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Aján lás

„Áll ha ta to san ki tar tot tak az apos to lok ta ní tá sá ban és kö zös -
 ségében, a ke nyér tö rés ben és az imád ság ban.” (ApCsel 2,42)
Na gyon fon tos részt ol va sunk itt a Szent írás ból. Ben ne van
az Egy ség a ta nít vá nyok, Krisz tus kö ve tõ i nek az egy sé ge,
amely „a Ke nyér tö rés ben” az az az Ol tá ri szent ség  ben va ló sá -
go san je len lévõ Jé zus Krisz tus a Fiú is ten kö ré szer ve zõ dik.
Eb ben el sõd  leges pél da ké pünk az Is ten anya kell, hogy le -
gyen, aki min dig, min den kö rül mé nyek kö zött Is ten aka ra tát
ke res te és va ló sí tot ta meg éle té ben.
Má ria Ju li an na lel ki nap ló já ban ta lál koz ha tunk az Úr Jé -
zus és az Ô Édes any ja üze ne te i vel, amely a Kö zös ség, az
Egy ség fon tos sá gá ra, az Ol tá ri szent ség  mind mé lyebb
megtapasztalá sára és tisz te le té re, az imád ság szük sé ges sé -
gé re, a Szûz anya sze re te té re és az Úr Jé zus sal va ló szo ros
kap cso lat kialakí tá sára irá nyít ja a fi gyel mün ket.

Sze re tet tel aján lom min den ki nek fi gyel mé be e so ro kat, –
ter mé sze te sen szem elõtt tart va az Egy há zi Ta ní tó hi va tal
azon meg nyilatkozását, mi sze rint a magánkiny i latkoz tatá -
sok elfoga dása nem kö te le zõ, és min den eset ben a ki nyi lat -
koz ta tás fényé ben meg vizs gá lan dó – aki nek Is ten nel va ló
kap cso la tát erõ sí ti, és ez ál tal üd vös sé gét szol gál ja az bát ran
ol vas sa és vált sa élet té.

„Aki nek van fü le, hall ja meg!”
P. Teofil
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Min de nek elõtt há lát adok hõn imá dott Örök Édes -
atyámnak mind két Lelkivezetõmért, és ter mé sze te sen kö -
szö ne tet mon dok õne kik is, akik Is te nem kegyel mé bõl oly
nagy sze re tet tel, meg ér tés sel és tü re lem mel ve zet tek. Éle -
tem min den útvesz tõ jén át õk vol tak a fény, amely meg vi -
lá gí tot ta szá mom ra Is te nem tör vé nyét, és meg vál tó Jé zu -
som õraj tuk ke resz tül su gá roz ta rám se gí tõ ke gyel mét. Az
el sõ Lelkivezetõm Váry Jó zsef, szer vi ta ren di ne vén,
Bona junk ta atya volt. Õt 1984 au gusz tu sá ban ál mom ban
lát tam meg elõ ször. 1999. márc. 2-án be következett ha lá -
lá ig – menny be vé te lé ig – Õ ve ze tett. Ami kor már egy re
töb bet dön töt te ágy ba, és szó lí tot ta a kór ház ba sú lyos –
ha lá los – be teg sé ge, ak kor Jé zu som új Lelkivezetôt je lölt
ki szá momra, aki min den te rü le ten mél tó utód ja Bona -
junkta atyá nak. Mi vel õ rejt ve kí ván ma rad ni, ezért nem
írok ró la töb bet. 

Kö szö ne tet mon dok fi am nak az ál do zat kész se gí tõ mun -
kájáért, mert nél kü le nem tud tam vol na a számí tó gépes
szö veg fel vi telt el vé gez ni.
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„Ne olt sá tok ki a Lel ket, s a pró fé tai be szé det ne ves sétek
meg. Vizs gál ja tok felül min dent, a jót tart sá tok meg.”
(I. Tessz. 5., 19-22.)

VIII. Or bán pá pa dek ré tu má val egyet ér tõ en alá vet jük
magun kat a leg fõbb egy há zi ha tó ság íté le té nek, és ezen
égi üzene tek köz lé sé vel nem óhajt juk vég sõ dön té sét
meg elõz ni.

A te o ló gu sok vé le mé nye sze rint Má ria Ju li an na lel ki
napló já ban nincs sem mi olyan, ami el len kez ne az Egy     ház
ta ní tá sá val. Et tõl füg get le nül a szer zõ min denben alá ve ti
ma gát a Ró mai Ka to li kus Anyaszent egyház ta ní tó hi va ta -
lá nak.

Ez a könyv az egy há zi misz ti kus
iro da lom egyik leg cso dá la to sabb
gyöngy sze me, amely új fény ben
ra gyog tat ja fel elõt tünk
Jé zus Krisz tus min den ér tel met
felülmúló vég te len sze re te tét.

Má ria Ju li an na
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ség  bõl ka pom a ki nyi lat koz ta tá so kat. Úrfelmuta táskor min dig
szól hoz zám hõn imá dott Uram, és ha hos szabb üze ne tet dik -
tál, azt min dig a ta ber ná ku lum ból ér zé ke lem. Ami kor nem a
temp lom ban szól hoz zám, ak kor a lel kem bõl hal lom Ôt, Aki
min dig em lé kez tet rá, hogy az Oltári szen ségben a szí vemben
la kik. 1983. aug. 7-én, a Men   nyei Atya nap ján hí vott meg. Az -
óta rend sze re sen já ru lok szent ál do zás hoz. Egy hé ten több ször is
a szí vem be fo gad tam Õt, de mi vel gyer me ke met egye dül ne vel -
tem, kis ko rá ban nem tud tam min den nap el jut ni a temp lom ba.

A Má ria Ju li an na lel ki nap ló ja há rom kar di ná lis üze ne tet tar tal -
maz:
1. Az Egy ház egy sé ge.
2. A leg mél tó sá go sabb Ol tá ri szent ség  tisz te le te.
3. Szûz Má ria tisz te le te.
Az Úr Jé zus így imád ko zik fõ pa pi imá já ban Men  nyei Aty já -
hoz: „Le gye nek mind nyá jan egyek. ...amint mi egyek va -
gyunk.” Va gyis min den le sza kadt tag tér jen vis  sza az apos to li
egye te mes Krisz tus ala pí tot ta Egy ház ba, amint ezt az Úr raj tam
ke resz tül meg va ló sí tot ta. Az Úr Jé zus el sõ sza vai ezek vol tak
hoz zám: „Ál dozz meg!” Majd õszin te bûn bá na tom után: „Bû -
ne id el van nak vé ve.” Szent ál do zás kor pe dig: „Tér jél be kö zé -
jük!” Mi u tán en ge del mes ked tem hí vá sá nak, csak azu tán be -
szélt hoz zám.
Mi ért tér tem vis  sza az apos to li egye te mes Anyaszentegy -
házba?
Azért, mert Ô vá gyat adott a szí vem be a leg mél tó sá go sabb Ol -
tá ri szent ség  után, amely ben Ô va ló ság gal je len van, és ez csak
a Ka to li kus Egy ház ban ta lál ha tó meg.
Mi ért hagy tam el a re for má tus hi tet, amely be be le szü let tem?
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Tar tal mi is mer te tõ

A Szent lé lek meg vi lá go sí tott a lelk i napló tar tal mát il le tõ en.
Mind  három kö tet kö zép pont ja a legméltóságo sabb Ol tá ri szent -
ség  tisz te le te, imá dá sa, és a tisz ta lel kek re gya korolt ke gyel mi
ha tá sa. 
Jé zus: „Min den be tû, ame lyet ve led le írat tam, meg újult Egy há -
zam ban tel je sül be. Ak kor fog En gem a leg mél tó sá go  sabb Ol -
tá ri szent ség  ben úgy tisz tel ni, sze ret ni és imád ni egy ségben
Egy há zam, ahogy el vá rom tõ le. De eh hez elõbb meg kell tisz -
tul nia.”
A lelk i napló 13. ol da lán le írt ál mom ban lát tam meg elõ ször
Váry Jó zsef atyát, aki ez után 15 évig a Lelkivezetõm volt. Ál -
mom ban ra gyo gó fe hér ru hát adott rám. Ez volt az élet fel aján -
lás, aho gyan õ mond ta: az élet ál do za ti örök fo ga da lom, amit
el sõ gyó ná som al kal má val Jé zus kért tõ lem ál ta la, és õná la tet -
tem le. Ál mom ban eg  gyé vál tam a ta ber ná ku lum mal, va gyis
Is te nem ke gyel mé bõl én is szent ség tar tó vá vál tam. Ez 1985-
ben volt.
Má ria Ju li an na lel ki nap ló ja – a leg mél tó sá go sabb Ol tá ri szent -
ség  tisz te le te. Ez volt Má ria Ju li an na kül de té se, hogy ezt le ír -
ja, er re éle té vel is pél dát ad jon, és ter jes  sze – va la mint ha lá la
után ter jes  szék mind azok, aki ket majd er re in dít a Szent lélek.
Én az Egy ház-sza ka dás mi att meg vol tam foszt va a szent -
ségektõl, így a leg mél tó sá go sabb Ol tá ri szent ség  tõl is. Jé zus vá -
gyat adott a szí vem be, hogy Ôt az Ol tá ri szent ség  ben a lel kem -
be fo gad jam. Ô nem csak be tel je sí tet te ezt a ha tal mas szom ja -
mat, ha nem igaz ta nú já vá tett, hogy az Ô ke gyel mé bõl az Ô
ta ní tá sát le ír jam. Jé zu som el sõ sza va ez volt hoz zám: „Ál dozz
meg!” Kez det tõl fog va min dig a leg mél tó sá go sabb Ol tá ri szent -

8



Lelki önéletrajz

Má ria a bér man evem. At tól a ked ves atyá tól kap tam, Aki meg -
bér mált. Na gyon ked ves szá mom ra ez a név, mert égi Édes -
anyám ne ve. Ju li an na a har ma dren di szer ze te si ne vem. A szer -
vita vi lá gi har ma drend nõi ága ala pí tó já nak, Szent Falco nieri
Ju li an ná nak és a ke reszt ma mám nak is Ju li an na a ne vük. Irán -
tuk va ló szere tetbõl és tisz te let bõl válasz tot tam ezt a ne vet. A
to váb bi ak ban csak ezt hasz ná lom, mi vel a lel ki  atyám és az én
óha jom is az, hogy rejt ve ma rad jak.

El hí vá som tör té ne te

Re for má tus csa lád ba szü let tem. A szü le im csak na gyon rit kán
vit tek temp lom ba. Ott hon azon ban rend sze re sen imád koztunk,
és ol vas tuk a Bib li át. Mi vel az öt ve nes évek ben vol tam gyer -
mek, így ti tok ban jár tam hit tan ra. Még az édes apám sem tu dott
ró la, mert ô nem akart ne kem „ket tõs” ne ve lést ad ni. Azt
mond   ta, hogy elég az, amit az is ko lá ban ta nu lok. Há la a jó Is -
ten nek, Aki ar ra in dí tot ta édes anyá mat és anyai nagy ma má mat
– aki szin tén ve lünk la kott – hogy hit tant ta nul jak. Ti tok ban
kon fir mál tam, édes apám csak utá na tud ta meg. Min dig na gyon
sze ret tem ol vas ni a Szent írást. Fõ leg az evan géliumot, kö zü lük
is Szt. Já no sét és a zsol tá ro kat. Ma is ezek a leg ked ve seb bek
szá mom ra. Ami kor ol vas tam gyak ran sír tam a meg ha tott ság tól,
hogy en  nyi re sze ret min ket a jó Atya. Én is igye kez tem tel jes
szí vem bõl vi szo noz ni az Ô sze re te tét. Ami kor Úr va cso rát vet -
tem, úgy fo gad tam, mint Jé zus va ló sá gos Tes tét és Vé rét.
Egyéb ként ak kor még nem tud tam, hogy a pro tes tán sok csu pán
jel kép nek te kin tik. Na gyon sze ret tem az Úr Jé zust már ko ra
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Azért, mert ott nem tisz te lik és nem sze re tik a Szûz anyát. Az
édes Úr olyan nagy sze re te tet és tisz te le tet adott a szí vem be az
Ô Szent Édes any ja irán t, hogy kis gyer me ki ra gasz ko dá som
erõ sebb volt Égi Édes anyám hoz, mint az õse im ál tal to vább
adott hit hez va ló kö tõ dé sem, amely nek hi á nyos sá ga it ép pen a
Má ria tisz te let nél kü lö zé se ál tal fed te fel elõt tem az Úr Jé zus.
E két tisz te let meg egye zik Don Bosco ál má val. Ott is az Egy -
ház csak úgy tud gyõ zel met arat ni az el len ség fe lett, hogy a pá -
pa az Egy há zat, mint ha jót, amely a vi ha ros ten ge ren hány ko -
ló dik, szo ro san hoz zá kö ti a két oszlophoz: a leg mél tó sá go sabb
Ol tá ri szent ség  hez, és a Szûz anyá hoz. Ezt mond ta er rõl Don
Bosco: „An  nyi ve szély kö zött két esz köz zel le het meg men te ni
az Egy há zat: A buz gó Má ria-tisz te let tel és a gya ko ri szent ál do -
zás sal.” Ezt a ket tõt ké ri tõ lem, és mind any  nyi unk tól a lel ki
nap ló ban az Úr Jé zus.

E há rom üze net a meg újult Egy ház ban nye ri el be tel je sü lé sét.
Ezt ígér te meg a lel ki nap ló ban az Úr Jé zus: „Meg újí tom Egy -
há za mat. Egy há zam új ra egy lesz. Itt fog ják mél tó kép pen tisz -
tel ni az Ol tá ri szent ség et. Meg újult Egy há zam kö zép pont ja a
leg mél tó sá go sabb Ol tá ri szent ség  lesz.” 
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mely nek kap csán 22 év vel ké sõbb jöt tem ide ta ná csot kér ni. Itt
let tem el sõ ál do zó, és ez az atya bér mált meg.
22 éves ko rom ban férj hez men tem és 30 éve sen vi lág ra hoz tam
egyet len gyer me kün ket. A kis fi am hat hó na pos volt, ami kor
hir te len egyik dél után ros  szul let tem, és le kel lett fe küd nöm.
Ek kor ál mot lát tam. Egy bu szon utaz tunk a fér jem mel. A busz
meg állt. Én le akar tam száll ni. A fér jem min den ere jé vel igye -
ke zett vis  sza tar ta ni, de én ki tép tem ma gam a kar ja i ból, és le -
száll tam. Ô a bu szon ma radt, ami to vább ment ve le. Én el kezd -
tem fut ni majd ki tárt ka rok kal száll tam föl fe lé és azt ki ál tot -
tam: „Megyek, drá ga Úr Jé zu som, me gyek Hoz zád!” Nem
lát tam sen kit, de ki mond ha tat lan édes von zást érez tem. Utá na
az ál mom ban egy hos  szú, szé les asz tal nál ül tem. Ve lem szem -
ben ült a fi am, és még né hány is me ret len em ber. Ott így imád -
koz tam: „Jó Atyám, kö szö nöm Ne ked, hogy a fi a mat föl ne -
veltem. Meg ta ní tot tam õt, hogy meg is mer jen és sze res sen Té -
ged. 18 éves, most már át adom Ne ked, Te vidd oda
továb b tanulni, aho vá jó nak lá tod.” Ami kor eze ket imádkoz -
tam, tud tam, hogy egy tel je sen új is ko la rend szer lé te zik. Ek kor
1982. áp ri list ír tunk.
A há zas sá gom ból ki fo lyó lag sok prob lé mám volt. Kö zös gyer -
mekünk, és én is so kat be te ges ked tünk. A fér jem, aki egyéb -
ként ró mai ka to li kus hi tû, nem gya ko rol ta a val lá sát. 

Az álom be tel je sült. A fér jem 14 évi há zas ság után el vált tõ -
lem. De ak kor én már ró mai ka to li kus vol tam. Lelki atyám
meg til tot ta, hogy be ad jam a vá ló pert, de is mer ve el visel hetet -
len ter he i met, azt ta ná csol ta, hogy ha a fér jem kez de ményezi a
vá lást, en ge del mes ked jek s fo gad jam Is ten ke zé bõl. Elõt te
azért imád koz tam, hogy vál toz zon meg a fér jem, de ha nem
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gyer mek ko rom tól fog va. Nagy pén te ken amed dig csak tud tam
ét len-szom jan böj töl tem, temp lom ba men tem és rend sze rint
vé gig sír tam a szer tar tást. Több nyi re a nagy ma mát kí sér tem.
A Szûz anyát na gyon tisz tel tem és sze ret tem, mint imá dott
Jézu som Édes any ját. A nagy ma mám el mond ta, hogy ami kor
édes anyá mat szül te, tü dõ vér zé se volt. (Ek kor 1930-at ír tak.)
Az or vo sok le mond tak ró la. Éj jel-nap pal imád kozott, hogy
négy kis gyer mek ét föl tud ja ne vel ni. Egy szer csak nagy fé -
nyes ség töl töt te be a kis szo bát, ahol fe küdt. Meg je lent ne ki a
Szûz anya a kis ded Jé zus sal a kar ján. Rá mo soly gott és azt
mond ta ne ki: „Ne félj! Meghall gattatott a te kö nyör gé sed, 75
éves ko ro dig fogsz él ni.” Ez zel a je le nés el tûnt. A nagy ma ma
pe dig fo ko za to san felgyó gyult. Ek kor 39 éves volt. A 75. szü -
le tés napját kór ház ban töl töt te. Meg lá to gat tam, imád koz tam
ve le. (Ek kor 17 éves vol tam.) Más nap reg gel te le fo nál tak a
kór házból, hogy a nagy  ma ma éj fél után nem sok kal örök álom -
ra szen de rült.

10 éves ko rom ban a szü le im el vit tek nya ral ni egy kis hegy vi -
dé ki fa lu ba, ahol meg is mer ked tem egy ko rom be li ott la kó kis -
lánnyal. A ké sõb bi évek ben rend sze re sen nya ral tam ná luk. A
há zuk kal szem ben la kott a plé bá nos atya, aki délutá non ként
meg ven dé gelt ben nün ket sü te mén  nyel, szörp pel és köz ben
Isten rõl be szélt ne künk.
16 éves vol tam, ami kor se hogy sem tud tam ma gam nak el kép -
zel ni a jó Is tent. Ak kor ez az atya ezt mond ta: „Isten a vég te len
ener gia, Aki min dent meg te het. Ô a vég te len sze re tet és böl -
cses ség, Aki ne künk jót akar, és mint Te rem tõnk a leg job ban
tud ja, hogy ne künk mi a jó. Ezért tel je sen hagyat kozzunk Rá.”
Az is te ni gond vi se lés már ak kor elõ ké szí tet te ezt a ta lál ko zást,
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Ott ma rad tunk. A fér jem még az nap ha za u ta zott, mert nem vett
ki sza bad sá got. A né ni ké sõbb el mond ta, hogy imád ko zott,
hogy Jé zus küld jön ne ki ven dé get. Én pe dig szál lást kér tem Jé -
zus tól. A né ni buz gó ka to li kus as  szony, aki 22 éves ko ra óta öz -
ve gyen ne vel te fel két gyer me két. 30 éve dí szí ti vi rá gok kal a
temp lo mot. El mond tam ne ki lel ki prob lé má mat és még az nap
fel ke res tem a plé bá nos atyát. Be szá mol tam ne ki ke se rû ta pasz -
talataimról, és vá laszt kér tem tõ le Jé zus Édes any já ra vo nat ko -
zó an. Vá la szul egy köny vet nyo mott a ke zem be, mely nek cí -
me: Jé zus ben sõ éle te Baij Má ria Ce cí lia fel jegy zé sei sze rint.
Kõ vá ri Ká roly je zsu i ta szer ze tes atya for dí tá sá ban. Ez egy há -
rom kö te tes könyv el sõ ré sze volt, amely a Jé zus rej tett éle te al -
cí met vi sel te. Mi vel az elõtt még so ha sem ol vas tam ma gánki -
nyi lat koz ta tást, ezért meg kér dez tem Jé zust a Szent írás ból. Az
Éne kek Éne ké bõl a kö vet ke zõ ket ol vas tam: „Megtaláltam Akit
iga zán sze ret a lel kem, meg ra ga dom és el nem en ge dem.” Ezek
után el kezd tem ol vas ni a köny vet. Jé zus fo gan ta tá sá tól a meg -
születéséig. Cso dá la tos volt az a ben sõ sé ges lel ki kap csolat,
amely Anya és is te ni Mag za ta kö zött zaj lott. Ami kor Má ria vi -
lág ra hoz ta is te ni Gyer me két, Szent Jó zsef fel együtt föld re bo -
rul va imád ták a meg tes te sült is te ni Kis de det. Mi vel mél tat lan -
nak tar tot ták ma gu kat, ezért nem mer ték Ôt érin  te ni. Ek kor Jé -
zus lel ké ben szó lí tot ta Any ját, hogy fá zik és éhes és ké ri, hogy
gon dos kod jon Ró la. A Bol dog sá gos Szûz anya ek kor az Éne kek
éne ke sza va i val szo rí tot ta keb lé re Szent Fi át: „Meg ta láltam,
Akit iga zán sze ret a lel kem, meg ra ga dom és so ha el nem en ge -
dem!” 

