én ostyám, élõ szentségtartóm, élõ taber-
nákulumom. Benned lakom, benned rejtõzöm, de mégis látha-
tóvá válok, mert Én cselekszem általad. Folytasd tovább az
utat, amelyen haladsz. Én jelöltem ki számodra. Amikor meg-
látod lelked állapotát, kimondhatatlanul boldog leszel. Mert
ahogyan most nem vádol lelkiismereted, akkor sem fogsz talál-
ni semmi kifogásolni valót. Gyarlóságaidat, amelyeket nem
tudva és akarva követtél el, elégetem irgalmas Szívem szeretet-
tûz tengerében. Adj hálát kegyelmeimért, és tedd meg mindig
mindazt, amit mondok neked.

Most X-rõl beszélek neked: Nagyon megbántott Engem. Az
egész élete egy elrontott élet volt. Igazságosságom szerint el
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bölcsességet és irgalmat, amely nem hagyja tovább, hogy a sá-
tán, amely minden álnokság és hazugság atyja, az örök kárho-
zatba taszítsa a lelkeket. Ebbõl világosan láthatod, hogy eljött
a világ megtisztításának az órája. Beteljesülnek a próféciák.
Mivel nem tanultak a különbözõ természeti katasztrófákból, és
háborúkból az emberek, vagyis nem tértek meg, világméretûvé
szélesednek a természeti katasztrófák, a háborúk, a járványok.
Nemsokára véget ér a kényelem, és nagy éhínség söpör végig
az egész világon. Minden úgy lesz, ahogy leírattam veled.
Megfosztom õket bálványaiktól, kiirtom õket a föld színérõl.
De aki hittel kiált Hozzám, az megmenti lelkét az örök halál-
tól, mert Én végtelenül irgalmas vagyok. Szép számmal lesz-
nek ilyenek, mert csalódottságukban, hogy mindenüket elvesz-
tették, és a haláltól való félelmükben nagyon sokan fognak
Hozzám kiáltani, hogy mentsem meg õket a sátán karmaiból,
akinek – jóllehet tudatlanul, mert nem ismerték fel – egész éle-
tükön át szolgáltak.

Szeretlek. Szeretetem izzó lángtenger. Aki beleveti magát, tel-
jesen megsemmisül, átalakul Belém. Tudod hogy zajlik ez?
Elõször is megkapja Tõlem a tisztánlátás kegyelmét, vagyis
meg tudja különböztetni a jót a rossztól. Azután, amikor újra
támadják a kísértések, olyan, mint a kiképzett felfegyverzett
katona, vagyis ellene mond minden bûnnek és minden kísértés-
nek. Ez azért van, mert attól a pillanattól fogva, amikor a lélek
befogadott Engem, már Én élek benne, és mivel Én minden
bûntõl kimondhatatlanul undorodom, a lélek elfordul a bûntõl
és minden kísértéstõl. Ezt már te is számtalan esetben megta-
pasztaltad. Annyira undorodtál a bûntõl, hogy amikor közele-
dett a sátán, te azonnal elmerültél Bennem, az Én irgalmas sze-
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títja meg a földet a bûn szennyétõl és mocskától. Szívem sze-
retete menti meg a lelkeket ezáltal a tisztítás által az örök élet-
re. Most egy nagy figyelmeztetés következik. Olyan, amilyen
még soha nem volt az emberiség történelmében. Ez az isteni ir-
galmasság utolsó mentõöve ennek a bûneiben fuldokló világnak.
Nagy kegyelem ez, amely által minden egyes ember megkapja
a tisztánlátást az örökkévalóságra és az ideig tartó dolgokra vo-
natkozóan. Te is megkaptad a tisztánlátást, amikor mellettem
döntöttél. Fokról fokra hódítottam meg szívedet az irántam va-
ló szeretetre. Ezek a bûneikbe süllyedt hitetlen emberek már
csak a saját lelküket fogják megmenteni – feltéve ha mellettem
döntenek. Ez azt jelenti, hogy koldus szegényen érkeznek meg
országomba. Egyedüli kincsük az Én nagy kegyelmem és irgal-
mam lesz, amely nem engedte õket elveszni. Azért érkeznek
koldus szegényen, mert elvesztegették az idõt és az alkalmakat,
amikor hívtam õket a megtérésre, a dicsõítésre és a szolgálat-
ra. De te, és mindazok, akik kamatoztattátok az idõt és az al-
kalmakat, királyi gazdagon, tele kézzel érkeztek meg az örök
hazába.
Most a világ megtisztításáról beszélek neked. Ez akkor lesz,
amikor az emberiség a saját vesztébe rohan. Mit jelent ez? Tel-
jes erkölcsi lezüllést, mind érzelmi, lelki és szellemi téren.
Amikor az igazi értékek elsikkadnak, és a bûn kerül elõtérbe.
Amikor minden a feje tetejére van állítva. Nemde ezt éli most
ez a bûneiben fetrengõ világ? Amikor a bûnöket egyenrangú-
aknak, sõt felsõbbrendûeknek fogadtatja el az igazi értékekkel
szemben – az emberi szabadságról beszél. Valójában pedig jog-
tiprásról van szó, mert a bûn rabságában élõket megfosztja em-
beri méltóságuktól, az állatok szintje alá süllyeszti õket. Mind-
ezekben már benne éltek. Éppen ezért magasztaljátok az isteni
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Most az örök boldogságról beszélek neked:
Azért mondjuk öröknek, mert soha nem ér véget. Azért boldog
állapot, mert benne van a tökéletesség. Ami tökéletes, abból
semmi sem hiányzik. Isten a teljes Szentháromság maga a tö-
kéletesség, a teljesség. Õbenne minden megvan, ezért semmi
nincs, ami hiányozna. A lélek, aki birtokolja Istent, – márpedig
mindazok, akik bejutottak az örök életre, visszavonhatatlanul
birtokolják Õt, Aki tökéletes – mindörökké boldog. A szentek
már itt a földön megtapasztalják ezt a birtoklást. Ezért tudta le-
írni a Szentlélekben Avillai Nagy Szent Teréz: "Annak, aki Is-
tené, semmi sem hiányzik, Isten egymaga elég." Istent birto-
kolni ugyanolyan egyszerû és nagyszerû, mint az Õ törvénye
szerint élni. Aki ugyanis szeretetben él, annak minden tiszta,
áttetszõ, egyszerû, mert maga Isten gondoskodik róla, hogyha
akarja, meg is tudja tartani a szeretetet. Jóllehet a sátán szünte-
len acsarkodik rá, de õ csak egy bukott szellem. A mindörökké
gyõztes a szeretet Istene, Aki saját Vére ontásával és kínhalá-
lával megszerezte nektek az örök életet. Ezért soha ne féljetek
az ördögtõl és semmi cselvetésétõl. Szálljatok szembe vele ke-
ményen a hit erejével. A mindenható Isten, Aki látja hiteteket,
mindig megsegít benneteket, hogy gyõzelmet arassatok felette.
Tudod mi tesz boldoggá ezen a földön? Istent szeretni, és
Õbenne a felebarátot, és minden teremtményét. Vagyis a fõpa-
rancs megtartása. A többi mind ebbõl fakad. Az erényes élet, az
önzetlen jócselekedetek. Igyekezzetek úgy szeretni, ahogyan
Én szerettelek titeket. Vagyis ha kell, adjátok oda még az élete-
teket is felebarátaitokért. Mert egyedül ez a tökéletes szeretet.

Most Isten örömérõl beszélek neked: 
Isten, Aki maga a végtelen szeretet, egyben Õ maga a végtelen
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retetemben, és minden erõddel igyekeztél Engem viszont sze-
retni, és ezt ellenfelem képtelen elviselni, ezért gyûlölettel tele
elhagyott egy idõre. Majd miután többszöri próbálkozásai is
mind hasonlóképpen kudarcot vallottak, felhagyott azzal a kí-
sértéssel. Ekkor Én diadalmasan gyõztesként megparancsoltam
neki, hogy takarodjon tõled, mert lejárt a próbatétel ideje, és
nem tûröm tovább, hogy téged kísértsen. De hogy el ne bízd
magad, másfajta kísértéseknek vetettelek alá, jóllehet, ezekhez
is megkaptad Tõlem a kegyelmet, hogy kipróbáljam hûségedet.
A harcot sohasem szabad feladni, mert csak az gyõzhet, aki
mindvégig kitart. Egyébként annak, aki befogadott Engem a
lelkébe, sokkal nehezebb elbukni, mint szembeszállni és gyõ-
zedelmeskedni a kísértések felett. Ha az illetõ meg is botlik,
annyira nagyon szenved, hogy a lehetõ leggyorsabban igyek-
szik megbánni és meggyónni vétkét, hogy mielõbb visszatérjen
az Én békémbe és szeretetembe, mert csak ott érzi igazán jól
magát. De jaj azoknak, akik nem fogadnak be Engem, Megvál-
tójukat, legnagyobb Jótevõjüket a lelkükbe, mert õk nem birto-
kolják a tisztánlátást, és ennek hiányában ellenfelem könnyû
prédáivá válnak. Ezek nagyon szerencsétlen sorsú emberek.
Némelyeknek ugyan itt a világban jól megy sora, de mit ér az
embernek, ha akár az egész világot is megszerzi magának, de a
lelke kárt szenved? Mit adhatna cserébe lelkéért? Az evilági él-
vezetek, a mammon és a hatalom ugyanis mind múlandó, és az
örökkévalósághoz képest szemétnek tekintendõ. Egyedüli
haszna a lélek számára csak az lehet, ha lemond róluk, és fel-
használja azokat az adakozásra, a szegények számára. Az em-
ber ugyanis csak a cselekedeteit viheti magával az örökkévaló-
ságba. Minden más itt marad.
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Levelezések