Amit én e könyv ol va sá sa kor át él tem, azt meg fo gal maz ni nem
tu dom. Ta lán men  nyei öröm nek ne vez het ném. Min den eset re
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akar, ak kor vi gye el a jó Is ten az éle tem bõl. A vá ló per alatt az
ál mom erõ sí tett meg, hogy kö zös gyer me kün ket én fo gom fel -
ne vel ni. Meg vol tam gyõ zõd ve ró la, hogy a kis fi unk ná lam van
a leg jobb he lyen. Ami kor az ügy vé dem sem mi jó val nem biz -
ta tott, így imád koz tam: „Jézusom, Té ged Pi lá tus ha lál ra ítélt.
Ér tem át szeg zett Ke zed be aján lom ügye met. Min de nek fölött
bí zom Ben ned!” Gyer me künket én ne ve lem, cso dá la tos bé ké -
ben és sze re tet ben élünk. A fér je mért so kat imád ko zom. Ô to -
vább ra is meg ma radt a ré gi élet stí lu sá ban. Gyer me künk ré vén
a kap cso lat tar tá sunk bé kés, nor má lis. 
Még a há zas sá gom fenn ál lá sa alat t, lel ki szen ve dé se im kö ze -
pet te gyak rab ban jár tam a re for má tus temp lom ba. Az egyik if -
jú sá gi bib lia órán egy fi a tal lel kész Jé zus Édes any já ról be szélt.
Kö rül be lül eze ket mond ta: „Mária ugyan olyan bû nös as  szony
volt, mint a töb bi. Szük sé ge volt a meg vál tás ra. Jé zu son kí vül
még több gyer me ke is volt.” Én ez után sír va men tem ha za.
Mér he tet le nül fájt a lel kem ezek tõl a sza vak tól. Szá mom ra Jé -
zu som Édes any ja min dig Szent volt, és mint ilyen, sért he tet len
is. Ezt mond tam ma gam ban: so ha töb bé nem me gyek be ab ba
a temp lom ba. A ka to li kus val lást nem is mer tem, bár a fér jem -
mel gyak ran jár tunk mi sé re, amíg ud va rolt. Ez az eset 1983 ko -
ra ta va szán tör tént. El len áll ha tat lan vá gyat érez tem, hogy meg -
lá to gas sam azt a ró mai ka to li kus atyát, aki vel gyer mek ko rom -
ban oly so kat be szél tem. Nyá ron meg is ér keztünk. A fa lu
an  nyi ra be épült, hogy nem is mer tem rá. Szál lá sunk nem volt.
A fér jem mel és a más fél éves kis fi am mal vol tam. Egy par ko -
ló mel lett tisz ta egy sze rû kis ház állt. Raj ta fel irat: Szo ba ki -
adó! Von zást érez tem. Be csön get tem. Egy sze rû idõs né ni nyi -
tott ka put.

14



bér mált. A há zi né nim lett a bé makereszt mamám. Amíg csak
ha za nem szó lí tot ta men  nyei Édes atyánk, na gyon jó kap cso lat -
ban vol tunk. Ez után na gyon bol dog lett a lel ki éle tem. Úgy
gon dol tam, hogy ha a va sár napot meg ünnepelem, ak kor kö te -
les sé gem a pén te ki na po kon engesz telni. Ugyan is a ke reszt ha -
lál után jött a fel tá ma dás. Egy éven ke resz tül buz gón jár tam a
szent mi sék re. Köz ben meg is mer kedtem egy te o ló gus sal, aki tõl
meg tud tam, hogy hol le het je lentkezni hit ok ta tói tan fo lyam ra.
Nagy in dít ta tást érez tem. Meg is ke res tem az atyát, aki ve zet -
te, de ô el kül dött az zal, hogy elõbb el kell vé gez nem a te o ló gi -
át. Mond tam, hogy én nem ma gam tól jöt tem. Vé gül meg en -
ged te, hogy a cso port ban ta nul jak. Fél év tá ján fel ol vas tak egy
fel ké rõ le ve let, amely ben ki se gí tõ hit ok ta tót ke res tek. Meg ad -
ták a cí met, hogy hol kell je lent kez ni a reg ge li di ák mi se után.
Elõt te va ló nap so kat dol goz tam, és na gyon ké sõn fe küd tem le.
Hí vást érez tem, de tel je sen al kal mat lan nak tar tot tam ma ga mat,
így Szûz anyám ra bíz tam a dön tést. Azt kér tem, hogy ha Ô azt
akar ja, hogy el men jek, éb res  szen fel. Meg is tet te. A kis fi am ál -
má ban föl ka ca gott, er re éb red tem. Rög tön eszem be ju tott,
hogy in dul nom kell. Oda is ér kez tem pon to san. Mi se után min -
dent meg be szél tünk az atyá val. Há rom éven át ok tat tam ta nít -
vá nya i mat, akik 8-10 éves gyer me kek vol tak. Na gyon sze ret -
tük egy mást. A misz térium-játékokat is be ta ní tot tam ne kik, és
kar éne ket ve zet tem. Min den di ák mi sén az ol tár nál ma gyar gre -
go ri án éne ke ket éne kel tünk. Ezen kí vül a ka rá cso nyi éj fé li mi -
se elõtt egy órás mû sort ad tunk. A ze né ket egye dül szer kesz tet -
tem. Alig fér tek el egy más tól az em be rek, olyan zsú  folt ság
volt. Min den na gyon szé pen si ke rült.
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sír va bo rul tam a pad ló ra, és kön  nyek kö zött kér tem bo csá na tot
Jé zus Édes any já tól, ami ért nem tisz tel tem és nem sze ret tem Ôt
Hoz zá mél tó an. Úgy érez tem, hogy Szûz anyám kar ja im ba ad -
ta egy szü lött Gyer me két, Aki nek ki mond ha tat la nul örül tem. 

Más nap el kér tem a könyv má sik két kö te tét is. Mi e lõtt be le -
néztem vol na, kér tem a Szent lel ket. Így ta lál tam rá ar ra a rész -
re, amely ben Jé zus ar ról be szél, hogy mi lyen nagy kegyelme -
ket ad azok nak a lel kek nek, akik Õt tisz ta szív vel ma guk ba fo -
gad ják. Ki mond ha tat lan vá gyat érez tem ar ra, hogy Jé zust a
leg mél tó sá go sabb Ol tá ri szent ség  ben a szí vem be fo gad jam. 

Más nap, va sár nap reg gel mi sé re in dul tam. Öl töz kö dés köz ben
be lül a lel kem ben egy sze líd, de ha tá ro zott han got hal lot tam:
„Ál dozz meg!” Nem le het, vá la szol tam, mert is mer az atya és
eb bõl bot rány lesz. A hang vá la szolt: „Ne félj, nem lesz sem mi
baj, ál dozz meg!” Én megint csak til ta koz tam. Ô így vá la szolt:
„Ha nem aka rod, nem mu száj. De ne félj, ál dozz meg!” Ek kor
is mer tem fel a hang tu laj do no sát, Jé zust. Sír va vá la szol tam:
„Uram! Én nyo mo rult bû nös va gyok. Gyón ni sem tu dok. Hogy
já rul hat nék én a Szent ség hez?” Ô sze re tet tel jes han gon csak
en  nyit vá la szolt: „Bûneid el van nak vé ve.” Sír va fu tot tam el a
temp lo mig. A szent mi se vé gén fél ve, re meg ve be áll tam a
szent áldozáshoz já ru lók so rá ba. Köz ben hal lot tam Jé zu som
sze re tõ hang ját: „Térjél be kö zéjük!” Mi se után azon nal el men -
tem az atyá hoz. Min den él mé nyemrõl rész le te sen be szá mol tam
ne ki. Ô a kö vet ke zõ hé ten min den nap ta ní tott majd ezt mond -
ta: „Nagyon jól is me red a Szent írást. Ha csak a ti zed ré szét tar -
tod meg mind an nak amit is mersz, üd vö zül ni fogsz.” Egy hét
múl va élet gyó nást vé gez tem ná la. El sõ ál do zó vol tam, és meg -
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dá la tos ra gyo gó fe hér ru hát adott rám, amely a fe jem te te jé tõl
a tal pa mig be ta kart. En  nyit mon dott: „Meg ke resz tel lek.” Ez -
után vis  sza néz tem a Gol go tá ra, ahol a ke resz tek el tör pül tek és
egy szín arany ta ber ná ku lu mot lát tam. El len áll ha tat la nul édes -
séges von zást érez tem irán ta. Va ló ság gal re pül tem Fe lé, és egy -
 gyé vál tam Ve le.

Ak ko ri ban részt vet tem egy lel ki gya kor la ton, ahol meg is mer -
ked tem egy lel ki test vér rel, aki tõl ér dek lõd tem, tud na-e aján la -
ni egy lel ki ve ze tõt. Aján lott va la kit. Ami kor el men tem hoz zá
elõ ször gyón ni, tel je sen is me ret le nül, fel so rol ta, hogy mi lyen
nagy ke gyel me ket kap tam a jó Is ten tõl. Azt mond ta: „Szentté
kell len ned! Ha nem le szel szent té, hi á ba szü let tél! Jé zus kér
tõ led va la mit, de azt csak két nap múl va mond ha tom meg,
hogy mit, mert most még so kan vár nak rám.” A csu kott aj tón
ke resz tül meg érez te, hogy jöt tek hoz zá, mert ami kor én be -
men tem sen ki sem várt utá nam. Az el kö vet ke zõ két éj jel alig
tud tam alud ni a vágy tól, hogy min dent Jé zus nak ad jak, bár mit
is kér jen tõ lem. Akár az éle te met is. Õ az éle te met kér te. Ami -
kor leg kö zelebb men tem új Lelki atyámhoz, a szent mi sén döb -
ben ten is mer tem fel, hogy õ az, aki né hány hét tel az elõtt ál -
mom ban rám ad ta azt a gyö nyö rû fe hér ru hát. Sír tam a meg ha -
tot tságtól. Mi se után le tet tem ná la az élet ál do za ti örök
fo ga dal mat. Ak kor ma gam nak meg fo gad tam, hogy amíg ô él,
nem me gyek más hoz gyón ni. Et tõl kezd ve éle tem nek új ér tel -
me van. Jel szavam: „Mindent Is te nem na gyobb di csõ sé gé re a
lel ke kért!” Ren ge teg ke gyel met ka pok. Éle tem min den pil la na -
tát a lát ha tat lan, de még is ál lan dó an meg ta pasz tal ha tó Jé zu som
irá nyít ja. Vég te len sok cso da tör té nik ve lem. Jé zus su gal la tok
ál tal ta nít, mint egy jó sá gos Atya egy kb. 3 éves kis lányt. 1983
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Nagy böjt ben egy órát Jé zus to ri nói ha lot ti lep lé rõl tar tot tam.
Amint az óra ele jén a jegy ze tem be néz tem, né mán foly tak a
kön  nye im. Per ce kig kép te len vol tam meg szó lal ni. A gyer me -
kek ve lem sír tak. Szûz anyá mat kér tem, se gít sen meg tar ta ni az
órát. Úgy ta pasz tal tam, hogy ta nít vá nya im szá má ra mély be -
nyomást kel tett ez a té ma. Utá na az atya is – aki min den órá -
mon bent ült – el is me rõ en nyi lat ko zott.

Min den órám elõtt a temp lom ban imád koz tam. Kér tem a
Szent lel ket, hogy ô ta nít son raj tam ke resz tül. Az órá kon fil met
is ve tí tet tem. Min dig szen tel tem idõt az egy há zi év ak tu a li tá -
sainak. Ok tó ber ben ró zsa fü zért ta nul tunk. Má jus ban li tá ni á ra
men tünk. Ta nít vá nya im óha já ra kö zös utat akar tam szer vez ni
Med ju gor jé ba. De ezt a temp lom plé bá no sa meg til tot ta az zal
az in dok kal, hogy az Egy ház még nem fog lalt ál lást ez ügy ben.
Pe dig ak kor még bé ke volt. 1985-öt ír tunk. Ké sõbb én el utaz -
tam a kis fi am mal egy má sik temp lom szer ve zé sé ben. Na gyon
sok ke gyel met kap tunk.

Ami kor meg szûnt a hit ok ta tói mun kám a temp lom ban, Jé zu -
som ezt mond ta: „Mindig lesz nek ta nít vá nya id!” Ak kor ezt úgy
ér tettem, hogy azu tán is fo gok hitok tat ni. De er re nem nyílt al -
ka lom, és egy ide ig emi att szo mor kod tam. Most már ér tem. Jé -
zus üze ne te i nek le írá sa ál tal még föl di éle tem be fe je zé se után
is lesz nek ta nít vá nya im, aki ket Ma ga Az Úr Jé zus ta nít ki nyi -
lat koztatásai ré vén. 
1985 nya rán ál mot lát tam. Egyik ked ves kis ta nít vá nyom mal a
Gol go tán vol tunk. Jé zus élet nagy sá gú ke reszt je elõtt tér de pel -
tünk. Mel let te volt a két la tor. Na gyon sír tam. Utá na fel áll tam,
és egy temp lom ban ta lál tam ma ga mat. Itt egy idõs pap egy cso -
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Az Úr Jézus és a Szentlélek üzenetei és tanításai

2007. okt. 11. Szentmisén, szentáldozáskor Jézus: „Ez az Én
Szívem, amely érted dobbant először, és amelyet érted döfött át
a katona lándzsája. Nagyon szeretlek téged. Szeresd és imádd
Szívemet, és merülj el Benne gyakran! Ez az Én isteni Vérem.
Neked adom, hogy megerősödj a sátán elleni harcra. Szívemet
adom neked. Szívem az öröm és a béke. Örvendezz Énbennem
és élj békességben! Én pedig betöltöm minden vágyadat.”

2007. nov. 6. Szentségimádáson Jézus: „Drága kislányom! A szí-
ved lángoljon az Irántam való szeretettől! Élj mindenkivel szere-
tetben és békében! Mindaz, amit előre megmondtam, nagyon
váratlanul fog beteljesülni. Az előjelek már látszanak. Nagy dol-
goknak lesztek tanúi. Minden az Én kegyelmem. Az idő lejár. Már
nincs több lehetőség. Aki eddig kamatoztatta kegyelmemet, az hű
és okos sáfár. Aki nem, az sokat fog szenvedni. Te nagyon gazda-
gon térsz meg Hozzám és őseidhez. Folytasd tovább, amit eddig is
tettél. Vezesd Hozzám a lelkeket! Nagyon sok lélek fog megtérni
imáidra és tanításaimra, amelyeket leírsz. Légy nagyon boldog,
mert Velem együtt fogod elmondani: „Atyám, a feladatot, amelyet
rám bíztál, elvégeztem. Megdicsőítettem nevedet a földön.”
Egyedül annak örülj, hogy a neved be van írva az élet könyvébe.
Szent angyalaim serege fog vezetni Atyám színe elé, amikor lelked
kirepül a testedből. Nagy ünnep lesz az a pillanat. Hirdesd az
embereknek, hogy közel van végső dicsőséges visszajövetelem.
Tegyenek úgy, mint az okos szüzek, legyen tele a szívük az Irántam
való tiszta lángoló szeretettel. Ez az olaj, amellyel világít lámpájuk.
Irántam való szeretetetek lámpásként világít belőletek, mert arco-
tok kisugározza a szeretetet, a békét, és meg váltott örök életeteket.”
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óta hal lom su gal la ta it. Még a kez de ten azt mond ta: „Majd el -
ho zom szá mod ra a meg fe le lõ idõt, ami kor le kell ír nod taní -
tásaimat és üze ne te i met, hogy test vé re id hasz ná ra le gyen. A
hát ra lé võ éle te det tel je sen szen teld Ne kem! Írd meg nap lón kat!
A ne ved ma rad jon el rejt ve – ezt Lelki atyá don ke resz tül is így
kér tem. Az írás cí me ez le gyen: Má ria lel ki nap ló ja.” A máso -
dik ne ve met, a Ju li an nát – Jé zu som jó vá ha gyá sával – én tet tem
hoz zá, azért, hogy az ol va só el sõ lá tás ra ne hogy fél re ér tés mi -
att a Szûz anyá nak tu laj do nít sa ezt az írást.

Az óta Jé zus min den szent mi sén fel szó lít: „Írd meg üzene -
teimet!” Az édes Úr el sõ meg szó lí tá sa óta – sõt már elõt te is –
éle te met és gyer me kem éle tét is tel je sen át ad tam Ne ki. A szür -
ke hét köz nap ok kis és nagy dol ga i ban ma xi má li san igyek szem
az evan gé li um szel le mé ben meg ma rad ni. Le he tõ leg min den
nap mi sé re me gyek és szent ál do zás hoz já ru lok. Ha von ta vagy
gyak rab ban gyó nok. Is ten ben ta lá lom min den örö mömet, és
Ôbenne sze re tem gyer me ke met, aki vel meg a ján dé kozott.
Mind eze ket az Ô ke gyel mi aján dé ka i ból te szem, mert én ma -
gam sem mi va gyok.

Bár a ne vem rejt ve ma rad, azért fon tos nak tar tot tam egy rö vid
élet raj zot ír ni ma gam ról, hisz éle tem min den nap ját át szö vik
drá ga Jé zu som cso dá la tos ke gyel mi aján dé kai, ame lye ket az Ô
mind na gyobb di csõ sé gé re adok köz re.
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Krisztus Király ünnepe van. Pilátusnak ezt mondtam: „Király
vagyok. Az Én országom nem e világból való.” Az Én orszá-
gom a szeretet és a béke országa. Én magam vagyok a szeretet
és a béke. Leszálltam erre a bűnös világra, hogy példát adjak a
szeretetre és a békére. A szeretetre, amely által kiüresítettem
magamat. Jóllehet Isten vagyok, mégis olyanná lettem, mint
egy az emberek közül. Szeretetem áldozott fel Engem a ke -
reszt fán a ti üdvösségetekért. Én magam vagyok a béke, mert
zokszó nélkül tűrtem a leghevesebb kínszenvedéseket is, sőt
imádkoztam hóhéraimért. A vértanúkban követőimre találtam,
és minden szent az Én példámat követi. Valóban, az Én orszá-
gom nem e világból való. Az Én országomban mások az érté-
kek. A legnagyobb érték a szeretet, és ami ebből fakad, Atyám
törvényeinek megtartása. A becsület, a tisztesség, az igazmon-
dás. Ha ezt megteszitek, akkor az Isten országa közöttetek is itt
van. Ezért könyörögtök minden szentmisében a Miatyánkban:
„Jöjjön el a te országod.” Vagyis szálljon le a menny a földre.

Szeretlek. Szeretetem, mint a tűz, minden oldalról átölel. Meg -
óv minden bajtól. Megtisztít minden bűntől. Kiégetek belőled
minden salakot, hogy csak a színarany maradjon benned, va -
gyis az Én hű képmásom. Mert csak ez az egy méltó az Isten
or szágára.

Most a kisded lelkekről beszélek neked. A kisded lelkek az Én
kedvenceim, akikben kedvem telik. Ilyeneké a mennyek orszá-
ga. Milyen a kisded lélek? Ráhagyatkozó, szelíd, kedves, biza-
kodó. Mindent elfogad. Szeret, ragaszkodik, őszinte. Ilye nek -
nek kell lennetek, ha be akartok jönni az Isten országába.”
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2007. nov. 15. Szentmisén két szín alatt áldoztunk. Az Úr Jézus:
„Sugározd szeretetemet! Szent Vérem lemossa minden gyarló-
ságodat. Ne foglalkozz azokkal! Légy te a környezetedben a
szeretet, a türelem és a béke. Megadom hozzá a kegyelmet.”

2007. nov. 25. Szentségimádáson Jézus: „Lelkemnek gyöngy-
szeme! Szeretlek. Itt vagyok előtted a legméltóságosabb Ol tá ri -
szent ség  ben. Itt vagyok valóságosan, de elrejtve. Én, az Isten-
Ember köztetek maradtam a világ végezetéig. Azért, mert azt
akarom, hogy megtapasztaljátok isteni jelenlétemet a hit sze-
mével. Azért, hogy tápláljam lelketeket, és így megerősítselek
titeket a sátán támadásaival szemben. Nagyon, nagyon szeretlek
titeket. Szeretetemet azzal bizonyítottam a keresztfán, hogy
meghaltam értetek. Ti is tegyetek tanúságot Rólam életpéldá-
tokkal, tanításotokkal, és ha kell, a véretek kiontásával is. Aki
megvall Engem e bűnös nemzedék előtt, azt Én is megvallom
Atyám és az Ő angyalai előtt. Gyermekeim, ütött az óra. Úgy
elhatalmasodott a bűn, hogy túlárad a kegyelem. Énmiattam
meg fognak ölni benneteket. Tudjátok miért? Azért, mert
Engem is megöltek, és nem különb a szolga Uránál. Azért, mert
megvetik tanításomat, és így titeket is, akik megtartjátok törvé-
nyeimet. Ké szüljetek, mert mindez a ti nemzedéketek életében
fog bekövetkezni. Minden hirtelen jön. Legyetek készenlétben!
Imád jatok Engem a legméltóságosabb Ol tá ri szent ség ben, amíg
még lehet. Nemsokára elvisznek Engem tőletek. Bezárják temp -
lomaimat, és csak rejtekben fogják be mutatni a szentmisét. De
ti ne féljetek! Tartsatok ki mindhalálig, az imádásban, a szeretet-
ben és a jócselekedetekben. Nagy lesz jutalmatok a mennyben.
Ne fájjon neked az, ha elutasítanak, ha megvetnek Énmiattam.
Vedd kitüntetésnek, mert Királyod sorsában osztozol. Ma
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2007. dec. 7. Első pénteken Úrfelmutatáskor Jézus: ”Ez az Én
érted átdöfött Szívem. Szívem a te menedéked és reményed.
Bízzál Bennem! Ez az Én érted kiontott Vérem. Mindent neked
adok Véremben. Nagyon szeretlek. Az életemet adtam érted.
Te is szeress Engem! Add az életedet Értem! Szívem lesz a te
végső menedéked.”

2007. dec. 17. Szentségimádáson Jézus. „Drága gyermekem!
Jöjj ide Szívembe! Szívem a te egyedüli menedéked a nagy
harc idején. Szívemben otthonra, szeretetre találsz. Szívem
mindenkor megvigasztal. Egyet soha ne feledj: Én mindenkor
veled vagyok. Amit megengedek, a te javadra fordítom. Ezért
soha ne zúgolódj, mert minden az Én kegyelmem. Adj hálát
mindenért nekem, mert minden mögött Én állok, és lelkeket
mentek teáltalad. Minél többet szenvedsz türelemmel, annál
több lelket.”

2007. dec. 19. Szentségimádáson Jézus: „Drága kislányom! Te
vagy az Én ceruzám, rozsdás vízcsapom, aki által kiárasztom
kegyelmemet, aki által szólok testvéreidhez, vezetve őket az
igazság útján, amely maga az örök élet. Örülj annak, hogy
kiválasztottalak Magamnak! Örülj, hogy elhalmozlak kegyel-
meimmel! Szem nem látta, fül nem hallotta azt a boldogságot,
amit készítettem neked. Te mindig csak azt mondd, amit Én a
Getszemáné kertben: „Atyám, ne az Én akaratom legyen,
hanem a Tiéd.” Akkor megtalálod örök boldogságodat, Engem,
már itt a földön, mert a kereszt elfogadásában osztozol sor-
somban, és Velem, az Üdvözítővel vállalsz közös sorsot. Akkor
vagyok veled a legközelebbi kapcsolatban, amikor ezt imádko-
zod, mert Én Magamat akarom adni minden alázatos és enge-
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2007. dec. 2. Szentmisén szentáldozáskor Jézus: „A Szívemet
adom neked. Szívem a mennyország, ahol lakást veszel. A szí-
vedben vagyok, és te az Én Szívemben. Most a mennyország-
ban vagy. Igyekezz mindig itt maradni! Tudod, hogyan? Sze -
ress Engem, a te Uradat, Istenedet mindenek fölött, és Énben-
nem mindenkit.”

2007. dec. 4. Szentségimádáson Jézus: „Drága kislányom!
Nagyon-nagyon szeretlek. Ez az idő, amelyben most élsz, a
próbatétel ideje. Itt és most bizonyítod Irántam való hűségedet
és szeretetedet. Légy nagylelkű! Vállald a szenvedéseket Ve -
lem együtt! Egyet soha ne felejts el: Én mindig veled vagyok.
Minden lépésedben, gondolatodban, szavadban, cselekedeted-
ben. Én vezetlek, fogom a kezed. Légy kicsiny, Rám hagyat-
kozó kisded! Fogadd el, amit adok, és azt is, amit nem engedek
meg. Higgyed, hogy minden a te javadra válik. A te üdvössé-
ged érdekében engedek meg mindent. A rossz dolgokat is. Sose
feledd: ez csak próbatétel. Hűséged és szereteted próbája. Min -
den elmúlik. Minden itt marad. Csak a szeretet számít. Ez az
egy soha el nem múlik. Ez az egy a fokmérője irgalmasságom-
nak és ítéletemnek. Csak ezt hozod magaddal. Ezért kérve kér-
lek, szeress Engem mindenek fölött! Úgy, hogy elfogadsz
Tőlem mindent. Jót, rosszat egyaránt, mert bízol Bennem. Én -
bennem szeress mindenkit, még az ellenségedet is! Úgy, hogy
imádkozol értük, és jót teszel mindazokkal, akiket eléd hozok.
Most pedig imádj, imádj, imádj!!! Ezt is magaddal hozod.”
Utána szentmisén, szentáldozáskor Jézus: „A Szívem a tiéd. Te
vagy boldog lakója. Tedd mindig a jót, és légy mindig derűs!
Örülj annak, hogy Engem szolgálhatsz!”
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örülj, drága kislányom! Erre gondolj, amikor földi gondjaid
vannak. Itt minden elmúlik. Annak örülj, hogy a neved be van
írva az élet könyvébe. Angyalaim szüntelen hozsannát zenge-
nek megváltásom hatalmas művéért, minden megtérő bűnösért.
Te is ennek örülj, és adj hálát Nekem szüntelen! Azért, hogy
Szűz Anyám méhében testet öltöttem, hogy erre a bűnös világ-
ra megszülettem. Azért, hogy elhoztam neked Atyám igéjét,
azért, hogy csodáimmal bizonyítottam istenségemet. Azért,
hogy úgy szerettelek benneteket, hogy az életemet csúfos kín-
halálra adtam a keresztfán, hogy titeket megmentselek.
Kislányom! Mindig tekints fel Rám a keresztre, amikor áldo-
zatokat kérek tőled. Szükség van az imára, a jócselekedetekre,
de a legnagyobb értéke az áldozatnak van, feltéve, ha szeretet-
ből hozzák meg. Így tekints betegségeidre, rosszulléteidre, kör-
nyezeted meg nem értésére, gúnyolódására, sok munkádra,
amelyet sokszor erődön felül végzel, hisz Én erősítelek.
Mindezekkel lelkeket mentesz. Adj hálát mindezért, és add át
magadat Nekem újra meg újra életed minden pillanatában,
különösen a szenvedésekben, és a nehézségek megoldásában.
Mindig megtapasztalhattad, hogy soha nem próbállak erődön
felül, és ellenfelem csak annyit tehet meg, amennyit Én meg-
engedek neki. Mindig kihozlak a sátán csapdáiból, sőt elkerü-
löd azokat. A nagyon rossz dolgoktól pedig mindig megóvlak.

Most arról beszélek neked, mily nagy öröm van a mennyben
egy megtérő bűnös miatt. Amikor áldozattá lettem értetek a
keresztfán, már ott előre láttam a megtérő bűnösök sokaságát.
Annyira vágytam arra, hogy megtérjenek a bűnösök, hogy sze-
retetem sürgetett, hogy meghozzam értük az áldozatot. Ezért
mondtam: vágyva vágytam, hogy elfogyasszam veletek ezt a
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delmes léleknek, akik megtagadván magukat, szíves türelem-
mel hordozzák mindennapi keresztjüket, amellyel kitüntetem
őket, hogy követőim legyenek. Ne sírj soha, ne panaszkodj
sen kinek! Minden szenvedés mögött láss meg Engem, Aki
mindezt megengedem, mert egyedül ez válik a lelked javára,
megszentelődésére, és mások örök üdvének elnyerésére. Meg -
áldalak mindarra, amit mondtam neked. Viseld türelemmel,
amit még küldök.”

2007. dec. 20. Szentmisén, Úrfelmutatáskor Jézus: „Nézd! Ez
az Én Szívem. Neked adom. Szeresd nagyon! Szívem nagyon
vágyik a te szeretetedre. Szeress azok helyett is, akik ezt nem
teszik!”

2007. dec. 23. Szentségimádáson Jézus: „Élj mindig szentül!
Ne haragudj azokra, akik bűnben élnek, és ez által kellemet-
lenségeket okoznak neked. Imádkozz értük! Én kimenekítelek
téged minden veszedelemből, de ők saját maguknak okozzák a
legtöbb kárt. Tölts több időt Velem! Vonulj be lelked legbelső
szobájába! Én ott trónolok, mint szíved Királya. Borulj le
Előttem! Örvendezz Bennem! Adj hálát szüntelen! Imádj és
szeress Engem lángolóan! Éld meg a hiteddel, hogy Én valósá-
gosan jelen vagyok benned, hisz minden nap a szívedbe
fogadsz a szentáldozásban. Örülj, és ujjongj kimondhatatlanul
ennek, mert Bennem az örök életet veszed magadhoz, mert Én
vagyok az örök élet Szerzője, a te Megváltó Istened, a te Üdvö-
zítőd és Mindened. Légy kész minden pillanatban arra, hogy
hitedet felváltja a szemlélés, reményedet a beteljesülés, és nem
marad más, csak a szeretet, amely eljut Bennem a csúcsra,
vagyis lángolni fogsz egy egész örökkévalóságon át. Ennek

26



2007. dec. 28. Szentségimádáson Jézus. „Drága kislányom!
Ma aprószentek ünnepe van. Amikor reggel rájuk gondoltál,
ezt mondtad magadban: „Ahol Jézus van, ott van az áldozat.
Jézus áldozat volt. Mindaz, aki Őt követi, áldozattá lesz.” Ez
valóban így van. Tudod, miért? A bűn miatt. Azért, mert ez a
bűnös világ a bűnei miatt nem fogad be Engem. Ezért azokat is
üldözi, akik követnek Engem. A bűnök, mint megannyi hegyek
torlaszolják el a Hozzám vezető utat. Egyedül a bűn az, ami
megfosztja teremtményeimet Tőlem. Pedig itt minden elmúlik.
Aki a bűnben keresi a boldogságot, az soha meg nem találja
azt. Az igazi öröm és béke Én vagyok, és Én örök vagyok.
Engem nem lehet elveszíteni, csak a bűn miatt. Elég, ha valaki
szeretetben él Isten és a felebarátai iránt, és máris megkapja a
lelki örömöt és a belső békét. Te, kislányom, ezért vagy oly
boldog, és ezt kisugárzod másokra is. Ahol megfordulsz, Én
vagyok jelen, mert Engem hordozol a szívedben. Én árasztom
ki belőled a békét, a szeretetet, az örömöt és a jóságot, és mind-
azok által, akik gyakran fogadnak be Engem tiszta lélekkel a
szívükbe. 

Most egy imát diktálok neked. Írd! Szívem Szívednek dalolja:
Szeretlek. Szívem Veled együtt ismételgeti: Legyen meg a Te
akaratod. Eszem azt kéri: Vezesd életemet! Örök bölcsesség,
Szentlélek, taníts meg az Isten és az Igazság megismerésére.
Add meg mindig a tisztánlátás kegyelmét. Add, hogy mindig
meg tudjak és meg akarjak bocsátani. Add, hogy az engem ért
sérelmeket el tudjam felejteni. Add, hogy csak Téged szeresse-
lek, szüntelenül csak Téged lássalak, és Téged imádjalak. Ma -
gam ról teljesen elfeledkezve, önzetlen, tiszta szeretettel szol-
gáljalak Téged az emberekben. Add meg ó Szentlélek mindazt,
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vacsorát, amely Szent Testem és Vérem elővételezése volt,
amelyet feláldoztam. Keresztséggel kell megkeresztelkednem.
Mennyire vágyom, hogy ez beteljesüljön. Ha elmélyültök
ezeknek a szavaknak az isteni titkaiban, megértitek az áldozat
lényegét és gyümölcsét. Ó, ha az emberek nyitott lélekkel
olvasnák az evangéliumot, nem futnának el az áldozatok elől,
hanem elébe mennének, és szívesen vállalnák, mert az örök
élet szempontjából ezek a legdrágább kincsek, amelyeken lel-
keket lehet megmenteni. Képzelj el egy kisgyermeket, aki
beszorult a kerítés közé, és nem tud onnan kijönni. Egy arra
járó felnőtt kiemeli, és máris örömet szerzett az azelőtt keser-
vesen síró, kínlódó kisgyermeknek. Így van ez a bűnben élő
lélekkel is. Tudja, érzi, hogy rossz úton jár, de a saját erejéből
képtelen a sorsán változtatni. De ha akad egy nagylelkű imád-
ságos, életszentségben élő lélek, aki átadja az életét Nekem,
Megváltójának, és hősiesen vállalja a szenvedéseket és az áldo-
zatokat, kihozza a bűn rabságában sínylődőket. Könnyeiket
örömre változtatja, és mindezt Isten nagyobb dicsőségére teszi.
Ezért olyan nagy a mennyország öröme a megtérő bűnösök
miatt, mert a menny lakói mind birtokolják a tökéletes tudást,
és ők tudják, hogy a pokol örök szenvedése helyett a menny
örök boldogsága a megtérők osztályrésze. Kicsinyeim!
Gondoljatok saját megtérésetekre! Milyen üres, céltalan, tartal-
matlan és örömtelen volt az addigi életetek, és milyen azóta,
amióta megtértetek! Tiértetek is imádkoztak, és áldozatokat
hoztak. Ezért ti se vonakodjatok az áldozatoktól és az imától.
Adjátok át az életeteket Nekem, és akkor százszoros termést
hoztok.”
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tatlan, vagyis minden szenvedést kibír. A pokol örök tüzét is.
Gyermekeim! Imádkozzatok a bűnösök megtéréséért, akiket
megvakított a sátán a hamis mammon csillogásával. Akiket
megkeményített a gőg, süketekké és vakokká téve őket kegyel-
meim befogadására. Akik csak az evilági élvezeteket hajszol-
ják, és hatalmaskodnak a szegényeken, ahelyett, hogy megosz-
tanák velük a kenyerüket. Mondom nektek: jaj lesz minden
bűnösnek, mert rettenetes az élő Isten kezébe kerülni. Előttem
számot kell adni minden élőnek, minden gondolatáról, szavá-
ról, cselekedetéről. De tőletek is számon fogom kérni, hogy
eleget tettetek-e figyelmeztetésemnek, vagyis hoztatok-e ele-
gendő áldozatot, és imádkoztatok-e a bűnösök megtéréséért.
Sok világi dolgot kértek Tőlem, pedig ez a legfontosabb, a
megtérés. Ezt tanítottam nektek: „Keressétek a mennyek orszá-
gát és annak igazságát. A többi mind megadatik hozzá nektek.
Mennyei Atyám tudja, mire van szükségetek, még mielőtt kér-
nétek.”

Most a lélek halhatatlanságáról beszélek neked. Amikor egy
magzat megfogan, a fogantatás pillanatában megkapja halha-
tatlan lelkét. A lélek, mielőtt az emberbe menne, Istennél van,
az Ő örök szent tervében. Isten dönti el, hogy ki milyen termé-
szettel születik, melyik országba, milyen családba. A lélek ott
szunnyad a magzat kialakulóban lévő testében, és arra vár,
hogy megfürdessék a keresztvízben, és megkenjék Isten örök
pecsétjével, amely által Isten gyermekévé lesz. A Szentlélek
vágyakozik benne erre. Annak az embernek, aki átadja az éle -
tét Nekem, Megváltójának, könnyű dolga van, mert Isten tör-
vénye, amelyet a szívében hordoz, irányítja életét, döntéseit.
Gyermekeit világra szüli, megkeresztelteti, és a Törvény szel-
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ami a lelkem üdvére válik! Te alakítsd az eseményeket, és min-
dig emlékeztess engem arra, hogy minden körülmény csak esz-
köz Isten kezében, hogy minket szentekké formáljon általa. Ne
bánkódjak a rossz dolgok láttán. Juttasd eszembe mindig, hogy
az Istent szeretőknek minden a javukra válik. Add meg ó
Üdvözítő Krisztusom, hogy amikor áldozatot és szenvedést
kérsz tőlem, mindig csak Téged lássalak a keresztfán. Belőled
merítsek erőt, mert nagy volt a lelkünk ára. Engedd ó Jézusom,
hogy Veled egyesülve áldozat legyek a lelkek megmentésére,
és a Te mind nagyobb dicsőségedre. Ámen. 

Nagyon drága árat fizettem a lelkekért. Az egész földi életem
egy áldozat volt, amely a keresztfán érte el csúcspontját. Ott
rettenetes kínhalált szenvedtem szeretetből a lelkekért. Így te -
kints minden bűnösre, minden ellenségedre! Kivétel nélkül,
mindenkiért meghaltam. De szabad akaratot adtam. Senkire
sem erőszakoltam rá magam. Nektek kell dönteni Isten mellett
vagy Isten ellen. Segítsetek bűnben raboskodó embertestvérei-
teknek! Ajánljátok fel magatokat értük áldozatul, értetek kion-
tott drága Szent Véremmel egyesülve Szűzanyátok könnyei
által! A bűnös ember olyan, mint a súlyos beteg, aki képtelen
egyedül magát meggyógyítani. Jóllehet, Én minden kegyelmet
megadok a megtérésre, de nektek kell azt kiesdeni Tőlem, és
imádkozni a szegény bűnösök megtéréséért. Szent Pál ezt írta:
„Rettenetes az élő Isten kezébe kerülni.” Szent Fausztina meg-
rémült, amikor a bűnösökre szigorú arccal néztem. Nem győ-
zött kérlelni, hogy bocsássak meg nekik. Ha Én ilyen rettene-
tes árat fizettem a lelkekért, elgondolhatod, milyen szörnyű a
pokol, amelytől megszabadítottam a megtérő bűnösöket. Ezt ti
nem láthatjátok, mert meghalnátok a félelemtől. A lélek halha-
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fokról fokra lelki emberré, elfordulva a bűntől, és a lelketekben
szüntelenül imádva Engem, Megváltótokat, Aki az életemet
adtam, a Véremet ontottam értetek a keresztfán.

Most azokról beszélek neked, akik igent mondtak meghívá-
somra. Itt vagy például te. Makacs, megátalkodott természet
voltál. Református vallásba születtél. Hallani sem akartál arról,
hogy ebből bármilyen más vallásba áttérj. A katolikus vallást
nem értetted. Majd vágyat adtam a szívedbe Szent Testem és
Szent Vérem után, hogy a szívedbe fogadj Engem úgy, amint
va gyok a Szent Színek alatt. Egyetlen szavamra: „Áldozz meg!”
boldogan repültél Hozzám. Előtte megmutattam neked álmod-
ban ezt a jövőt. Szárnyalva repültél Felém, miközben ezt mon-
dogattad: „Megyek drága Úr Jézusom, megyek Hozzád.” Az
álmodat Én teljesítettem be. Azóta is minden nap futsz Hozzám
a szentmisére, ahol mindig a szívedbe fogadsz, mert Én akarok
hozzád menni. Nagyon szeretlek téged, és nagyon-nagyon bol-
dog vagyok a szívedben. Azért, mert viszontszeretsz Engem.
Látod, ilyen egyszerű igent mondani, és akkor Én átalakítom
az életedet. Nem kérek tőled mást, csak azt, hogy imádj, sze-
ress, és csak Engem szolgálj. Rólad Én magam gondoskodom.
Mindened megvan, mert Én vagyok számodra a minden, Aki a
szíved boldog Királya vagyok. Ezt várom el mindenkitől.
Minden embert vonzok Magamhoz. Megengedem a kereszte-
ket, a csalódásokat, hogy kiábrándítsam őket földi vonzáskö-
rükből. Elveszem tőlük a szemetet, hogy helyébe az igazgyön-
gyöt állítsam, amely Én magam vagyok, mert Én vagyok az út,
az igazság és az örök élet. Aki Engem eszik, az Énáltalam él.
Ó, ha fel tudnátok fogni, mit jelent az Emberfia Testét enni, és
az Ő Vérét inni, minden nap futnátok Hozzám, és zsúfolásig
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lemében neveli. Mivel az Én törvényem egyetlen szó csupán,
szeretet, ezért ha ebben él, boldog lesz élete. Nem így a bűnö-
sök, akik ellene mondanak törvényemnek, és ellenfelem sugal-
latára tele vannak aggodalommal, félelemmel, holott Én ezeket
tiltottam. Ezért nem szülik meg gyermekeiket, és hiábavalósá-
gok után törtetnek. Idős korukra magukra maradnak, és elkese-
rednek, mert kiveszett belőlük a derű, nem ismerik a szeretetet,
a boldogságot és a hitet. Ellenfelem gyötri őket szüntelen.
Kétségbeesettek, jajgatnak, bánkódnak, a panasz sohasem fogy
ki az ajkukról. Amilyen az ember élete, olyan a halála is. Megy
a kárhozatra. Ott megkezdődik örök szenvedése. Akik pedig
szeretetben és Isten törvényei szerint éltek, az örök boldogság-
ra mennek. Íme a lélek halhatatlansága. Örök sorsát mindenki
itt választja meg. Élet vagy halál. Isten vagy a sátán. Gyer me -
ke im! Újra mondom: imádkozzatok egymásért, és legyetek
szün telen készenlétben, mert a halál sokszor csak egy pillanat,
de hogy kit mikor ér el, az egyedül Isten titka.”

2008. jan. 8. Szentségimádáson Jézus: „Drága kislányom, Szí -
vem nek gyöngyszeme! Nagyon fáj, hogy az emberek tudomást
sem vesznek Rólam, Megváltójukról, Aki a kereszten függök
értük a világ végezetéig, mert lelki szenvedésem nem szűnik
mindaddig, amíg egyetlen ember is lesz a földön, aki nem sze-
ret viszont Engem, és ellene mond kegyelmeimnek. Az ilyenek
lelkében hatástalanok hívásaim, és azok az alkalmak, amelye-
ket azért adok, hogy Hozzám jöjjenek, megtisztuljanak, és
megtérjenek. Gyermekeim! Az idő rövid. Az ember élete rövid
a földön. Meg kellene ezért ragadnotok minden alkalmat, hogy
egyesüljetek Velem a szentségekben, mert csak így tudlak tite-
ket átalakítani, Magamba formálni. Csak így alakulhattok át
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a gonosz gyilkos Heródest. Ők tiszta szeretetükkel megvigasz-
taltak Engem a nélkülözésben. Örültem, hogy Isten létemre a
legszegényebbekkel és a legegyszerűbbekkel vállaltam sorskö-
zösséget. Ti is, drága gyermekeim, akik Engem akartok követ-
ni, soha ne vessetek meg egyet sem e kicsinyek közül. Engem
lássatok minden szegényben, minden egyszerű emberben, mert
Én velük azonosultam itt a földön. Közülük választottam ki
apostolaimat is, hogy az ő felkészületlenségük és semmiségük
által működjön a Szentlélek, Aki befejezi a földön megváltó
művemet. Így választottalak ki téged is, aki teljesen tudatlan
voltál a katolikus vallásban, aki nem ismertél Engem az Ol tá -
ri szent ség  ben. Téged, aki semmi vagy, kiválasztottalak arra,
hogy lehajoljak hozzád. Megnyitottam a füledet. Ceruzámmá,
rozsdás vízcsapommá tettelek, hogy leírd és közreadd tanítása-
imat és üzeneteimet embertársaidnak. Nagyon szeretlek téged.
Minden eszközt a kezedbe adtam, hogy teljesítsd parancsomat.
Engedelmes és alázatos gyermekem vagy. Ezért nagyon meg-
jutalmaztalak téged már itt a földön és majd a mennyben is.
Jutalmad Én magam vagyok, Aki a te békéd, örömöd, és örök
szereteted vagyok.”