Kedves Lelki Testvérem az Úr Jézus Krisztusban!

Az Úr Isten elõtt minden ima kedves. A Szûzanya ezt üzeni az
imacsoportnak: "Megáldom õket. Nagyon kedves színem elõtt
szívbõl jövõ imájuk. Folytassák ezt továbbra is. Sok kegyelmet
esdenek le a földre. Mind a maguk és az egész világ számára.
Velük vagyok. Segítem õket. Közbenjárok értük Szent Fiamnál."

A Szûzanya részérõl úgy éreztem, hogy elégedett az imaössze-
állítással, amelyet nagyon szépen köszönök.

A magam részérõl még ezt gondolom imádkozni: Tudatosítsák
magukban, hogy élõ tabernákulumok. A szívükben imádják a
bennük élõ Jézus Krisztust. Ez annál inkább fontos, mert az
ajakimánál könnyen elkalandoznak a gondolataink.
Beszélgessenek Jézushoz. A saját szavaikkal. Elõtte mondják
el az ördögûzõ imát Pl. Szent Mihály védelmezz minket kezde-
tût, vagy az Ó Mária mennyek Királynõje kezdetût. Ez utóbbi
megvan a lelki napló II. kötet végén az imáknál. A sátánt soha
ne szólítsák meg! Ezt tiltja az Egyház tanító hivatala. Õt csak
a püspök által kijelölt pap szólíthatja meg, akit ördögûzésre ha-
talmaztak fel. Mi elégedjünk meg azzal, hogy kérjük az Úr Jé-
zust, a Szûzanyát és Szent Mihályt, hogy ûzzék el a gonosz
szellemeket. Az Úr elõtt az engedelmesség a legkedvesebb. Er-
re kapjuk a kegyelmeket. Ezután esdjük le a Szentlélek hét
ajándékát. Kérjük meg Õt, hogy Õ maga imádkozzon a lel-
künkben. Különösen kérjük, hogy Õ szeresse általunk a szí-
vünkben lakó és trónoló Krisztus Királyt. Akkor majd a Szent-
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öröm. A szeretet öröm. Az öröm szeretet. Aki szeret, az boldog,
és aki boldog, az szeret. A két dolog összetartozik. Amikor
megfogantam Szent Anyám méhében, kimondhatatlanul bol-
dog voltam, mert elkezdtem a megváltás nagy mûvét. Mivel
szerettem az embert, végtelenül szerettem, vágyva – vágytam
rá, hogy megmentsem a lelkét, és kitárjam elõtte a mennyor-
szág kapuját. Ezért mondtam: A szeretet és az öröm összetar-
toznak, mert Isten, a végtelen Szeretet örül mindannak, amit
szeretetbõl tesz. Mivel a mennyországban örök a szeretet, úgy
örök a boldogság is, mert a boldogság a szeretetbõl táplálkozik.