2008. jan. 20. Szentségimádáson Jézus: „Drága kislányom!
Nagyon–nagyon szeretlek. Emberi szív ezt felfogni képtelen,
mennyire szeret az Isten. Isten szeretete olyan, mint a nap.
Sugarait szórja mindenre: emberre, állatra, növényre. Füg get -
lenül attól, hogy méltó-e vagy méltatlan rá a teremtmény. Ez
az írás is (a lelki napló) szeretetem nagy jele. Általad mutatom
be végtelen szeretetemet. Tanítom az embereket. Gyer me -
keim! Szeressétek egymást! Egyedül ennek az egynek van
értéke a földön és a mennyben. Csak a szeretet számít. Ez
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tömve volnának minden szentmisén a templomok. Új templo-
mokat kellene építeni, mert állandó lenne a Szentségimádás, és
mindenki imádni akarna Engem. Tudod, miért? Azért, mert Én
vagyok a ti Megváltótok, Akiben örök életetek van. Én vagyok
a szeretet, a bölcsesség, és minden tudás kútfeje. Akkor az
emberek szeretetben élnének, és mindenki segítene a rászoru-
lókon, és ezért mindenkinek jutna elég ideje imádkozni, és
naponta a szentáldozáshoz járulni. Ez már a mennyország len -
ne a földön. Ezt tanítottam a Miatyánkban: „Jöjjön el a Te
országod.” Mondjatok Nekem igent a kegyelemre, imádkozza-
tok a még hitetlen és bűnben élő testvéreitekért, és beteljesítem
vágyatokat. A föld mennyországgá változik, ahol az emberek
kölcsönös szeretetben és békében fognak élni. 

Most írj arról, hogy minden emberi elképzelést felülmúlóan
szeretem teremtményeimet. Atyám Énbennem teremtette a vi -
lá got, és minden embert. Az örömre, a békére, és a szeretetre
teremtette. Azért, mert Atyám, Én és a Szentlélek vagyunk a
szeretet. Atyám szeretetből hívott létre mindent. Amikor a bűn
miatt csorba esett a szereteten, Atyám megígérte, hogy elküld
Engem, a Megváltót, Aki kibékítem a bűnbe esett embert az
Atyával, Aki szentnek és jónak teremtett minden embert. Na -
gyon szerettem az embert, és nem akartam, hogy örökre meg
legyen fosztva attól a boldogságtól, amelyet Atyám neki készí-
tett. Ezért leszálltam a mennyből, és a Szentlélek közreműkö-
désével testté lettem Szűz Anyám tisztaságos méhében. Első
perctől engeszteltem bűneik miatt. Ezért vállaltam a nélkülö-
zést, a hideg istállót. Az egyszerű pásztorokat vonzottam. Ők
voltak első látogatóim, mert az ő tiszta lelkük alkalmas volt
befogadni az isteni titkokat. Őket nem vakította el a gőg, mint
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Nem mondalak többé szolgáknak. Barátaimnak nevezlek tite-
ket. Nincs az a bensőséges baráti kapcsolat két ember között,
amelyet felül ne múlna az Isten barátsága. Mivel Isten tökéle-
tes, így minden cselekedete tökéletes. Az Én barátságom ez:
szeretni, meghitelezni a bizalmat, a sértést elfeledni, és mindig
megbocsátani. A ti barátságotok pedig ez: kipróbálni, bizal-
matlankodni, csak azt adja meg, amit én akarok. Az én életem-
be ne szóljon bele. Majd én tudom, mi a jó nekem. Ez szá-
momra maga a sértés, amely jobban fáj Nekem a megkeresztelt
keresztények részéről, mint amikor keresztre szegeztek. Ha
nem lennék annyira türelmes, és nem hoznám újra meg újra
elétek kegyelmeimet, bizony mondom nektek, senki sem üdvö-
zülne. Aki igazán szeret Engem, és valóban az Én barátom, az
ilyen: szüntelen imádkozik. Őszintén, minden erejével törek-
szik az életszentségre. Mindig szolgálatkész. Örül, ha szolgál-
hat, és ezt mindig lelkiismeretesen megteszi. Még a legapróbb
dolgokban is akaratomat keresi. Azért, hogy ezt megtegye,
mindig, mindenben Rám hagyatkozik. Már csak egyre vágyik:
arra, hogy maradéktalanul teljesítse rá vonatkozó örök szent
tervemet. Nem kér mást, csak amit a Miatyánkban tanítottam:
„Legyen meg a Te akaratod.” A próbatételek idején Velem
együtt imádkozza: „Atyám, ne úgy legyen, ahogy én akarom,
hanem ahogy Te.” Vagy Szent Édesanyámmal együtt ismétel-
geti: „Íme az Úrnak szolgáló leánya, legyen nekem a Te akara-
tod szerint.” Íme az igaz barát, akire mindig számíthatok, aki
teljesíti akaratomat. Minden papomnak és minden megkeresz-
telt hívemnek ilyennek kellene lennie, mert ők a szolgáló és az
általános papság. Nektek mondtam: Tegyetek tanítványaimmá
minden népet! Hirdessétek az evangéliumot az egész világon!
Elsősorban életpéldátokkal, majd szavaitokkal és cselekedetei-
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mindennek az Alfája és az Omegája. Szeretet nélkül nem lehet
élni. Olyan ez, mintha légüres térben megfulladnának az
emberek. Mivel a földön természetes körülmények között
nincs légüres tér, mert úgy teremtettem, hogy mindenütt
legyen levegő, mivel ez az életetek feltétele, úgy az embert
arra teremtettem, hogy szeressen, és szomjazza a szeretetet, és
kizárólag ebben találja meg az örömét. Nem az számít, hogy
hol vagytok, hogy mit esztek, vagy milyen ruhába öltöztök.
Életkedveteket egyedül a szeretet táplálja. A szeretet közössé-
gében elfogyasztott legegyszerűbb étel is jobban esik, mint a
legínyencebb falatok, ha nincs meg a lelketekben és a környe-
zetetekben a szeretet. Ki csi nye im! Arról ismernek meg titeket,
hogy Hozzám tartoztok, ha szeretettel vagytok egymás iránt.
Hagyatkozzatok Rám teljesen, mint piciny csecsemők. Én
megtanítalak titeket, hogyan kell szeretni. Én szerettelek tite-
ket előbb. Kiválasztottalak Ma gam nak. Mindnyájatoknak
szántam feladatokat. Mindig hozok elétek rászoruló embe -
reket, akik felé sugározhatjátok szeretetemet. Megadom mind-
nyájatoknak a szükséges eszközöket, amelyek által gyakorol-
hatjátok a felebarát iránti szeretetet. Egy jó szót, egy tál ételt,
egy vallásos könyvet, vagy bármit, amire a másik embernek
szüksége van. Csak egyet kérek tőletek: nyissátok meg a szí-
veteket kegyelmeim özöne előtt! Gya ko rol já tok a főparancsot:
„Szeresd Uradat, Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből,
teljes elmédből és minden erődből! Sze resd felebarátodat,
mint magadat!” Ez az Isten törvénye. Ha ezt megteszitek,
menyegzős köntösbe öltöztetitek a lelketeket, sőt még azokét
is, akiket szerettek. Így beléphettek a mennybe, amelyet Isten
azoknak készített, akik Őt szeretik.
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tettekre váltja, és ebben mindhalálig kitart, elnyeri az örök éle -
 tet. Ez azt jelenti, hogy már az evilági életében megtelik a szíve
békével, örömmel és szeretettel, mert ezek az ismertető jelei a
mennynek, amelyet már itt a földön a szívében birtokol.

Boldogok vagytok, ha miattam gyaláznak, és hazudozva min-
den rosszat fognak rátok. Örüljetek és ujjongjatok, mert nagy
lesz jutalmatok a mennyben! 

Kicsinyeim! Most az üldözések korát élitek. Ez nem új dolog,
mert amióta létezik a kereszténység, azóta üldözik. Azért, mert
az igazság nem fér össze a hazugsággal. Az életszentség a bűn-
nel. Más a ti értékrendetek, és más a világ értékrendje. Mindez
az örök életbe, vagyis a Belém vetett hitre épül. Aki hiszi, hogy
örök élete van, az nem habzsolja az evilági élvezeteket. El len -
kezőleg. Inkább hajlik az önmegtagadásra és a kereszthordo-
zásra, mert Én ezt kérem tőle. Türelemmel viseli a szenvedé-
seket és a próbatételeket, mert Tőlem, Megváltó Istenétől ezt a
példát látta. Kerüli, utálja a bűnt, annak minden mocskát,
szennyét, mert az undort Én magam táplálom benne, mivel a
szívében élek. Kicsinyeim! Amíg ez a világ fennáll, és lesz
bűn, addig mindig gyűlölni fognak titeket Énmiattam. De ti
ezzel ne törődjetek. Tartsatok ki az Én követésemben mindha-
lálig! Hűségetekre kapjátok meg Tőlem örök jutalmatokat. Én
veletek vagyok minden nap a világ végezetéig. Én gondosko-
dom rólatok, és soha nem próbállak titeket erőtökön felül.”

2008. jan. 27. Szentségimádáson Jézus: „Drága kislányom!
Eljött az óra. Eljön a nagy figyelmeztetés, a világ megtisztítá-
sa és a Szentlélek kiáradása, az új pünkösd. Most ugyanúgy
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tekkel hirdessétek tanításomat, amely lélek, és örök élet mind-
azoknak, akik megtartják. De örök halál mindazoknak, akik
elvetik, vagy mondogatják ugyan, de nem élik. Gyermekeim!
Minden cselekedetetekről számot kell adnotok. Mindnyájan
aszerint lesztek megítélve, hogy jót vagy gonoszat tettetek.
Még a fölösleges szavaitokért is fizetnetek kell. Mert nem arra
kaptátok az értelmet és a nyelvet, hogy bolondságokon jártas-
sátok az eszeteket, és ilyeneket beszéljetek, hanem arra, hogy
megismerjétek Isten igéjét, és tanítsátok meg a kisdedeknek, és
mindazoknak, akik még nem ismerik. Én az életemet áldoztam
a keresztfán azért, hogy ti üdvözüljetek. Olyan nagy dolog, ha
tőletek azt kérem, hogy a fölösleges dolgok helyett Isten igéjét
olvassátok, és erre másokat is tanítsatok? Pedig erre kaptátok
az életeteket, hogy lelkeket mentsetek ki a sátán csapdáiból, és
az eltévedt bárányokat az élet ösvényére tereljétek. Legyetek
munkatársaim a lelkek üdvözítésében! Fogadjátok meg szava-
mat, mert csak így kaphattok örök jutalmat.

Boldogok, akik éhezik és szomjazzák az igazságot, mert majd
betelnek vele. Én vagyok az út, az igazság és az élet. Mind -
azok, akik igazságra szomjaznak, az Én országom eljövetelére
vágynak, ahol az igazság betölt mindent. Rám vágynak, az Én
Szent Színem látására, Aki az igazság vagyok. Mindezt meg-
kapják ezek a lelkek az Én országomban, ahol egy egész örök-
kévalóságon át betelnek vele. 

Boldogok, akik üldözést szenvednek az igazságért, mert övék
a mennyek országa. Mindaz, aki buzgón követi tanításomat,
üldözést szenved. Nem békét hoztam a földre, hanem kardot.
Énértem gyűlölni fognak titeket. De mindaz, aki tanításomat
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romlására és sokak feltámadására lesz Izraelben, jel lesz,
amelynek ellene mondanak, hogy kiderüljenek sok szív titkos
gondolatai.” (Lk.2,34-35.) Erre utalnak szavai, amiről most
beszéltem neked, az ítéletre. Tehát nem marad rejtekben egyet-
len titok sem. Ezért kicsinyeim, amit tesztek, úgy tegyétek,
hogy meg lesztek érte ítélve. A legjobb nektek, ha mindent a
szeretettől vezérelve tesztek, tiszta szándékkal, őszinte, önzet-
len szeretetből. Mindent Isten törvényei szerint. Akkor nem
estek ítélet alá. Jaj azoknak, akik gyűlölettel, hamis szándék-
ból, kétszínűségből cselekszenek. Már kimondták maguk fölött
az ítéletet. Mondom nektek: ti, akik szenvedő alanyai vagytok
gonoszságaiknak, titeket megjutalmazlak, ha türelemmel vise-
litek sorsotokat. De azoknak, akik megnyomorítanak bennete-
ket, az örök tűz lesz az osztályrészük.

Most az élet öröméről beszélek neked. Amikor kegyelmemből
megfogan egy élet a földön, a mennyben kimondhatatlan öröm
van, és az egész menny magasztalja az Én életadó irgalmamat
és szeretetemet. Aztán őrangyalt küldök a születendő ember
mellé, hogy egész életén át védelmezze a sátán támadásai és
csapdái ellen. Vezesse az evangéliumi élet szűk ösvényén,
hogy szüntelen készenlétben élve, hogy élete végén eljusson
abba a csodálatos országba, amelyet Isten azoknak ígért meg,
akik Őt szeretik. Íme az Istentől kapott élet, amely nagy kincs.
Azt mondom nektek: ne veszítsétek el a reményt a próbatéte-
lek idején, mert a próbatétel hozzátartozik az üdvösség tervé-
hez. Ugyan hogyan bizonyítanátok Irántam való hűségeteket,
ha nem adnék rá alkalmat a próbatételekben? Egyet jegyezze-
tek meg: Minden ember addig él ezen a földön, amíg Istennek
terve, célja van vele,amíg el nem végezte azt a feladatot, ame-
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imádkozzatok állhatatosan a Szentlélek kiáradásáért, mint egy-
kor apostolaim az első pünkösd előtt. Szentlelkem fogja meg-
újítani a föld színét. Ez egy nagy kegyelmi kiáradás lesz, amely
minden élőt betölt. A bűnösök meg fognak rendülni, az igazak
pedig ujjonganak a boldogságtól. Ez az új pünkösd az Én má -
sodik eljövetelemet előzi meg, mintegy felkészíti a világot az
Én fogadásomra. Az Egyház minden szentmisében imádkozik
dicsőséges eljövetelemért. Én a szüntelen készenlétet kértem
tőletek. Most is ezt kérem: várjatok ujjongó örömmel, tegyétek
meg törvényeimet, éljetek szeretetben, és így nem ér váratla-
nul. Visszajövök dicsőségemben ítélni élőket és holtakat. Aki
áll, az vigyázzon, hogy el ne essen. Így várjatok kicsinyeim,
életetek minden pillanatában, mert nem tudjátok sem a napot,
sem az órát.”

Szentmisén, szentáldozás után Jézus: „Nagyon-nagyon szeret-
lek. A tenyeremen hordozlak. A Szívembe rejtettelek. Ki mond -
ha tat lan boldogságot tartogatok számodra.”

2008. febr. 5. Szentségimádáson Jézus: „Drága kislányom! Ke -
ve sen vannak az igazak, akik színem előtt állnak. Hirdesd a
világnak: Már közel az óra, amikor megítélem a világot.
Megfizetek kinek-kinek cselekedetei szerint. Mint ahogy a
virág elhervad, és a fa levele lehull, úgy az emberi élet is véget
ér ezen a földön. Az emberek nem tudják, hogy minden csele-
kedetük, szavuk, sőt még a gondolataik is fel vannak írva a
mennyben. Azt hiszik balgán, hogy amit rejtekben tesznek, az
titokban is marad. Pedig nem így van. Minden napvilágra
kerül. Hát nem így mondta az agg Simeon Édesanyámnak
Rólam, amikor ő bemutatott a templomban? „Íme, Ő sokak
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mában járnak. Keblemre ölelem őket haláluk pillanatában, és
az örök boldogság legmagasabb fokára emelem őket. A halál
átmenet az örök folytatásba. Csak itt a földön jelenti a testi élet
végét. Mivel az ember folytatja életét örökre, ezért nincs halál.
Csupán a testét, mint egy ruhát leveti, és megkapja feltámadott
testét, és abban él örökre. Mindörökké boldog a mennyben,
vagy örökké szenved a pokol tüzében. A sorsotok itt dől el a
földön. Ezért mondtam: aki megtartja tanításomat, annak örök
élete van.”

2008. febr. 17. Szentségimádáson Jézus: „Nézd! Itt vagyok a
Legméltóságosabb Ol tá ri szent ség  ben. Ez az Én Testem, ez az
Én Vérem. Valóban itt vagyok köztetek Én, a feltámadott Isten-
Ember. Mindenható vagyok. Mindenhatóságomat arra használ-
tam fel, hogy csodát tegyek, hogy elrejtőzzek a kenyér és a bor
színe alatt, hogy étkül adjam Magamat nektek, hogy megerő-
sítselek titeket a sátán kísértései ellen, hogy örök életet adjak
nektek, akik Engem esztek és isztok. A legnagyobbat adtam
nektek. Magamat, Aki megváltottalak, Aki üdvözítettelek tite-
ket. Az örök életet adtam nektek, ami nagyobb az egész világ-
nál, az egészségnél és minden másnál. Az a ti bajotok, hogy ezt
nem így látjátok. Fölkerestek Engem a legméltóságosabb Ol tá -
ri szent ség  ben ügyes-bajos dolgaitokkal. Egyesek gyógyulást
keresve, mások az anyagi haszon reményében. Sokkal
keveseb bet kértek annál, mint amit Én adok nektek. Ha gyat -
koz za tok Rám! Bízzátok Rám, hogy mit adjak! Higgyetek
Ben nem, hogy a legjobbat fogom adni. De addig nem tudom,
amíg határt szabtok ajándékaimnak, és az igazgyöngy helyett
kavicsokat kértek. Keressétek az Isten országát, és annak igaz-
ságát, a töb bi mind megadatik hozzá nektek. Ismerjétek meg az
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lyet Isten neki szánt. Ezért, kicsinyeim, ne siettessétek az időt!
Ne akarjatok idő előtt átmenni a túlsó partra! Inkább tekintsé-
tek az időt kegyelemnek, amelyet lelketek tökéletesedésére
kaptok. Az élet a földön nagy kincs. Igyekezzetek úgy élni,
hogy szüntelenül örömöt szerezzetek az Atyának, Aki megte-
remtett, a Fiúnak, Aki megváltott, és a Szentléleknek, Aki be -
tel jesíti üdvösségeteket. Ha szüntelenül ezen igyekeztek, a
csüggedés elkerül benneteket, és állandó lesz az öröm a lelke-
tekben. Ezen buzgólkodjatok, ezen fáradozzatok, magatokról
megfeledkezve, hogy szüntelenül Isten örömére éljetek, állan-
dó önmegtagadásban és a kereszt türelmes hordozásában.”

2008. febr. 7. Szentségimádáson Jézus: „Drága kislányom! El -
jött az óra, és már itt is van. Ez a nagyböjt legyen minden En -
gem követő keresztény számára figyelmeztetés, mert mindaz a
jövendölés, amit most felolvastok Rólam a szentmisében, be -
tel jesedik Egyházamon. Üldözni fognak titeket Énértem, és az
életetekre törnek. Egyet jól jegyezzetek meg: aki mindhalálig
kitart követésemben, csak az üdvözül. Valljatok meg Engem
bátran az emberek előtt! Ne féljetek azoktól, akik megölik a
testet, de semmi egyebet sem tudnak tenni. Ha Engem üldöz-
tek, titeket is üldözni fognak. Ha Engem megvetnek, titeket is
meg fognak vetni. Nem különb a szolga Uránál. Ahol Én va -
gyok, ott lesz az Én szolgám is. Kövessetek Engem a ke reszt hor -
 dozásban, és Én részesítelek titeket dicsőségemben a mennyben.
Legyetek alázatosak, de a hitetekből egy mákszemnyit se enged-
jetek. Legyetek hűségesek, tartsatok ki mindhalálig! Így dicsőít-
sétek meg nevemet a földön az emberek előtt. Így mutassatok
példát, hogy követőkre találjatok! Mindaz, aki életét adja Ér -
tem, méltóképpen viszonozza szeretetemet. Ők a lábam nyo-
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utálni, meg nem ítélni.” Az az ember, aki magát megveti, nem
esik egykönnyen a sátán kelepcéjébe. Aki pedig úgy szereti
Istent, hogy minden erejével igyekszik az Ő törvényeit teljesí-
teni, az már legyőzte a gonoszt. A jelszavatok ez legyen: „In -
kább meghalni, mint vétkezni.” Ezt tették vértanú szentjeim is,
akik nem imádták a bálvány-isteneket, inkább meghaltak. Ti is,
akik megismertétek az igazságot, amely Én Magam vagyok, ne
engedjetek a sátán kísértéseinek, hanem tartsatok ki mindhalá-
lig az Én követésemben és az Irántam való szeretetben, mert a
mennyország azoknak készült, akik Istent szeretik.