Így kérjetek Engem: Jézusom Te cselekedj, Te gondoskodj. Bí-
zom Benned. Ez a leghatásosabb, a legnagyobb ima. Tõletek az
Irántam való szeretetet kérem. Mondd el Nekem naponta száz-
szor: "Imádlak". Ezt tedd meg a szobádban, tudatosítva magad-
ban azt, hogy a szívedben élek, és intenzív ráfigyeléssel a kiej-
tett szóra: imádlak. Mert ebben minden benne van. Isten, a
Szentháromság benned lakik, benned rejtõzik. Azonosul veled.
Lakásául választott ki magának, akit élõ ostyává tett. Átalakí-
tottalak téged magamnak, hogy világító fáklyámmá tegyelek,
hogy Rám ismerjenek benned, hogy Én cselekedjek általad.
Ezzel az egyetlen szóból álló rövidke imával mélyíted el ma-
gadban intenzív odafigyeléssel az Irántam való szeretetet. Egy-
re elmélyülõ szereteted által készítelek fel arra, hogy betelje-
sítsd rád vonatkozó örök szent tervemet. Mert csak a szeretet
képes teljességgel átadni magát Istennek. Most mondd el száz-
szor: "Imádlak."
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lunk. Bízzuk rá az összes bajunkat, egész életünket. Hagyatkoz-
zunk Mennyei Atyánkra. Õ jobban tudja, mi válik a javunkra, és
ezt egyedül Õ képes nekünk megadni. Ezt tanította nekünk az
Õ Egyszülöttje, a mi drága Megváltó Krisztusunk a Miatyánk
imában: "...legyen meg a Te akaratod..." Csendesedjenek el.
Imádják szavak nélkül is a bennük élõ Istent.
Ajánlom, hogy olvassák el a lelki napló III. kötetében az 1999.
aug. 24-i üzenetet. (52-54. old.) Ebben megtanít a Szentlélek
arra, hogy hogyan kell imádni az Istent lélekben és igazságban.
Mert az Atya ilyen imádókat kíván. (Jn.4,23-25.)

A magam részérõl imádkozom mindazokért, akik imákat kér-
nek tõlem, és az életfelajánlás szándékai szerint a világ vége-
zetéig élõ összes lélekért. Nagyon köszönöm az értem mondott
imákat. Nagy szükségem van minden imára.

A beteg édesanyjára ezt mondja az Úr Jézus: "Ne aggódj érte
kislányom. Nagyon szeretem õt. Hamarosan Magamhoz eme-
lem."

A Kisatya (Váry József atya) már földi életében is sok kegyel-
met leesdett számomra. Bármit kértem tõle, hogy imádkozzon
értünk, megkaptam. Most is sokat segít. A Mennyben új lelki
gyermekeket is fogad. Itt a földön korlátozták betegségei. So-
kat írtam róla a III. kötetben. A IV.-ben az 51. oldalon is van
vele kapcsolatban egy üzenet.

A benne lévõ tanítás miatt, amennyiben Ön is úgy akarja, úgy
gondolom, hogy hasznos lenne, ha felolvasnák a levelemet az
imacsoportban. Nyugodtan továbbadhatja, sõt le is fénymásol-
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lélek fog bennünk kimondhatatlan szeretetizzásban lángolni az
Úrért. Megmutatja nekünk semmiségünket, azt, hogy kivétel
nélkül minden az Úr kegyelme. Felfogjuk, hogy milyen hatal-
mas nagy árat fizetett az Úr Jézus a mi lelkünk üdvéért. Akkor
nekünk sem lesz nehéz egyetlen áldozat és szenvedés sem,
amelyeket az Úr a szegény nyomorult bûnös lelkek megmenté-
séért kér, beemelve ezáltal minket az Õ megváltói mûvébe,
amely által munkatársai lehetünk.
Ezután már csak hálát zeng a lelkünk és az ajkunk. (Az én leg-
kedvesebb és legtöbbet mondott imám az Úr kegyelmébõl a Te
Deum. Mindig mindenért – jóért és rosszért egyaránt – hálát
adok Megváltó Istenemnek.) Merüljünk el az Úr irgalmas Szí-
vében. Szûzanyánkkal egyesülve helyezzünk ide másokat is.
Legfõképpen papjainkat. Teljes szívünkbõl kérjük: Uram, adj
nekünk szent papokat néped megszentelésére, a Te mindna-
gyobb dicsõségedre. Imádjuk Õt (Jézust) teljes szívünkbõl. A
Mennyei Atya Eugénia nõvérnek ezt mondta: Minden szentál-
dozásban én is betérek a lelkekbe. (A Mennyei Atya szól sze-
retett gyermekeihez 39-40. old.) Adjunk hálát gondviselõ sze-
retõ irgalmas Mennyei Atyánknak. Szeressük Õt Szent Fiával
együtt a Szentlélekben. Elég csak kisgyermek módjára ismétel-
getni: Szeretlek. Imádlak. Hálát adok Neked mindenért. Kérlek
fogadd el engesztelésemet mindazokért a lelkekért, akik a világ
végéig megsértenek bûneikkel. Szeressük a legszentebb Szent-
háromságot szavak nélkül. Hagyjuk, hogy kiáramoljon belõ-
lünk a szeretet. Ez a legmagasabb rendû ima. (Avillai nagy
Szent Teréz szerint is.) Ekkor biztosan nem kalandoznak el a
gondolataink. Imádjuk Istent Önmagáért, hátrahagyva emiatt
minden evilági gondunkat. Õ többszörösen megáld bennünket
ezért, és minden elképzelésünket felülmúlóan gondoskodik ró-
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mindazt, amire indít bennünket. A jó Istennek itt a földön két
tetszõ dolgot tudunk adni: Bánjuk meg szívbõl minden bûnün-
ket. Viseljük el türelemmel minden szenvedésünket. Ennek fo-
gunk örülni a legjobban a mennyben, és ezzel örvendeztetjük
meg már itt a földön hõn imádott Megváltó Urunkat.