Drága gyermekem! Vedd nagy kegyelemnek, amelyben része-
sítelek téged. Szeress Engem lángolóan! Imádj a lelkedben
szüntelenül! Adj hálát mindazért a nagy jóért, amellyel elhal-
moztalak téged. Adj hálát minden keresztért, minden szenve-
désért, mert ezek által formállak szentté. Csak a szentek mél-
tóak Hozzám. Csak az életszentségben élő lélekhez hajolok le,
aki megtartja törvényeimet, és lángolóan szeret Engem, és Én -
bennem Atyámat és a Szentlelket. Aki Engem szeret, annak
kinyilatkoztatom Magam. Szeretlek téged. Végtelen szerete-
tem választott ki arra, hogy beszélgessek veled, és általad
üzenjek testvéreidnek. Kegyelmeimet arra kaptad, hogy példa-
ként állítsalak az emberek elé, mint a leghitványabbat, a legki-
sebbet, hogy ne neked, hanem egyedül Nekem tulajdonítsák
mindazt a nagy jót, amelyet neked ajándékoztam, azért, hogy
alkalmassá és képessé tegyelek üzeneteim meghallására és
leírására. Tudod, mi tesz képessé mindezekre? En ge del mes sé -
ged, alázatod és önátadott életed. Csak ezek által tudsz együtt-
működni kegyelmemmel. Csak így hallod meg szavam, és így
tudod közvetíteni testvéreid felé. Most tetszel Nekem a legjob-
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evangéliumot, váltsátok tettekre, és akkor mindent megnyer-
tek, mert megkapjátok az örök életet.

Addig teljesítsétek parancsaimat, amíg még tart a kegyelem
ideje. Mindenki magáról ad számot. A halál hirtelen jön. Ezért
kérem tőletek a szüntelen készenlétet. Ez azt jelenti, hogy
hasz náljatok ki minden alkalmat a szeretetből fakadó jócsele-
kedetekre. Legyen az misszió, vagy más. Mindenkinek azt ad -
já tok, amire szüksége van. Senkit se küldjetek el üres kézzel,
akiket elétek hozok. Mindenkiben Engem lássatok! Különösen
a fiatalokért imádkozzatok! Soha nem látott siralmas helyzetben
van a lelkük. Ők ellenfelem céltáblái. Ha kitartóan imádkoztok
értük, őáltaluk fog felemelkedni nemzetetek. Imád koz za tok
országotok lelki megújulásáért, megtéréséért és a Szentlélek kiá-
radásáért. Egy új pünkösd érkezik erre a világra, hogy felkészít-
se azt dicsőséges visszajövetelemre. Előtte megtisztítom a vilá-
got, hogy szeplőtelenül várja dicsőséges visszajövetelemet.
Megadom nekik a tisztánlátás kegyelmét, hogy még a nagy
tisztítás előtt megtérjenek a bűnből, és elkerüljék a kárhozatot.
Gyermekeim, ha többen imádkoznátok kitartóan és hittel teli
imával, megtörnétek a sátán hatalmát, és béke és boldogság
köszöntene a világra. Kicsinyeim! Csak akkor nyeritek el lel-
ketek békéjét és boldogságát, ha szeretitek a Szent há rom sá got,
és Benne a felebarátot. A bűn akadályozza meg, hogy megis-
merjétek és szeressétek az Istent. A legfőbb rossz az ön sze re -
tet. Tanuljatok meg járni az önmegtagadás és a kereszthordozás
útján, hisz erre hívtalak meg benneteket. Csak ebben tudtok
Engem követni. Ezáltal nyeritek el lelketek üdvösségét.
Kövessétek Árpádházi Szent Margit életpéldáját! Ő eszerint
élt: „Istent szeretni. Magamat megvetni. A felebarátot meg nem
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rülj el ebben a mennyei édességben, mert azért maradtam köz-
tetek a legméltóságosabb Ol tá ri szent ség  ben, és azért térek be
az igaz, tiszta lelkekbe, hogy már itt a földön megosszam vele-
tek társaságomat, eltöltselek titeket szeretetemmel, békémmel,
és az Én erőmet oltsam belétek minden kísértés ellen, hogy
mindig győztesen kerüljetek ki a próbatételekből. Íme az Ol tá -
ri szent ség  , az Én jelenlétem, amelyet oly sokan megvetnek és
kigúnyolnak. Nélküle sebezhetőkké válnak a sátán számára, és
örökre elvesznek. Gyermekem! A legeslegfontosabb dolgotok
ezen a földön hirdetni az evangéliumot mindenütt, amerre csak
jártok. Akár alkalmas, akár nem. Hirdessétek elsősorban élet-
példátokkal, tetteitekkel, szavaitokkal. Ha hitelesek lesztek
hitetlen embertestvéreitek számára, ki tudjátok őket ragadni a
sátán karmaiból. Használjatok fel minden alkalmat, mert az
élet rövid! Országomban az a leggazdagabb, aki a legtöbb lel-
ket menti meg az üdvösségre. Ne féljetek, ha kigúnyolnak tite-
ket! Nem tudják, mit tesznek. Velem is így cselekedtek. Nem
különb a szolga Uránál. Még akkor se féljetek, ha ezért kiolt-
ják az életeteket. Velem is ezt tették. Mondom nektek: nagy
lesz jutalmatok a mennyben. Ne féljetek! Úgy küldelek titeket,
mint bárányokat a farkasok közé. Ti csak tegyétek meg, amit
Én parancsoltam nektek: „Menjetek el az egész világra! Hir -
des sétek az evangéliumot minden népnek!” Ma a legsötétebb
babonák kultuszát élik az emberek. A sátán a legkülönfélébb
eszközökkel vezeti tévútra, csapdába a lelkeket. Gyermekeim,
nem nézhetitek tétlenül, hogy azok, akiket Szent Véremen vál-
tottam meg a keresztfán, ellenfelem martalékai legyenek.
Menjetek el a tudatlanokhoz, a szegényekhez, és hirdessétek
nekik az evangéliumot! Akik pedig nem tudnak elmenni, azok-
nak megparancsolom, hogy hirdessék azoknak, akiket eléjük
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ban. Azért, mert így imádkozol: „Atyám, ne úgy legyen, ahogy
én akarom, hanem ahogy Te. Jézusom kérlek, Te gondoskodj,
Te cselekedj, bízom Benned. Teljességgel Rád hagyatkozom.”
Bizalmad meghódítja Szívemet. Mivel nem szabsz Nekem
határt, így a legjobbat tudom neked adni. Örökre szóló kincset
adok. Szentté teszlek. Ezért kapod Tőlem az alkalmakat az
önmegtagadásra és a kereszthordozásra. Ezért engedem meg a
betegségeket és a próbatételeket, hogy egyedül csak Rám ha -
gyat kozz, csak Bennem bízzál. Már sokszor megtapasztaltad,
hogy amit Én akarok, az a legnagyobb öröm, győzelem a go -
nosz fölött. Amit Én akarok, az az üdvösségre vivő kegyelem-
kiáradás. Amit Én akarok, az maga a mennyország, az Atya
akarata, az örök boldogság. Légy továbbra is kisded az Én kar-
jaimban, mert ilyeneké a mennyek országa. Nagyon szeretlek.
Szíved tiszta szeretete vonz Engem a lelkedbe. Tudom, már
nem kérsz semmit. Egyedüli örömöd, boldogságod Én Magam
vagyok. Imád egyetlen szó csupán: „Szeretlek”, és a könnyeid,
amelyek most is folynak, mert átéled, felfogod fenntartó, meg-
váltó szeretetemet, milyen nagy árat fizettem érted a kereszt-
fán. Az Én szeretetem indít könnyekre. Most a nagyböjtben
még több alkalmad van erre, mivel Egyházam gyakrabban be -
szél szenvedéseimről, a keresztútról. Azonosulj Velem szenve-
déseimben! Viseld türelemmel a próbatételeket! Vonulj vissza
a magányba – amelyre alkalmat adok – lelked legbenső szobá-
jába, és ott Velem, isteni Hitveseddel oszd meg bizalmasan lel-
ked titkait, amelyeket Rajtam kívül más meg nem érthet. Ott
csak mi vagyunk ketten, és ezáltal már beléptél az örök halha-
tatlanságba, amely maga a mennyország, mert ott vég nélkül
fogunk társalogni egymással, mint Isten az Ő kiválasztott hit-
vesével az örök felbonthatatlan szent frigyben. Már most me -
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2008. márc. 4. Szentségimádáson Jézus: „Drága szeretett kis-
lányom! Szívemnek gyöngyszeme! Ne szomorkodj! Légy türe-
lemmel! Én cselekszem. Te csak folytasd az imát! Bízzál
abban, hogy imád mindig meghallgatásra talál. Bízzál Ben -
nem, hogy nagyon-nagyon szeretlek téged, és mindazokat, aki-
kért imádkozol. Bízzál abban, hogy Én a legjobbat hozom ki
minden rosszból. Mindig csak annyi történhet meg, amennyit
Én megengedek. Mindent a javatokra fordítok. Bízzál ígére-
temben! Megadom, amit ígértem. Tarts ki a hittel teli imában!
Bízd Rám, hogy hogyan és mikor cselekszem. Mondom neked:
csodákat fogsz megtapasztalni. A hittel teli ima hegyeket moz-
dít el, vagyis az emberileg lehetetlen dolgokat is megoldja,
mert nem te, a gyenge porszem, hanem Én, a mindenható Isten
cselekszem. Te csak kérj bizalommal! Hagyatkozz Rám min-
denben, és Én bizonyítom neked hűségemet és szeretetemet.
Azt, hogy gondviselő, jóságos Atyád, megváltó Istened va -
gyok. Hozz elém minden gondodat, és ne rágódj rajta többé.
Dobd el magadtól, hisz már átadtad Nekem. Add Nekem min-
den vágyadat, és Én betöltöm azokat. Minden vágyad és remé-
nyed az Én kegyelmembe van helyezve. Én adom az örömöket,
a békét, a nyugalmat, és Én engedem meg a könnyeket és a
szomorúságot, hogy újra meg újra megtapasztald: Rajtam kívül
nincs senkid, aki úgy szeretne, mint Én, aki úgy megértene,
mint Én. Mert Én vagyok a te Társad, Aki fogom a kezed, és
felviszlek a Golgota csúcsára, hogy onnan együtt menjünk fel
a mennybe, a vég nélküli örök boldogságba. Egyedül Én ígér-
tem meg: veletek vagyok minden nap a világ végezetéig. De
nektek kell igent mondanotok arra, hogy társul választotok
Engem magatok mellé azáltal, hogy megtartjátok törvényeimet
és követtek Engem az evangéliumi életszentségben. Végül
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hozok. Családban, munkahelyen, közösségben, utcán misszio-
náljatok! Harcoljatok a gonosz szellemi hatalmasságok ellen!
Szent Vérem a ti pajzsotok. Szentlelkem a ti Vezetőtök. Meg -
erő sítelek titeket szentségeim által. Ilyenek a keresztség, a
szentgyónás, a szentáldozás, a bérmálás. Használjátok fel Egy -
há zam kincseit, a szentségeket, és mentsétek meg a veszni in -
dult lelkeket! Én veletek vagyok. Én erősítelek. Én viszem
győzelemre igyekezeteteket.

Drága kislányom! Én vezettelek erre az útra, amely most egyre
göröngyösebb lesz. De te mindennek ellenére tarts ki mindha-
lálig! A nehézségek és az akadályok ne rémisszenek el. Min -
dent megmondtam neked előre, hogy ne félj tőlük, és amikor
bekövetkeznek, tudd meg, hogy Én mindenkor veled vagyok.
Te az Én utamat járod, amelynek keresztút a neve. Nemde
mindnyájatokat erre hívtalak meg? Kövess tehát, és ne félj
sem mitől! Meg ne torpanj! Én olyan erőt és reményt adok a
szívedbe, hogy ki fogsz tartani mindhalálig. A szentek mind
erősek, mert Én cselekszem általuk. Teáltalad is Én cselek-
szem, mert átadtad az életedet Nekem. Tudod, mit tegyél szün-
telen? Mindig csak Rám tekints, csak Engem szemlélj! Be lő -
lem meríts erőt, Aki felmentem érted a keresztre. Nem torpan-
tam meg, mert nem Magamra tekintettem, hanem a lelkek
sokaságára, akiket megváltottam Szent Vérem kiontása árán,
az életem árán. Te se nézz magadra, mindig csak Rám! Ha ezt
teszed, végigmégy azon az úton, amelyet Én jelöltem ki szá-
modra, hogy megdicsőítsd az Istent. Csak így foglalhatod el azt
a helyet országomban, amelyet Atyám neked készített. Ne félj!
Én erősítelek, Én vezetlek, Én cselekszem általad, hogy betel-
jesítsd rád vonatkozó örök szent tervemet.”
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doztok a szívetekben, Én jelenek meg általatok. Én árasztom ki
általatok a békét, a derűt és a szeretetet. A ti nyugalmatok,
békétek átszáll a környezetetekre. A szeretet gyógyít. Egy jó
szó, egy őszinte mosoly többet ér minden másnál, amiben
nincs szeretet. Szeretet nélkül nem lehet élni. Atyám az Ő vég-
telen szeretetéből teremtette az embert, az Ő lelkét lehelte bele,
Aki maga a szeretet. Ezért az ember szeretetre éhes, és akkor
boldog, ha szeret. A mai kor emberében kihűlt a szeretet. Tár -
gyak kal akarja helyettesíteni a szeretetet. A gyermekét meg-
fosztja magától, nem tölt vele időt, nem ad neki szeretetet.
Helyette körülbástyázza játékokkal, gépekkel, állatokkal. Ő
maga pedig szórakozni megy, mert ma ez a divat. A gyerek
búskomor, jobban esne neki egy jó szó, egy simogatás, mint a
sok drága tárgy, ami nem ad szeretetet, nem válaszol. Szeretet
nélkül nem lehet élni. Tudod, miért van mindez? Azért, mert
Én nem kellek. Elvetnek Engem, ezért meg sem akarnak ismer-
ni, és mivel nem ismernek, nem is szeretnek. A felebarátot csak
Istenben lehet szeretni. De mivel nem kell az Isten, ezért csak
önzés van, és hazudják a szeretetet. Az élettárs csak eszköz,
hogy saját ösztöneinek kiélésére szolgáljon. Ha nem ő, majd
jön a másik. Mindegy. Az eszköz személytelen, csupán a célt
szolgálja. Olvass az arcokról, a szemekről! Isten nélkül olya-
nok, mint a vadállatok, mint a fenevad, mint maga a sátán. Az
állatok alá süllyesztette őket a bűn, a szex mámora, az érzéki-
ség béklyója. Pedig Isten a saját képére és hasonlatosságára
teremtette az embert, akinek méltóságot adott. Értelmet és sza-
bad akaratot. Ehelyett az érzelmek uralkodnak rajtuk. A szabad
akaratukat pedig alárendelik a másik teremtmény akaratának,
hogy az uralkodjon rajtuk. Kislányom, ez maga a pokol, mert
Isten nélkül csak pokol van. A pokol is jelen van a földön, nem-
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pedig hagyjátok, hogy képmásaimmá formáljalak titeket. Ez az
életszentség és az üdvösség titka. Ezért teremtett meg Atyám.
Ezért születtetek meg erre a földre, hogy e számkivetésben is a
ti arcotokon keresztül ragyogjak rá testvéreitekre. A ti kezetek
által segítsek minden rászorulón, akiket elétek hozok, és a ti
lábatok által vigyem el az örömhírt a sötétség homályában
ülők nek. A ti szátok által hirdessem az evangéliumot minden
népnek. Ha átadjátok Nekem magatokat e szent szolgálatra,
teljessé teszem életeteket. Megtöltöm tartalommal. Célt adok
az életeteknek. Örvendezik majd szívetek, mert jól végzitek
dol gotokat. És amikor elérkezik végórátok, Én fogom elmon-
dani általatok: Atyám, a művet, amelyet rám bíztál, elvégez-
tem. Megdicsőítettem Nevedet a földön. Ez pedig azt jelenti,
hogy az Atya befogad titeket örök dicsőségébe, és megtisztel,
mert Őt, az Örökkévalót szolgáltátok embertestvéreitekben. Az
ember a kegyelmeket sohasem csak magának kapja, hanem
azért, hogy szolgáljon vele a többi ember javára, örök üdvére.
Így vagy te is, akit kiválasztottam arra, hogy meghalld, és ter-
jeszd üzeneteimet, tanítva testvéreidet, megadva nekik a tudás
kegyelmét, amely a legnagyobb hatalom: döntés Isten mellett,
Aki az örök élet Szerzője. Ezt add tovább, írd le testvéreidnek!
Sok vigaszt merítenek belőle.”

2008. márc. 13. Szentségimádáson Jézus: „Nagyon szeretlek.
Szeretetem átölel, mint a tűz. Mindaz, aki Engem eszik és
iszik, Bennem van, abban a csipkebokorban, amely lángolt, de
nem égett el. Ti is, akik a szentáldozás által Bennem éltek,
átveszitek Szívem szeretetének izzását, és mivel Én bennetek
élek, Én szeretek, Én imádok általatok. Amikor megjelentek az
emberek között, jóllehet, meg sem szólaltok, de Engem hor-
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Emberré lettem. Így szenteltem meg az emberi nemet, azáltal,
hogy Isten létemre fölvettem az emberi testet. Három évig hir-
dettem Atyám örömhírét, az evangéliumot. Csodákkal hitelesí-
tettem istenségemet. Mindenféle betegséget meggyógyítottam,
sőt még a négy napos hullát, Lázárt is feltámasztottam. Mind -
ezt azért tettem, hogy elhiggyék, hogy Én az Isten Fia vagyok.
Azért, hogy elhiggyék, hogy az Atya Bennem van, és Én az
Atyában vagyok. Én mindig az Atya akaratát cselekedtem,
mert szeretem Atyámat, és azt tettem, ami az Ő tetszésére van.
De a hatalomféltés és a gőg el akart tenni Engem láb alól.
Atyám és Én előre tudtuk ezt, még mielőtt megtestesültem. De
hangsúlyozom, ez a gonosz akarata volt. Mint Isten, előre tud-
tam és láttam sorsomat, mégis leszálltam Atyám öléből, hogy
megváltsalak titeket. Megváltásom már fogantatásommal el -
kez dődött. Tulajdonképpen elétek éltem az életszentséget. Mi
az életszentség? A szegénység, a tisztaság és az engedelmes-
ség. Mindennek az alapja az alázat. A másokért való élet, szol-
gálat. Elhintettem a tudás magjait, az örök életre vivő élet csí-
ráit ültettem belétek. Hitetek megerősítésére csodákat tettem.
Ez lett a vesztem. Féltékenyek lettek Rám a farizeusok és az
írástudók. Vakságukban nem akarták észrevenni csodáimat,
ame lyek igazolták istenségemet. Azt, hogy az Atya Bennem
van, és Én Őbenne. Azt hitték ezek a vak, barbár, hatalmukat
féltő gonosz emberek, hogyha megölnek, elfelejt a nép, és ők
újra uralkodhatnak rajtuk. Pedig Én világosan megmondtam:
Amikor fölemelnek (a keresztre), mindeneket Magamhoz von-
zok. Feltámadásom által még több hívőt szereztem Magamnak.
Feltámadásom ugyanis igazolta tanításomat: Aki Bennem hisz,
annak örök élete van, és Én feltámasztom az utolsó napon.
Ezért lett örömhír az evangélium, mert mindaz, aki hisz Ben -
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csak a mennyország. Itt a földi életetekben dől el örök sorso-
tok. Üdvösség vagy kárhozat. Sajnos sok keresztény hívő lel-
kében sem birtokolom az első helyet. Valahol hátul vagyok a
lelkükben. Azért, mert ők a szenvedélyeik rabjai. Talán még
soha nem volt ennyi szenvedélybeteg, függő ember, mint ma,
főleg a fiatalok. Ez azért van, mert nem kell az Isten. Ha a
temp lomok zsúfolásig meg lennének töltve emberekkel, akik
szentgyónáshoz és szentáldozáshoz járulnának, de nem színlel-
ve, hanem szívből, meggyógyulnának, mert a szívük megtelne
az Irántam való szeretettel, és felhagynának szenvedélyeikkel.
De ehhez szent papok és szent hívek kellenének. Olyanok, akik
misszionálják a környezetüket és az egész világot. Ezt paran-
csoltam nektek: „Menjetek el az egész világra, és hirdessétek
az evangéliumot minden népnek!” Lezárul a kegyelem ideje.
Eljön az óra, és már itt is van, amikor megtisztítom a világot.
Meg lesznek rostálva mind: Hívők és hitetlenek egyaránt. Csak
aki mindhalálig kitart, az üdvözül. Ezért sír könnyeket Édes-
anyám, amikor megjelenik a földön. Azért, mert sok a bűnei-
ben megátalkodott, akik örökre elvesznek. Ti, akik olvassátok
szavaimat, adjatok hálát a hitetekért, amely Isten legnagyobb
ajándéka. Éberen őrködjetek lelketek tisztasága fölött, mert
nem tudjátok sem a napot, sem az órát. Virrasszatok, mert úgy
jövök el, mint a tolvaj. Aki áll, az vigyázzon, hogy el ne essén!
Ajánljátok fel áldozataitokat és szenvedéseiteket bűnben élő
gyermekeitekért, rokonaitokért és ismerőseitekért! Kitartóan
imád kozzatok értük, és akkor megmentitek a lelküket!”

2008. márc. 16. Szentségimádáson Jézus. „Drága kislányom!
Nagyon szeretlek. Szeretetemet azzal mutattam ki irántad,
hogy leszálltam a földre. Megtestesültem a Szűz méhében, és
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Leginkább Engem sugározzatok szét minden ember szívébe,
mert Én vagyok a ti kincsetek. Én vagyok az igazgyöngy, a
mennyország, az örök élet. Hirdessétek igémet az embereknek,
akik olyanok, mint a kiszáradt föld: esőre, nedvességre vágyik,
de a világ csak hamut szór rá. Ti legyetek a föld sója, a világ vilá-
gossága. Elsősorban életpéldátokkal, tetteitekkel, és csak ott,
ahol nyitott fülekre találtok, szavaitokkal is hirdessétek az evan-
géliumot. Használjatok ki minden alkalmat, minden percet, amíg
a kegyelem ideje tart. Mondom nektek, számot kell adnotok
minden lehetőségről, és a mulasztás nagy bűn. Ennek a nemze-
déknek ez a legfőbb bűne. A jóra való restség, a mulasztás. Mivel
nem Én állok a szívükben az első helyen, mindenféle szenvedé-
lyeknek hódolnak, de az igazi örömöt meg nem ismerik. Aki
viszont szavaimat tettekre váltja, annak a lelke boldog, szárnyal,
és a szívében állandó Te Deumot zeng. Legyetek ilyenek mind-
nyájan ti, akik ismertek, és szerettek Engem. Mondom nektek,
engedelmességeteknek nem marad el a jutalma.

Amikor Hozzám jössz, ezeknek az óráknak fogsz a legjobban
örülni, amelyeket Velem töltöttél. A szentáldozásoknak, a szent-
miséknek, és a Szentségimádásoknak, mert Engem hordozol a
szívedben, és Engem imádsz szüntelen. Az Én igémet hallgatod,
és mivel tanításom lélek és élet, aki hallgatja, és befogadja, annak
örök élete van. A mennyben az ilyen lelkek a legboldogabbak.
Azért, mert ők viszonozták a földön a legtökéletesebben szerete-
temet. Lemondtak mindenről, csakhogy Engem, a legfőbb Jót
megnyerjenek. Hozzám képest szemétnek tartottak mindent, mert
Én vagyok az ő gyönyörűségük, boldogságuk, egyedüli kincsük.
Az ilyen lelkek mindig boldogok, mert megélik a nyolc boldog-
ságot. Ők azok, akik lélekben szegények, mert nem ragaszkodnak
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nem, és tettekre váltja tanításomat, elnyeri az örök életet. Ez a
Húsvét titka, és ezért a legnagyobb ünnep a Húsvét az Egy -
házban, mert feltámadásommal bizonyítottam halhatatlan,
örök életemet, amelyet nektek is megígértem. Adjatok ezért
hálát, az Én irántatok való végtelen szeretetemért, amely felvitt
Engem a Golgotára, a keresztre, hogy megmutassam istensé-
gemet, és hogy titeket is hazavigyelek Atyám országába. Min -
dent a hitetek erejéből értek el. Örök életeteket, a lelketek meg-
mentését, imáitok meghallgatását. Hit nélkül nem lehet tetsze-
ni Istennek. A hit Isten legnagyobb ajándéka, amelyet azonban
nektek kell befogadni. A hit befogadása annyit jelent, mint
megnyitni szíveteket az Istenbe vetett bizalom számára. Egyet
sohase felejtsetek el: Kegyelmeimet bizalmatok és hitetek mér-
téke szerint nyeritek el. Ez azt jelenti, hogy a hit csodákra
képes, de azt is, hogy a hitetlen ember nem kap semmit.

Isten a szeretet, és aki szeret, az Istenben van. Most a tökéletes
szeretetről beszélek neked. A tökéletes szeretet fölemészti önma-
gát. Nem mérlegel, megéri-e vagy sem. Mindig ad. Min dig azt
adja, amire szükség van. Mindig jót ad. Nem utasítja el a szük-
séget szenvedőt, akár jó barát, akár ellenség. A tökéletes szeretet
mindig az irgalmasságot cselekszi. Tudja, hogy nem oszthatja
szét magát az egész világnak, de mindazoknak igen, akiket elé
hozok. Mindig jut ideje az imára és a Szent ség i má dás ra, mert jól
tudja, Kiből táplálkozik. Kinek az akaratát teszi, és Kinek az ere-
jéből. A tökéletes szeretet szétosztja önmagát. Minél többet oszt,
annál többet kap. Ezért nem is számolgat. Ez nem az ő feladata,
hanem azé, Aki gondoskodik róla. Legyetek ilyenek, ha boldo-
gan és gond nélkül akartok élni ezen a földön, amely az örökké-
valóságban folytatódik. Osszátok szét minden kincseteket!
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mét. Egy testté forrasztja őket, és megáldja szeretetüket utó-
dokkal, akiknek átadják hitüket, és jó életpéldájukkal Istenhez
vezetik őket. A bűnbocsánat szentsége által az ember mindig
fölkelhet eleséseiből, ha őszintén megbánta bűneit, és erős
elhatározással elhatárolódik a jövőben tőlük. Aki ilyen lelkü-
lettel végzi szentgyónását, azt maga az Isten erősíti az élet-
szentség útján. Az Ol tá ri szent ség   pajzs, a legerősebb védelem
a sátán támadásaival szemben. Aki tiszta lélekkel fogad Engem
a szívébe, abban örök életre szökellő vízforrás vagyok. Az
ilyen ember az a szőlővessző, aki Belém, a szőlőtőbe van oltva,
és bőséges termést hoz. A betegek kenete lelki megerősítés, de
testi gyógyulásra is szolgál mindazoknál, akik hisznek benne,
és akiknek ez válik az üdvösségükre. Az egyházi rend szentsé-
ge a szolgáló papság, a diakónusok és a szerzetesek sajátja.
Őket az Én kizárólagos szolgálatomra hívom meg. Őáltaluk
akarom szolgálni Egyházam tagjait. Őáltaluk szolgáltatom ki
szentségeimet. Mindezt csak úgy tudom a leghatékonyabban
megvalósítani, ha teljesen átadják az életüket Nekem, hogy Én
éljek és Én működjek általuk. Csak akkor érnek el eredménye-
ket, ha Engem sugároznak, Engem hirdetnek, és ha az Én
dicsőségemre fáradoznak. Ha nem ezt teszik, a hiú dicsőség-
vágy megrontja működésüket, és hiteltelenekké válnak bárá-
nyaim előtt. Ezáltal eltorlaszolják a Hozzám vezető utat a nyáj
előtt. Jaj azoknak, akik a maguk dicsőségét keresik, mert már
megkapták jutalmukat. Újra nyomatékosan kérem, többet, sok-
kal többet imádkozzatok papjaimért!!! Egy szent pap egy egész
várost meg tud szentelni. A papnak a hívek imáira van a legna-
gyobb szüksége, mert őt százszorosan támadja a sátán. Bukott
papjaimat elsősorban híveimen kérem számon. Azért kaptátok
őket, hogy szolgálatukat imáitokkal viszonozzátok.”
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semmihez, ami a világban van. Teljesen Rám hagyatkoznak. Az
Én gondviselő szeretetem nekik teljesen elég. Boldogok, amikor
megszomorítják őket, mert Én vagyok az ő vigaszuk. Belém
helyezték minden bizalmukat. Ők a szelídek, mert a szívükben
lakom, és tudják, hogy már most birtokolják az Isten országát. Ők
azok, akik éhezik és szomjazzák az igazságot, és hisznek abban,
hogy országomban eltelnek vele. Ezért már itt és most boldogok.
Ők azok, akik irgalmasok, és a lelkükben boldogok, mert tudják,
hogy Én is irgalmas vagyok hozzájuk. Ők a tiszta szívűek, akik
jóllehet itt a földön még nem láthatnak színről színre, de a lel-
kükben Velem társalognak, ezért kimondhatatlanul boldogok. Ők
bé kes ségben élnek belül a lelkükben, és kifelé az emberek felé,
mert az Én békémet élvezik és eltelnek vele. Azért boldogok,
mert az Isten gyermekei. Ők azok, akik boldogan szenvednek
üldöztetést az igazságért, mert annyira szeretnek Engem, Meg -
vál tójukat, hogy az életüket is szívesen odaadják Értem. Tud ják,
hogy nem nagyobb a szolga Uránál. Ezért boldogan adnak hálát
Nekem azért, hogy a lábam nyomába léphetnek. Hát ilyen töké-
letes a szeretet, amelyre meghívtalak mindnyájatokat. Ezt jelenti:
Legyetek tökéletesek, mint Mennyei Atyátok, vagy: Legyetek
szentek, mert Én Szent vagyok! 

Most szentségeimről beszélek neked. Szentségeim az üdvösség
alappillérei, ennek a bűnös világnak a mentőövei. Szentségeim
minden életállapotban segítséget jelentenek az örök életre. A
keresztség, amely megtisztít az áteredő bűntől, és Isten gyer-
mekeivé tesz benneteket. A bérmálás, amely apostolaimmá tesz
benneteket, hogy életpéldátokkal, tetteitekkel és szavaitokkal
hirdessétek az evangéliumot mindazoknak, akiket elétek ho -
zok. A házasság szentsége megszenteli a férfi és a nő szerel-
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Én jelöltem ki számodra. Élj továbbra is méltóképpen ahhoz
a küldetéshez, amellyel megjutalmaztalak. Kitartásoddal és
hűségeddel dicsőíted meg a Nevemet, és Én neked adom az
örök élet koronáját. Nagyon szeretlek téged. Szeretetemet az -
zal mutattam ki neked, hogy meghaltam érted a keresztfán.
Feltámadtam, és veled vagyok életed minden pillanatában.
Mivel szüntelen ezt kéred: „Jézusom Te gondoskodj, Te cse-
lekedj. Bízom Benned”, Ezért megtapasztalod állandó jelen-
létemet. Szüntelenül gondoskodom rólad. Nem kérek mást,
csakhogy Rám figyelj életed minden pillanatában. Adj hálát
Nekem mindenért, és örvendezz szüntelen az Én szeretettől
lángoló Szívemben. Csak arra gondolj, hogy szeretlek téged,
és örök életed van Énbennem. Ez legyen örömöd oka jó- és
balsorsban, örömben és szenvedésben. Mert nincs olyan szo-
morúság a földön, amit az Én kegyelmem felül ne múlna, be
nem födne. Örömöd egyedüli oka Én legyek. Én, a te meg-
váltó, gondviselő, szerető Istened, Aki a tenyeremen hordoz-
lak téged.”

2008. márc. 21. Szentségimádáson Jézus: „Nagypéntek van.
Kereszthalálom emléknapja. Nagy volt a lelketek ára! Ó, ha
tudnátok, ha ismernétek kínjaimat, mily rettenetes kínszenve-
déssel fizettem váltságdíjat a ti lelketekért, éjjel-nappal őrköd-
nétek lelketek tisztasága fölött. Jobban vigyáznátok lelketek
tisztaságára, mint szemetek világára. Ó, ha szeretnétek Engem,
soha nem tudnátok bűnt elkövetni! Elsősorban ne magatokat
nézzétek, hogyha bűnt követtek el, hanem Engem, Aki úgy sze-
rettelek benneteket, hogy ártatlanul Magamra vettem bűneite-
ket, és Én fizettem váltságdíjat helyettetek. Nézzétek, mennyi-
re szerettelek benneteket! Nézzetek a keresztre! Olvassátok el
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2008. márc. 20. Szentségimádáson Jézus: „Nagycsütörtök van.
A legméltóságosabb Ol tá ri szent ség   megalapításának az emlék-
napja. Ezen a napon adtam először Szent Testemet és Véremet
tanítványaimnak. Izzó szeretetem rendelte nekik ezt a napot,
amikor úgy kívántam, hogy minden tabernákulumban veletek
maradjak az idők végezetéig a legméltóságosabb Ol tá ri szent -
ség  ben. Azt kívánom, hogy imádjatok és szeressetek Engem
mindenek fölött ebben a Szentségben, és fogadjatok Engem a
szívetekbe minél gyakrabban, lehetőleg naponta. Szívemet
adom mindazoknak, akik hittel és szeretettel fogadnak tiszta
szívükbe. Szívem menedék a kísértések elől, és pajzs a sátán
támadásai ellen. Szívem kimondhatatlan boldogság minden
En gem szerető lélek számára. Szívem az örök boldogság kez-
dete mindazoknak, akik Belém vetett hittel várják az örök éle -
tet. Atyám Engem adott nektek, mint az örök élet Szerzőjét.
Magasztaljátok ezért Atyámat, és adjatok hálát Nekem, Aki ke -
reszt halálom által megszereztem nektek az örök életet.
Kislányom! Az az Én örömöm, ha örök életet adhatok nektek.
Mindnyájatoknak. Ezért azt kérem, hogy tegyetek tanítványa-
immá minden népet. Hirdessétek az evangéliumot életpéldá-
tokkal, tetteitekkel és szavaitokkal. A bűnösökért imádkozza-
tok! Ellenfelem, a sátán imáitok hatására meggyengül, majd
megfutamodik. A kitartó imának nem marad el a jutalma.
Imádkozzatok! Imádkozzatok! Imádkozzatok! Imáitokkal fejt-
sétek le a sátán láncait a bűnösökről, akik ellenfelem áldozatai,
rabjai.

Nagyon boldog vagyok a szívedben. Adj hálát szüntelenül
Nekem azért, hogy meghívtalak, kiválasztottalak, és elhal-
moztalak kegyelmeimmel. Menj végig azon az úton, amelyet
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Nagypéntek van. Irántatok való végtelen szeretetem kifejezése
ez a nap. Kereszthalálom és megváltásom napja. Ma belekiál-
tom az éjszakába: Úgy szerettelek titeket, hogy az életemet
adtam oda értetek! Szeressetek viszont úgy, hogy soha többé ne
vétkezzetek! Úgy, hogy megtartjátok törvényeimet. Úgy, hogy
mindig tiszta szívetekbe fogadtok Engem a szentáldozásban.
Akkor lángra gyújtom szíveteket, hogy még nagyobb áldoza-
tokat is tudjatok hozni. Ti lesztek a föld sója, a világ világos-
sága, és általatok formálom újjá a világot. Ma a világnak sze-
rető szívekre, és áldozatokat hozó kezekre, lábakra van szük-
sége. Sok-sok szentéletű, Istennek szentelt személyre. Papokra,
szerzetesekre, akik csonkig elégő gyertyákként szolgálnak
Engem testvéreimben. Szükségem van életszentségben élő hű -
sé ges házastársakra, akik feláldozzák az életüket a nekik aján-
dékozott utódokért és egymásért. Gyermekeim! Az élet elmú-
lik. Rövid. De nem mindegy, hogy milyen tartalommal töltitek
meg. Ha Engem követtek a keresztúton az önmegtagadásban és
az önkiüresített szeretetben, legyőzitek magatokat és a világ
fejedelmét, a sátánt, akkor elnyeritek mind a magatok, mind
mások számára az örök életet. Ezen a világon az életet arra kap-
tátok, hogy megszenteljétek az imával és a munkával. Jaj
annak, aki mások kizsákmányolásából húz hasznot, aki dolgoz-
ni nem akar. Az egész örökkévalóságon át fog szenvedni miat-
ta. Kicsinyeim! Drága keresztény gyermekeim! Egyházam kin-
csei! Vágyom a ti szeretetetekre! Váltsátok tettekre szavaimat!
Így háláljátok meg megváltásomat! Kövessétek hívásomat!”

2008. ápr. 1. Szentségimádáson Jézus: „Drága kislányom!
Szívemnek gyöngyszeme! Nagyon-nagyon szeretlek téged, és
mindazokat, akik gyermeki egyszerűségben megnyitották szí-
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a Szentírásból a Passiót! Mennyi megaláztatás, mennyi kín-
szenvedés! Kezdve a Getszemáné kert vérrel való verítékezé-
sétől az eláruláson, az elfogatáson, a kihallgatásokon, a meg-
szégyenítéseken keresztül az igazságtalan vádakon és ítéleten
keresztül a megostorozás, a töviskoronázás, a kigúnyolás, az
ütlegelés, a kereszthordozás és a keresztre feszítés kínjáig.
Még felsorolni is sok, hát még elszenvedni! De ha csak egyszer
szenvedtem volna is, az is rengeteg volt. De Én a világ vége-
zetéig misztikusan szenvedek minden ártatlanban, kigúnyolt-
ban, szenvedőben, kisemmizettben. Amit a legkisebbek közül
eggyel tesznek, azt Velem cselekszik. És még nem is beszéltem
a szentségtörő gyónásokról és szentáldozásokról. Ártatlan,
tisz ta lelkemnek a legnagyobb szenvedés az volt, hogy Ma -
gam ra vettem a világ bűnét, szennyét. Nincs a világon az a
szenvedés, amelyet Én el ne szenvedtem volna. Kisgyermek
koromtól fogva a menekülés Egyiptomba, a nélkülözés, a sze-
génység, a hajléktalanság, később a meg nem értettség és az
igazságtalan kereszthalál. Ha csak egy kicsit szeretnétek En -
gem, a jelszavatok ez lenne: inkább meghalni, mint vétkezni.
Minden szegényben Engem látnátok, és a segítségére sietnétek.
Engem, Akit annyi igazságtalan ítélet sújtott, és mindezeket,
mint az ártatlan bárány, némán, alázattal elviseltem. Egész éle -
temben csak jót tettem, és megmondtam az igazságot, hogy Én
az Isten Fia vagyok. Ezért lettem áldozattá, mert féltékenyek
voltak Rám. Gyermekeim! Amikor igazságtalanság ér titeket,
ne lázadjatok! Engem előbb gyűlöltek, mert nem voltam e
világból való. Nem különb a tanítvány Mesterénél. Ha titeket
igazságtalanul gyűlölnek Énmiattam, vegyétek kitüntetésnek.
Nagy lesz jutalmatok a mennyben.

60



hívlak meg. Egyeseknek a prófétai lelket, másoknak a tanítás
kegyelmét adom, és ismét másoknak az áldozatok, a szenvedés
kelyhét nyújtom, hogy Velem egyesített áldozataik révén lelke-
ket mentsenek meg az örök kárhozattól. Így engeszteljétek lán-
dzsával átdöfött, szeretettől lángoló Szívemet, Atyámat, Akit
oly nagyon sért minden bűn, és Édesanyám Szeplőtelen Szívét,
Aki azonosul Velem fájdalmaimban, amelyeket a bűnök miatt
szenvedek a világ végezetéig.

Gyermekeim! Erre a világra soha nem látott sötétség borult. Az
emberek elmerültek a bűnben, amely megbilincselte, kalodába
zárta őket. Süketek és vakok tanításaim befogadására. Az ilyen
embereket csak imádsággal és áldozattal lehet kiszabadítani a
sátán fogságából. Ezért kérem közreműködéseteket. Ti, akik
ismertek és szerettek Engem, így mutathatjátok ki Irántam való
hűségeteket, ha engeditek, hogy Én éljek és Én cselekedjek
általatok. Ez a legkedvesebb Atyám Színe előtt. Az ilyen lelkek
a legboldogabbak Atyám országában. Ezért gyermekeim, ne
mulasszatok el egyetlen alkalmat sem, ha szőlőmbe hívlak ben-
neteket. Ragadjatok meg minden lehetőséget, és mondjatok
igent rátok vonatkozó örök szent tervemre. Az idő elmúlik.
Csak aki hű sáfár, az tudja kamatoztatni a lelkek javára, Isten
mind nagyobb dicsőségére. 

Most pedig merülj el szeretetemben! Imádj és szeress! Soha
nem látott távlatokat mutatok neked. Megadom az erőt, hogy
teljesítsd akaratomat.”

Az Úr Jézus folytatta: „Látod, itt vagyok mezítelenül, kisem-
mizetten, sebektől borítva. Már a látásom is elhomályosult.
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vüket kegyelmeim befogadására, és átadták az életüket Nekem,
Megváltójuknak, Aki kereszthalálommal szereztem nektek
örök boldog életet. Drága kislányom, és mindazok, akik Ne -
kem adtátok az életeteket, most arra kérlek, hogy bizonyítsátok
Irántam való hűségeteket és szereteteteket. Ellenségetek, a
sátán most dühödt erővel támad rátok. Némelyeket elhurcol-
nak, börtönbe zárnak, sőt meg is fognak ölni. Arra kérlek tite-
ket, ti ártatlan kicsinyeim, hogy ne féljetek tőlük. Valljatok
meg Engem az emberek előtt bátran! Gondoljatok elődeitekre,
akik a vérüket ontották Értem! Ők is az Én keresztre feszített
Testemből, és értük kiontott Véremből merítettek erőt, és most
örökké háladalt és dicsőítő énekeket zengenek Szent Színem
előtt. Titeket sem hagylak magatokra. Rátok is vonatkozik ígé-
retem: Veletek maradok minden nap a világ végezetéig. Titeket
is megerősítelek. Szent Vérem és értetek keresztre szegezett
Testem a ti erőforrásotok. Gondoljatok arra, amit az evangéli-
umban mondtam: „Boldogok vagytok, ha miattam gyaláznak
és üldöznek benneteket, és hazudozva minden rosszat rátok
fognak Énmiattam. Örüljetek és ujjongjatok, mert nagy lesz a
mennyben a jutalmatok. Így üldözték előttetek a prófétákat is.”
(Mt.5,11-12.) Gondoljatok arra, hogy ez a világ elmúlik min-
den örömével és minden szenvedésével együtt. Ezért a bölcs
ember nem a földi dolgokkal foglalkozik, hanem az odafent
valókkal, ahol Krisztus ül az Isten jobbján. Ezért ne az ideig
tartó szenvedésre gondoljatok, mert az hamar elmúlik, hanem
arra a dicsőségre, amellyel megjutalmazlak titeket, ha mindha-
lálig kitartotok Nevem megvallásában még az üldözések és
szenvedések közepette is. Drága gyermekeim! Nagy volt a lel-
ketek ára! Nézzetek fel a keresztre! Szükségem van munkatár-
sakra. Mindnyájatokat, akik Engem követtek, lélekhalászokká
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mindenható vagyok, és minden kegyelmet megadok a ti üdvös-
ségetekre. Kegyelmeim gazdagságának egyedül a ti bizalmat-
lanságotok és hitetlenségetek szab határt. De mindent megadok
azoknak, akik feltétel nélkül bíznak Bennem, teljesen Rám
hagyatkoznak, és átadják az életüket Nekem, Megváltó
Istenüknek. Ők azok a kisded lelkek, akikről ezt mondtam:
Engedjétek Hozzám őket, mert az ilyeneké a mennyek országa.
Ó, ha tudnátok, mily nagy öröm a Mennyei Atya gyermekének
lenni a mennyben! Vágyakozzatok erre, és kérjétek ezt a nagy
kegyelmet! Ő gondoskodik rólatok itt a földön mindennapjai-
tokban, és az egész örökkévalóságon át.”