Mára búcsúzom. Az Úr Jézus végtelen szeretete, amely minden
emberi értelmet meghalad, legyen mindenkor a Te, és egész
környezeted erõforrása.
A Mennyei Édesatya áldása kísérje egész életedet.

Szeretettel Jézus Krisztusban kisebb testvéred:
Mária Julianna

Drága Lelki Testvérem! Nagyon szomorúan olvastam levele-
det, hogy sajnos baleset ért. Az legyen elõtted, hogy mindig a
türelemmel elfogadott szenvedésnek van a legnagyobb értéke
itt a földön. A mi Urunk Jézus Krisztus is ezzel váltotta meg a
mi lelkünket. Imádkozom érted. Az édes jó Jézus minden értel-
met meghaladó szeretete maradjon mindvégig Veled, és Õ éde-
sítse meg minden szenvedésedet. A Szentlélek és égi Édes-
anyánk szeplõtelen szíve által helyezlek a végtelenül irgalmas
és szeretõ Mennyei Örök Édesatya drága Szent Keblére, mint
picinyke kisdedet, hogy benned Szent Fiára ismerjen, és rólad
is el tudja mondani: Ez az Én szeretett gyermekem, akiben gyö-
nyörködöm.

Szeretettel csókol kistestvéred:
Mária Julianna
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hatja. Ezek a Szentlélek tanításai, és egyáltalán nem titkosak,
sõt terjesztésre méltóak.

A Mennyei szeretõ irgalmas Atya ölelõ karjaiba imádkozom
Önt, szeretteit és az imacsoportot. Legyenek engedelmes bol-
dog kisdedek.

Egy számomra nagyon kedves, életprogrammal felérõ idézettel
búcsúzom:

"Egyetlen boldogságunk itt a Földön az, hogy mindig jónak lás-
suk és gyönyörûségesnek azt, amit Jézus számunkra kijelölt."

(A Kisded Jézusról nevezett Szent Terézia)

Testvéri szeretettel:
Mária Julianna
2004. márc. 12.

Kedves Lelki Testvérem! Az édes Úr tegnap az esti szentmi-
sén ezeket mondta nekem: "Nagyon-nagyon szeretlek. Légy
még türelmesebb, hagyatkozz Rám mégjobban!"

Úgy gondolom, ez rád is vonatkozhat, ezért írtam le neked. Az
Úr Jézus a legkönnyebbet kéri tõlünk: Legyünk kisbabák az Õ
szent karján. Bízzunk Benne. Semmiért ne aggodalmaskod-
junk. Adjuk át Neki minden gondunkat, és higgyünk abban,
hogy Õ szüntelenül gondoskodik rólunk. Fogadjuk el, hogy
egyedül az a jó nekünk, amit Õ ad. Mi mindig tegyük meg
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Imák

Életünk utolsó pillanata

Életünk utolsó pillanatában mindent látni fogunk, amit gondol-
tunk, mondtunk, tettünk, és látni fogjuk azt is, amit mulasztot-
tunk: amit gondolnunk, szólnunk, tennünk kellett volna, ha fel-
használtuk volna Isten kegyelmét.
Látni fogjuk, szavaink és tetteink miképpen hatottak másokra.
Látni fogjuk: vajon jótetteinket valóban tiszta szándék vezette-e.
"Én Jézusom: élni akarok, amíg Te akarod, meghalni, amikor
Te akarod." Ámen.

(számomra ismeretlen szerzõtõl) 
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Ima Jézushoz

Jézus!
Ahogy Máriában éltél,
és benne testté lettél,
Úgy élj bennem most,
légy bennem is testté.
Te gondolkozz bennem,
Te imádkozz bennem,
Te szeress bennem,
Te szenvedj bennem,
Te nézz a szememmel,

Te beszélj a számmal,
Cselekedj kezemmel,
Mûködj általam...
Téged szolgáljon kezem,
Téged vigyenek lábaim,
amerre jársz a földön,
hogy a Szentlélek által
hazajussunk Atyánkhoz,
Istenhez, aki
minden mindenekben.
Amen.

(August Betz)