2008. ápr. 9. Szentmisén Úrfelmutatáskor, amikor a miséző pap
elismételte Jézus Krisztus szavait: „Vegyétek, és egyetek ebből
mindnyájan, mert ez az Én Testem, mely értetek adatik.
Vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az Én Vérem
kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a Vér értetek és minden-
kiért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az Én
emlékezetemre.” Beleremegtem. E szavak alatt az utolsó
vacsora termében voltam, ahol felfogtam e szavak értelmét: Az
Úr végtelen szeretetét, amellyel megelőlegezte kínhalálának
drága gyümölcsét, az Eukarisztiát. Az Úr Jézus ezeket mondta:
„A legnagyobbat, Magamat adom nektek. Én vagyok a ti
üdvösségetek. Nincs ennél drágább kincs, nagyobb szeretet.
Sajnos az emberek zöme mégis az anyagot helyezi előtérbe, és
Rólam nem akarnak tudomást venni. Ez fáj a legjobban szere-
tő Szívemnek.” 
Nekünk keresztényeknek a legfontosabb dolgunk szüntelenül
imádkozni, és misszionálni, hogy minél többen merítsenek az
Élet Vizéből.
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Lassan elfolyik Vérem az utolsó cseppig. A Testem kihűl, a
halál hideg verítéke csurog le Rajtam. Csak a Szívem lángol a
végtelen szeretet tüzétől. Ezért utolsó erőmet összeszedve kiál-
tom: Szomjazom! A lelkekre, a ti szeretetetekre. Arra, hogy
megvigasztaljatok Engem minden szenvedőben, hogy felszá-
rítsátok könnyeimet, és letöröljétek verítékemet. Arra, hogy jó
szívvel adakozzatok Nekem minden rászorulóban. Segítsetek!
Ma, amikor a világon sok szívben kihűlt a szeretet, ti mutassa-
tok példát! Ti sugározzátok tovább szeretetemet, jóságomat,
tisztaságomat! Kicsinyeim! Ébresszétek rá a világot életpéldá-
tokkal és őszinte tiszta önfeledt szeretetetekkel, hogy csak a
szeretetnek van örök értéke! Ez az egyetlen aranyvaluta, amely-
lyel lelkeket szabadíthattok ki ellenfelem béklyóiból. Nézzetek
Rám a keresztre! Ez volt a lelketek ára. Ebből megérthetitek,
hogy ezen a földön a legdrágább kincs a lélek. Ezért haltam
kínhalált. Ti is tegyetek meg mindent saját lelketek, és mások
lelkének az üdvösségéért. Mondjatok ellene a sátánnak és min-
den cselvetésének. Halálos mérgeket árul nektek díszcsomago-
lásban. Hazudik nektek, amikor bűnös élvezetekre hív benne-
teket. Én vagyok az út, az igazság és az élet. Az örök boldog-
ságot Én ígértem, és Én szereztem meg nektek a keresztfán.
Jóllehet, minden követőmet a keresztútra hívtam meg, de azt is
megígértem, hogy soha nem próbállak titeket erőtökön felül,
mert minden kegyelmet megadok azoknak, akik Engem követ-
ve hordozzák keresztjüket. Mennyei édességet és az örök bol-
dogság előízét nyújtom mindazoknak, akik tiszta lélekkel
fogadnak Engem a lelkükbe. Élvezhetik az Én társaságomat, és
öröm tölti el lelküket, mint egykor tanítványaimat, akiknek fel-
támadott Testemben megjelentem. Minden szentáldozásban
Engem, a feltámadott élő Megváltót fogadtok a szívetekbe, Aki
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révén hasonuljatok át Belém, így váljatok képmásaimmá, és
akkor elnyeritek az örök életet.”

A Szentlélek: „Halld, mit mond a Lélek a lelkeknek! Ti embe -
rek, figyeljetek ide! Szeretnétek boldogok lenni mindörökre?
Féltek a haláltól? Nem is tudtok rá gondolni? Tudatom veletek:
Nincs halál. Krisztus, a Megváltó örök életet szerzett nektek.
Járuljatok Hozzá! Ismerjétek meg Őt a Szentírásból! Me rít se -
tek Belőle a Szentségekből! Itt él köztetek a tabernákulumban,
parányi Szentostyába rejtőzve a legméltóságosabb Ol tá ri szent -
ség  ben. Járuljatok Hozzá a bűnbocsánat szentségében! Papjai
keze által Ő oldoz fel titeket bűneitek bilincseiből. Járuljatok
Hozzá minden szentmisében a szentáldozásban! Ő végtelen
szeretettel vár rátok és irgalmas Szívébe zár. Csak itt vagytok
biztonságban, mert Ő megőriz benneteket a sátán minden csel-
vetésétől. Őbenne nyugalmat talál lelketek. Ő gondot visel
rátok. Cserébe azt kéri tőletek, hogy hirdessétek az evangéliu-
mot. Elsősorban életpéldátokkal, mert szavaitok csak így lesz
hiteles. Tetteitekkel, amelyeknek mindig összhangban kell
lenni szavaitokkal. Ha ezt megteszitek, nagy jutalomban része-
sültök a mennyben. Váljatok kisdedekké lelketekben! Így di -
cső ít sé tek meg Őt, Aki meghalt értetek. Kérjétek gyakran irgal-
mát a szegény bűnösökre, mert Ő mindenkinek irgalmazni
akar, de titeket is bevon a megváltás művébe, hogy legyen
miért megjutalmazni. Ez a boldogság titka: Istent imádni, és
szolgálni a felebarátban. Azt az Istent, Aki maga a szeretet, és
Aki a ti szeretetetek által akar tovább élni köztetek.”

Az Úr Jézus: „Most szeretetem égető tüzéről beszélek neked.
Szeretetem olyan, mint a nap fénye. Szeretetem elől nem
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2008. ápr. 13. Szentségimádáson Jézus: „Drága édes kislá-
nyom! Szívemnek gyöngyszeme! Most az élet értelméről be -
szé lek neked. Amikor Atyám megteremtette az első emberpárt,
belehelyezte őket a paradicsomkertbe. Együtt sétált velük, és
kimondhatatlan boldogságban éltek. Ezek az emberek kisded-
ként, tiszta lélekkel ráhagyatkoztak Istenre, Aki a tenyerén hor-
dozta őket. Semmire se volt gondjuk. A föld mindent megter-
mett. Ők csak gyönyörködtek a természetben, és élvezték Isten
társaságát. Amikor hagyták magukat rászedni a sátántól, a
kígyótól, kiűzettek a paradicsomból, mert engedetlenek voltak.
Az ő engedetlenségüket az Én és Szent Anyám engedelmessé-
ge tette jóvá. Én kereszthalálom által állítottam helyre a békét
a bűnbe esett ember és a végtelenül Szent Isten között. Az
ember számára Én vagyok a kapu, Aki által bemehet a paradi-
csomba, vagyis a mennybe. Ezért a földön élő összes ember
számára az élet egy állandó harc kellene, hogy legyen, legyőz-
ve a sátánt, a kígyót a Belém vetett hit erejével, és így vissza-
szerezzék maguknak és másoknak is az örök életet. Ez a földi
élet egyedüli értelme. Erre hívtam meg az egész emberiséget,
amikor ezt mondtam: Aki utánam akar jönni, tagadja meg
önmagát, vegye fel naponta keresztjét, úgy kövessen Engem.
Én vagyok az örök élet Szerzője, Aki leszálltam a Szűz méhé-
be Atyám öléből, a mennyből. Hirdettem Atyám igéjét, számos
csodát tettem, majd feláldoztattam értetek a keresztfán, és har-
madnapra feltámadtam. Aki Engem követ az önmegtagadásban
és a kereszthordozásban, azt feltámasztom az utolsó napon. Ha
meghal is élni fog. Íme az élet értelme: az Én követésem az alá-
zatban, a szelídségben, az engedelmességben és az irgalmas
szeretetben. Én legyek számotokra a példakép. Igyekezzetek
Hozzám hasonulni mindenben! Szentségeim gyakori vétele

66



bűneiteket. Senki se gondolja, hogy neki ne kellene a bűnei
miatt vezekelni, vagyis szenvedni. Az igaz, hogy végtelen sze-
retetemben megváltottalak benneteket. De saját lelketek tisztu-
lására nektek is szenvedni kell minden elkövetett bűn miatt.
Örüljetek, ha még itt a földön kereszteket kaptok, hogy elfor-
duljatok a bűntől, és levezekeljétek bűneiteket. Odaát a pokol-
ból nincs visszatérés. Örök és leírhatatlan a szenvedés. Ti,
akiknek ezt tudtul adtam, számot adtok e talentumokról. Ennek
ismeretében még sokkal többet kell imádkoznotok e bűnökben
fetrengő világért. Ne felejtsétek: imáitok elsősorban titeket
szentelnek meg, és megdicsőítetek Engem, hogy kereszthalá-
lom ne legyen hiábavaló. Így imádkozzatok: rejtsétek a bűnö-
söket irgalmas Szívembe égi Édesanyátok Szeplőtelen hétfáj-
dalmas Szíve és az Ő könnyei által. Édesanyám áldozataira és
szenvedéseire minden kegyelmet megadok. Mondjátok Nekem
gyakran: Irgalmas Jézusom, lelkeket kérek Tőled, akik mind-
örökké szeretnek majd Téged.”

2008. máj. 9. Szentségimádáson Jézus: „Drága kislányom! Az
idő közel. Közel van mindannak a beteljesülése, amelyet előre
közöltem veled. Évek óta felkészítettelek. Ellenőrizd a próféci-
ákat! Mások által is megerősítettelek. Már ütött az óra.
Gyermekek és csecsemők szája által hirdetem igazságomat.
Higgyél és készülj! Légy szüntelen készenlétben, mert olyan
hirtelenül tör ki a keresztényüldözés, mint ahogy a sas lecsap a
zsákmányra. Ti védtelenek lesztek. Elhurcolnak, és sokakat
megölnek közületek. Lesznek, akik árulókká válnak félelmük-
ben azért, hogy őket ne hurcolják el. Imádkozzatok ellenségei-
tekért, és azokért, akik elárulnak és elhurcolnak benneteket! Ne
felejtsétek el, hogy Én mindnyájatokért meghaltam, és azt aka-
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menekülhet el senki. Szeretetem mindenkit elér. Jókat és gono-
szokat egyaránt. Én mindenkiről gondoskodom. Ez a jó Atya
feladata, Aki szüntelenül munkálkodik. De jaj azoknak, akik
természetesnek veszik ajándékaimat, és lábbal tiporják szerete-
temet. Mit jelent ez? Azt, hogy nem veszik át Szívem szerete-
tének lángját. Félnek annak perzselő tüzétől, vagyis nem akar-
nak áldozatokat hozni. Önző módon begyűjtik javaimat, és fös-
vények azt továbbadni azoknak a rászorulóknak, akiket eléjük
küldök. Én kivétel nélkül mindenkinek adok alkalmakat arra,
hogy irgalmasságot cselekedjen. Küldök elé az anyagi javak-
ban nélkülözőt, miközben neki még fölösleget is adok, hogy
legyen miből adakoznia. Ha megteszi, még bővebben látom el
javakkal, hogy folytathassa jótékonykodását. De ha nem segíti
a rászorulót, Én sem segítem őt, és ha mindvégig kitart kapzsi-
ságában, úgy jár, mint a fösvény gazdag, aki elkárhozott.
Gyermekeim! A kárhozat a legnagyobb rossz egy lélek számá-
ra. Ezt ti nem tudjátok felfogni, mert itt a földön minden véges,
míg az végtelen, vagyis örökké tart. A világ összes szenvedése
nem hasonlítható az elkárhozottak kínjaihoz, amely messze
felülmúlja a világon elviselhető szenvedéseket. Azért, mert
amíg a lélek a testben él, csak annyit képes szenvedni, ameny-
nyit a teste elbír, mert a test egy bizonyos határon felül meghal.
De nem így a lélek, amely kiszállt a testből! A lélek halhatat-
lan, és elfoglalja rögtön a test halálának a pillanatától fogva azt
a helyet, amit kiérdemelt aszerint, hogy testi életében jót vagy
gonoszat cselekedett. Gyermekeim! Ne legyetek közömbösek
a szegény bűnösök iránt! Szánjátok őket, és imádkozzatok
értük, mert rettenetes büntetést vonnak magukra bűneikkel, ha
meg nem térnek. Nézzetek Rám a kereszten! Mennyit kellett
szenvednem helyettetek, azért, mert Magamra vettem a ti
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imádkozzatok és bízzatok! Az eredményt bízzátok Rám!
A Megváltó Én vagyok.

Tőlem nem szakíthat el titeket senki. Azért, mert az Én szere-
tetem felette áll az egész világnak. Aki egyszer megtapasztalta
az Én semmihez sem hasonlítható tökéletes végtelen szeretete-
met, már nem csábítható el semmiféle erkölcstelenségre,
hazugságra, mert tudja, hogy szeretetéhségét egyedül Én
tudom kielégíteni, Aki a legméltóságosabb Ol tá ri szent ség  ben
Szent Testemet és Véremet adom neki táplálékul, hogy egye-
süljön Velem, Aki az életemet is odaadtam érte, és azt kívánom
tőle, hogy kövessen Engem az önmegtagadás és a kereszthor-
dozás útján. Szemlélje szenvedéseimet, és részesedjen bennük.
Legyen hasonlóvá Hozzám az alázatban, a türelemben, az
engedelmességben és az irgalmas szeretetben. Én megjutalma-
zom őt az Én békémmel és szeretetemmel. Életének minden
pillanatában meg fogja tapasztalni gondviselő szeretetemet.
Érezni fogja állandó jelenlétemet, segítségemet. Meg ta pasz tal -
ja szavaim beteljesülését: „Én veletek vagyok minden nap a
világ végezetéig.” Ez azt jelenti, hogy minden pillanatban mel-
lette vagyok, egyesülök vele, mert ő Bennem van és Én őben-
ne. Őrködöm lelke tisztasága fölött. Elűzöm a gonoszt. Én osz-
tom be az idejét, hogy annak minden pillanatát kamatoztassa.
Így vezetem fokról-fokra az életszentségre, hogy amikor majd
elérkezik az idő, hogy belépjen az örök boldogság honába,
ragyogó tiszta menyegzős köntösben legyen.

Most arról beszélek neked, hogy miért jobb az életszentség min-
den más életállapotnál. Azért, mert megóv minden bűntől, és
annak minden következményétől. Azért, mert még a próbatéte-
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rom, hogy mindenki üdvözüljön. Nagy volt a lelketek ára! Az
Én kiontott drága Szent Vérem, rettenetes kínszenvedésem és
kereszthalálom. Azt kívánom, hogy egyesüljetek Velem az
irgalomban. Bocsássatok meg szívből ellenségeiteknek, egy-
másnak, és imádkozzatok értük. Ezt tartsátok mindig szem
előtt: minden itt marad. De a cselekedeteit mindenki magával
hozza. Előttem lepereg az egész élete, és aszerint lesz megítél-
ve, ahogyan élt a földön. Ne ragaszkodjatok se tárgyhoz, se
személyhez, de még az életetekhez sem. Boldogok a lélekben
szegények. Boldog az, aki odaadja Értem az életét, mert
Bennem megtalálja azt, mert Én az örök élet vagyok. Nagyon
szeretlek. Látod, imáidra csodákat teszek. Sok kegyelmet adok.
Annak, aki szívből és hittel imádkozik, mindig megadom, amit
kér, ha az a lelke javára válik. Akiért imádkozol, az meg fog
térni. Jóllehet sok bosszúságot okozott neked, de majd az örök
életben hálálkodni fog, amiért most oly buzgón imádkozol a
megtéréséért. Tudom, mindezt Irántam való szeretetből teszed,
hogy az Én drága Szent Vérem ne legyen hiábavaló egyetlen
lélek számára sem. Ezért sok lélekkel jutalmazlak meg. Azt
kérem mindazoktól, akik szeretnek Engem, hogy úgy mutassák
ki Irántam való szeretetüket, hogy imádkozzanak a bűnösök
megtéréséért. Ne hallgassanak a sátánra, aki azt sugallja, hogy
úgyis hiába. Az ima sohasem hiábavaló. Ha nem is tapasztaljá-
tok meg azonnal jótékony hatását, csak folytassátok kitartóan.
Ezzel mutassátok meg, hogy bíztok Bennem, és elismeritek
mindenhatóságomat, Aki a bűnösökből is tudok szenteket
faragni. Soha ne adjátok fel a reményt! Én a rejtekben, csend-
ben működöm az emberi lélek mélyén. Még ha egész életében
is bűnben él egy ember, Én a halála előtti pillanatban is meg
tudom menteni a lelkét, mert mindenható vagyok. Ti csak
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2008. máj. 12. Szentségimádáson Jézus: „Drága kislányom!
Elérkezett az óra. Amiképpen az Én számomra is elérkezett
keresztre feszítésem ideje, úgy ennek a bűnös nemzedéknek is
elérkezik a nagy számadás napja. Már nem tudom tovább nézni,
hogy lábbal tiporják törvényeimet, és a legszentebb dolgokból
gúnyt űznek. Ilyenek a gyermek tisztasága, amelyet megronta-
nak. A házasság szentsége, amelyet kigúnyolnak, akár úgy,
hogy élettársi viszonyban egybekelnek, vagy amikor egynemű-
ek teszik ugyanezt. Az életellenes bűnök, az abortusz és az euta-
názia. Nem beszélve a házasságtörésről, a korrupcióról, a hazug
beszédről, mások kifosztásáról, egészen a brutális gyilkosságo-
kig és a bűnpártolásról. A lelkek úgy hullanak a pokol tüzébe,
mint ősszel a falevelek. Nagy a tudatlanság a lelki élet területén.
Pontosan úgy van, ahogy Szent Pál megírta: „Mindig csak
tanulnak, de az igazság megismerésére soha el nem jutnak.”
(2 Tim.3,7.) Ellenfelem könnyűszerrel félrevezeti őket ezekkel
a gondolatokkal: „Neked mindent szabad. Valósítsd meg önma-
gad!” Gyermekeim! Mindannyian meg lesztek rostálva. Az
Egyház is, a szekták is, és az egész teremtett világ. Aki áll,
vigyázzon, hogy el ne essen! Szüntelenül őrködjetek lelketek
tisztasága felett! Nem tudjátok, melyik pillanatban kell megáll-
notok Szent Színem előtt az egyéni számadásra. Életetek min-
den pillanatában éljetek úgy, ahogy halálotok pillanatában sze-
retnétek, hogy éltetek volna. Az idő rövid. Ti drága, Véremen
megváltott gyermekeim! Nagy volt a lelketek ára! Úgy őrizzé-
tek lelketek tisztaságát, mint legdrágább kincseteket! Éljetek
szüntelen készenlétben! Most különösen, mert az idő lejárt.
Ütött az óra. Aki eddig nem merített irgalmasságomból és nem
tért meg, az most igazságosságom kelyhét fogja kiinni. Jaj
azoknak, akik bűnökben élnek és gúnyt űznek szentségeimből!
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lekben is megadom a lelki békét és a nyugalmat. Minden kereszt-
hez megadom a kegyelmet, hogy hordozni tudja. Ez azt jelenti,
hogy sohasem próbálom erején felül. A lelkében szüntelen öröm
és béke van. Erre utal a nyolc boldogság. Az ilyen lélek mindig
boldog, mert örömének és biztonságának oka Én vagyok, Aki
előbb szerettem őt, kiválasztottam, és vele vagyok örökkön-örök-
ké. Megtiltottam neki, hogy aggódjon, mert Én magam gondos-
kodom róla. Azt kérem tőle, hogy higgyen és bízzon Bennem,
Aki mindenható vagyok. Minden élethelyzetben megtapasztalja,
hogy Bennem soha nem csalódik. A próbatételeket azért engedem
meg, hogy megtapasztalja gondviselésemet. Kell-e ennél boldo-
gabb élet? Csupán azt kérem, hogy ne ti akarjátok megoldani a
sorsotokat, hanem bízzátok Rám. Nélkülem semmit sem tehettek.
Ezért kérem, hogy mindig min denért imádkozzatok. Elsősorban
a lelketek üdvösségéért, de minden evilági ügyetekért is. Akkor
beavatkozom, és a legjobbat adom nektek. Ne felejtsétek el, hogy
a gonosz szellemi hatalmasságokkal álltok harcban. Őket pedig
csak imával és böjttel tudjátok leküzdeni. Ha a világ összes em be -
re összefogna, akkor sem lenne képes egyetlen ördögöt se le győz -
ni. De Velem egyesülve egyedül is győzelmet arattok felette. 

Ne nyugtalanítson semmi. Én mindig veled vagyok. Fogom a
kezed. Sőt, az ölemben hordozlak, mert kisdeddé tettelek. Te
Bennem élsz, és Én tebenned. Mi ketten mindörökké egyek
vagyunk. Minket semmi és senki nem választhat el egymástól,
mert Én az életemet adtam érted. Megváltottalak, és te igent
mondtál meghívásomra. Én szerettelek téged előbb, és te
viszontszeretsz Engem. Ezért te az Enyém vagy, és Én őrkö-
döm feletted. Vigyázok rád minden lépésedben. Megőrizlek az
örök életre. Adj Nekem hálát!”
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Nagyon szeretlek. Szeretetem hódította meg szívedet, hogy
viszontszeress Engem. Szeretetem helyet készített neked
országomban. Azt akarom, hogy mindörökre jobbomon foglalj
helyet, de ehhez előtte ki kell innod kelyhemet. Részesülnöd
kell szenvedéseimben, hogy a nyomomba lépj. Ezért engedtem
meg annyi próbatételt az életedben, annyi csalódást az embe -
rekben, hogy ne bálványozz egyet sem, ne ragaszkodj egyikhez
sem, hanem csak egyedül Engem imádj. Én legyek a te Istened
és Mindened. Mindenható vagyok, és mindezeket a te lelked
javára engedtem meg, hogy üdvözítselek téged. Most már
letisztult benned a múlt. Már tudod mindennek az okát. Hálát
is adsz Nekem mindenért. Azokért a dolgokért is, amelyeket a
maguk idejében nem értettél, és sokat sírtál miattuk. Pedig ha
nem fosztottalak volna meg tőlük, ellenfelem a kárhozatba
taszított volna. Én féltékenyen szerető Istened vagyok. Őrizlek
éjjel és nappal. Figyelem minden gondolatodat. Azt akarom,
hogy csak Engem imádj, Én legyek életed központja. Én
legyek a fény, amely megvilágosítja elmédet. Én legyek a te
bölcsességed, amely irányítja egész életedet. Én legyek a béke
és az irgalom, amely áthatja lelkedet, elmédet. Én legyek a te
reményed, hogy ne tudj csalódni ebben a mulandó világban,
amely nem a tiétek, mert mindent itt hagytok. Én viszont, Akit
naponta a szívedbe fogadsz a szentáldozásban, a tiéd maradok.
Engem magaddal hozol az örökkévalóságba, mert minden
imád, minden jócselekedeted, amelyet Irántam való tiszteletből
és szeretetből teszel, fel van írva az élet könyvébe, és nem
marad el a jutalma. Nagyon boldog vagyok a lelkedben. Azt
kérem, hogy maradj továbbra is kisded az Én keblemen. Tedd
meg mindig, amit mondok neked, és menj végig azon az úton,
amelyet kijelöltem számodra. Még akkor is, ha időnként
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Most lelkem édességéről beszélek neked. Lelkem édessége: a
megtérő bűnösök. Azok, akik újjászületnek a bűnbánat szent-
ségében. Ők azok, akiket előre láttam már ott a Golgotán, és
megvigasztalták Szívemet, mert számukra nem volt hiábavaló
kínkeserves vérontásom. Minden megtérő bűnösért imádkozott
valaki, vagy többen is. Ezek az imádkozó személyek az
Egyház keblén élnek. Nem fontos, hogy ismerjék azokat, aki-
kért imádkoznak. Elég Nekem egy elmondott rózsafüzér, ame-
lyet felajánlanak az Én Szívem szándékaira, vagy engesztelé-
sül a bűnösökért. Én azonnal adom a kegyelmet, és akik merí-
tenek belőle, jó, maradandó gyümölcsöt teremnek, vagyis
meg térnek Hozzám. Te is így mentesz lelkeket. Minden imád-
dal, jócselekedeteddel, szolgálatoddal, amelyeket Nekem vég-
zel. Azért, mert mindent felajánlottál az Én Szentséges Szívem
és Édesanyám Szeplőtelen Szíve szándékaira.”

2008. máj. 13. Szentségimádáson Jézus: „Drága kislányom!
Szívemnek gyöngyszeme! Imádj Engem a legméltóságosabb
Ol tá ri szent ség ben, amíg még teheted! Mert hamarosan olyan
idők jönnek, amilyenek még nem voltak a te életedben.
Elhurcolnak Engem a templomokból, és Velem együtt titeket
is, akik itt most imádtok. Mindez nagyon hirtelen jön. De vil-
lám csap le az égből, és megsemmisíti támadóitokat. Előtte
azonban titeket bilincsbe vernek, és megölnek. Maga a Szent -
lé lek fog tanúságot tenni Rólam általatok. Csak azok, akik iga-
zán szeretnek Engem, csak ők fogják az életüket adni Értem.
Nem mindenki lesz vértanú. Lesznek, akik megtagadnak és
elfutnak félelmükben. De azok, akik méltónak bizonyulnak,
vérük kiontásával tesznek tanúságot Rólam, mert sziklaszilár-
dak a hitben és önzetlenek a szeretetben.
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örök szeretet és irgalom. Itt vagyok előtted. A feláldozott
Bárány, a feltámadott Isten-Ember. Én vagyok a te Megváltód,
Aki úgy szerettelek téged, hogy az életemet adtam oda érted.”

2008. jún. 2. Szentmisén, szentáldozáskor Jézus: „Te Énben-
nem, Én tebenned. Nincs ennél nagyobb boldogság. A menny-
ben is ugyanez lesz. Csupán a színelátással egészül ki. Annál
nagyobb a boldogság, minél nyitottabb a lélek a kegyelem
befogadására.”
Utána másfél órás szentségimádás következett. Ott térdeltem
Előtte, és kimondhatatlanul boldog voltam. Ragyogtam a bol-
dogságtól, annak az örömteli tudatától, hogy Ő bennem van, és
én Őbenne. Ott lenni hőn imádott drága Jézusom Szent Színe
előtt. Ő néz engem, és én nézem Őt. Olyan kimondhatatlan bé -
ke és öröm, hogy egy egész örökkévalóságon át erre vágyom.

2008. jún. 3. Szentségimádáson Jézus: „Drága kislányom!
Nagyon szomorú idők következnek. Élj szüntelen készenlét-
ben! Légy szeretetteljes mindenkihez! Azokhoz is, akik ezt
nem érdemlik meg. Nagyon szomorú az Én lelkem! A bűnök
már az egekig csapnak. Torkig vagyok már a gyalázattal,
amellyel az emberi nem saját magát az állat alá süllyesztette.
Méltóságot adtam neki. Az üdvösséget kínálom fel nekik, de
ők kitartanak bűnös útjaikon. Rólam tudomást sem vesznek.
Ha eléjük állok, elfutnak Előlem. Romlottak. Nem tudják meg-
különböztetni a jót a rossztól. Azt magasztalják, amit szégyell-
ni kellene. Ellenfelem megtévesztette őket. Kínszenvedés ezt
Nekem, a Szentnek, Aki a Véremen váltottam meg őket, nézni,
hogy a vesztükbe, az örök kárhozatba rohannak. Ha ti, aláza-
tos, tiszta lelkű, ártatlan gyermekeim nem engesztelnétek ezért
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nehéznek találod. Megadom hozzá a kegyelmet. Tartsd meg
továbbra is a szeretetet, mint főparancsot Irántam, és mindazok
iránt, akiket még eléd hozok. Akkor is, ha a teremtmények csa-
lódásokat okoznak neked. Mindent Értem, mindent Nekem
teszel, mert Énbennem szeretsz, mert Én kérem tőled.
Azért részesítettelek kegyelmemben, hogy testvéreid szolgála-
tára légy, és azért akartam, hogy rejtve maradj, hogy megóv -
jalak a kíváncsi emberektől, és zavartalanul tudd teljesíteni a
szolgálatot, amit Én kérek tőled.

Merülj el Bennem a legméltóságosabb Ol tá ri szent ség ben!
Imádj! Szeress! Itt vagyok előtted. Nekem nem volt elég, hogy
megszülettem, tanítottam, meghaltam érted, feltámadtam, és
fel mentem a mennybe. Nem. Én itt akartam maradni veletek,
hogy a szívetekbe térjek, hogy tápláljam a lelketeket. Azért,
hogy imádjatok és szeressetek. Merülj el Bennem! Én vagyok
a te Urad és Istened, a te Mindened. Szomjazom az imádásod-
ra és a szeretetedre! Arra, hogy Velem légy, hogy azonosulj
Velem. Ar ra, hogy a tied legyek, és te az Enyém légy. Arra,
hogy Én él jek benned, és te Énbennem örökkön örökké. Ez a
megváltás. Ezért haltam meg a keresztfán, hogy örökké szeress
Engem.”

2008. máj. 17. Szentségimádáson Jézus: „Drága kislányom!
Csak a szeretet számít. Neked csak szeretni szabad, mert te
megtapasztaltad semmihez sem hasonlítható végtelen szerete-
temet. Csak a szeretet jöhet át a túlsó partra. Itt csak ezt az
egyetlen nyelvet ismerjük. Szeretet és irgalom. Mindazoknak
ez lesz az osztályrészük, akik ezt a kettőt gyakorolják. És most
merülj el Bennem, Aki Magam vagyok a végtelen túláradó
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2008. jún. 5. Szentségimádáson Jézus: „Drága édes kislányom!
Itt vagyunk édes kettesben, te meg Én. Én hívtalak ide. Én
vonzalak Magamhoz. Te pedig úgy futsz Hozzám, mint hűsé-
ges gyermek Apjához, mint szerelmes jegyes Vőlegényéhez,
mint szerető hitves Férjéhez. Mi ketten egyek vagyunk. Te az
Én Szívemben laksz, és Én a tiédben. Mi ketten elválaszthatat-
lanul egyek vagyunk mindörökre. Azért, mert az Én kegyel-
mem mindörökre szól benned, aki befogadtad azt. Szeretlek.
Ezt eddig is tudtad, de hogy mennyire, azt majd csak orszá-
gomban fogod igazán megtapasztalni. Azért ott, mert amíg a
testedben élsz, addig ezt nem bírnád ki. Országomban a szen-
tek mind azért boldogok kimondhatatlanul, mert birtokolják a
Szentháromság végtelenül tökéletes szeretetét. Ki mond ha tat lan
ez az öröm, és semmi máshoz nem hasonlítható, sem a földön,
sem a mennyben. A mi szeretetünk abban áll, hogy mindig
önmagunkat adjuk a lelkeknek. Ez azt jelenti, hogy a teljességet
adjuk, mert az Isten tökéletes, teljes egész, minden ha tó. Vagyis
semmit sem lehet hozzátenni, mert az Istenben minden megvan.
Ezt a mindent, ezt a tökéletességet, és mindeneket felülmúló,
semmihez sem hasonlítható örök szeretetet birtokolják az üdvö-
zült lelkek mindörökké, mert Isten örök. Ezért nevezik az
üdvösséget örök boldogságnak, örök életnek, mert az üdvözült
lelkek elmerülnek a teljes Szentháromságban, vagyis átveszik
az isteni életet, amely örök. Ezt szánta kezdetben Atyám min-
den embernek, amikor az első emberpárt megteremtette a föld-
re. De sajnos már az elején elbuktak, ezért nem birtokolhatták
többé a paradicsomot, mert bűneik miatt ki lettek taszítva
onnan. De Atyám már rögtön a bűnbeesés után megígért En -
gem, a Megváltót, Aki eltaposom a kígyót, a sátánt, és megsza -
badítom az embert bűneitől. Mindazok, akik megtartják törvé-
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a bűnös világért, már rég elpusztítottam volna. A ti imáitok és
áldozataitok tartják fenn ezt a világot. Nem tudjátok elképzel-
ni, milyen értékesek vagytok ti az Én szememben. Ti vagytok,
ti voltatok már ott a Golgotán az Én örömeim, akik értelmet
adtatok végtelen szeretetemből meghozott kínszenvedésem-
nek, kínhalálomnak, amely által megváltottam a lelketeket.
Éljetek szentül! Éljetek szüntelen készenlétben, mert már ütött
az óra. Haragom és igazságosságom megítéli ezt a földgolyót.
A haladék lejárt. Kivétel nélkül mindenki meg lesz rostálva. Az
Egyház és a világ is. Ez azt jelenti, hogy választanotok kell
köztem és ellenfelem, a sátán között. Nem lehet többé kétfelé
sántikálni. Vagy nyíltan megvallotok Engem ez előtt a bűnös
nemzedék előtt, és elkötelezitek magatokat az Én követésemre,
amely az önmegtagadás és a kereszthordozás útja, vagy nem
ismerlek titeket, és hagyom, hogy örök vesztetekbe rohanjatok.
Vegyétek nagyon komolyan figyelmeztetésemet, amelyről
mint kapott talentumról számot fogtok adni ítélőszékem előtt!

Nagyon szeretlek. Ti, akik kitartotok Mellettem a próbatételek-
ben, asztalomhoz foglak ültetni Atyám országában, és uralkod-
ni fogtok Velem mindörökké. Megújítom a föld színét.
Kipusztítom a bűnösöket, és azokat, akik megmaradnak, szen-
tekké teszem. Egymásrautaltságban fognak élni. Nagy sze-
génységet és nagy nyomorúságot fognak látni. Csak a kölcsö-
nös, odaadó szeretet menti meg az életüket, és egyben a lelkü-
ket is az örök üdvösségre. Leányom! Folytasd tovább az utat,
amely egyenesen Hozzám vezet. Végezd a feladatot, amelyet
rád bíztam. Hagyatkozz Rám mindenben! Én cselekszem álta-
lad. Mindörökre boldoggá teszlek. Én viszonzom örök juta-
lommal szeretetből fakadó szolgálatodat.”
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Édesanyám ugyanezt mondta az angyalnak: „Legyen nekem a te
igéd szerint.” Mondhatott volna mást is. Szabad akarata volt. De
Ő mindenben Isten akaratát akarta követni. Ezért kaphatta meg
a legnagyobb kegyelmet, amit teremtmény kaphatott. Ti is, ami-
kor imádkoztok, keressétek, hogy mi kedves Istennek, és azt kér-
jétek Tőle, ami az életszentségre, az üdvösségre visz. Ebben biz-
tosak lehettek, hogy ez az Ő akarata. De mivel ti nem tudtok
szentekké lenni, bízzátok Rá, hogy hogyan formál titeket azzá.
Mivel a szenvedések által tudtok azonosulni Velem itt a földön,
ezért ez a leghatásosabb eszköz az Atya kezében, hogy egyesít-
sen titeket Velem, Szent Fiával. Akiket különösen szeretek,
azokkal megosztom keresztemet. Nézzétek meg a szenteket!
Mennyit szenvedtek. De kivétel nélkül mind boldogok voltak,
mert Velem, isteni Megváltójukkal váltak eggyé a kereszt hor-
dozásában. Megtapasztalták szavaim igazságát: „Az Én igám
édes, és az Én terhem könnyű.” Tudjátok miért? Azért, mert sze-
rettem őket, és ők viszontszerettek Engem. Megmutattam nekik
dicsőségemet, és Szent Pálhoz hasonlóan gondolkoztak ők is: A
földi szenvedések nem mérhetők az eljövendő dicsőséghez,
amely azokra vár, akik Istent szeretik, és hűségesen kitartanak
mindhalálig. Minden szentet a szenvedések által formáltam
szentté, és emeltem Magamhoz. Tudod, hová? A keresztre. Hű -
sé gük és szeretetük által érdemelték ki az életszentséget, azt,
hogy ma szentekként tiszteli Egyházam őket. Ima nélkül nincs
életszentség. De jócselekedetek nélkül sem. Ugyanis ez is ima.
Törekedjetek megismerni a szenteket, és kövessétek példájukat!
Hallgassatok mindig a lelkiismeretetek szavára, és mindig min-
den élethelyzetben gyakoroljátok a szeretetet és a megbocsátást.
Ezzel begyógyítjátok saját sebeiteket, és mindazokét, akikkel jót
tesztek. Ezt mondtam: „Éheztem, és ennem adtatok. Ruhátlan
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nyeimet, szabadok. Az Isten gyermekeinek szabadsága ebben
áll: ellene mondani a sátánnak és minden kísértésének, de
azonnal. Teljes szívükből szeretni, imádni az Istent, a felebará-
tot pedig úgy szeretni, mint önmagukat. Aki így él, az boldog,
mert a szeretet önmagában is boldoggá tesz. Aki szeret, az nem
zúgolódik, hanem Istenre hagyatkozik, és elfogad jót, rosszat
egyaránt. Bízik Istenben, Aki gondoskodik róla. Hisz Benne, és
nem csalódik. Isten így jutalmazza a Benne bízókat: soha nem
engedi el őket üres kézzel. Gondjaikat Ő maga veszi a vállára,
és alkalmas időben mindig megoldja. Isten vár. Azért, hogy
kipróbálja hűségeteket, hogy kitartotok-e buzgón az imában.
Azért, hogy Rá bízzátok-e a megoldást. Isten sokszor mást ad,
mint amit ti kértek, de higgyétek el – és ezt utólag mindig meg-
tapasztaljátok –, hogy csak egyedül az válik a javatokra, amit
Én adok. Ezért kérjétek nagyon a Szentlelket, hogy Ő imád-
kozzon bennetek Isten szándékai szerint, Isten tetszésére, mert
amit Ő kér bennetek, azt már meg is kaptátok. Ha mindig min-
denben Rá hagyatkoztok, sohasem fogtok csalódni.

Most az ima fontosságáról beszélek neked. Az ima kulcs az Isten
Szívéhez. Minél több hittel párosul az ima, annál biztosabb lehet
benne az imádkozó, hogy Isten meghallgatja azt. A legsikere-
sebb ima az, ha teljesen Istenre bízzátok, hogy mit adjon nektek.
Egyben biztosak lehettek: azt fogjátok megkapni, ami nektek a
legjobb. A legtökéletesebb ima ez: „Atyám, ne úgy legyen,
ahogy én akarom, hanem ahogy Te.” Ez tetszik legjobban az
Atyának. Ezt tanítottam a Miatyánkban: „Legyen meg a Te aka-
ratod.” Erre hívtam meg az Engem követőket: „Aki utánam akar
jönni, tagadja meg magát, vegye fel mindennap keresztjét…”
Erre adtam példát a Getszemáné kertben, és egész életemben.
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Minden elváltozik, és a menny alászáll a földre. A sátán mind-
örökre meg lesz bilincselve a pokolban. Nem jöhet vissza többé,
hogy vádolja és támadja gyermekeimet. Minden olyan lesz,
mint az első emberpár idejében. Az Isten együtt lakik az embe -
rekkel. Ezek az emberek mind szentek lesznek, és kimondha-
tatlan örök boldogságban fognak együtt élni Istennel és egy-
mással. Azért adtam főparancsba a szeretetet, mert csak egyedül
ez az egy marad meg örökre. Minden más elenyészik. A tudo-
mány, a művészet, az anyag. De a szeretet megmarad. Mindazt,
amit önzetlen, tiszta szeretetből tesztek Isten nevében egymás-
nak, magatokkal hozhatjátok, mint kincseket. Országomban
csak szeretet van. Minél több jót tesztek szeretetből földi éle -
tetekben, annál gazdagabbak lesztek országomban. Ezért kér-
tem oly sokszor, hogy ne mulasszatok el egyetlen alkalmat sem.
Életetek minden pillanatában álljatok készen a szeretetből faka-
dó jócselekedetekre. A mulasztás is bűn. Aki tudna jót tenni, de
nem teszi, bűnt követ el. Ne felejtsétek: Életetek minden pilla-
natáról számot kell adni. Még a gondolataitokról is.”

2008. júl. 3. Szentségimádáson Jézus: „Köszönöm, hogy eljöt-
tél. Megóvlak, kísérlek minden utadon.” (Éjszaka volt.)
„Szeretetem óv és tart fenn. Szeretetem körülölel, mint a föld-
golyót az éltető levegő. Én vagyok az élet. Te az Én különleges
védelmem alatt állsz. Azért, mert kiválasztottalak, hogy közve-
títsd szavaimat az emberek felé. Elhívtalak a követésemre,
mert előre láttam, hogy hűséges leszel, és viszontszeretsz En -
gem. Te magad semmi vagy. Náladnál tudatlanabbat és alkal-
matlanabbat nem találtam. Azért választottalak ki téged, a sem-
mit, hogy ne tulajdonítsák neked a Tőlem jövő üzeneteket,
amelyeket leírattam veled.
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voltam, és felöltöztettetek. Börtönben voltam, és ti meglátogat-
tatok. Amit e kicsinyek közül eggyel tettetek, azt Velem tetté-
tek.” Íme az üdvösség útja: Tegyetek jót kivétel nélkül mind-
azokkal, akiket elétek hozok. Akkor kifogyhatatlan erszénnyel
ajándékozlak meg benneteket, mert soha nem hagyom Magam
nagylelkűségben felülmúlni. Ez azt jelenti, hogy minél többet
adtok, annál többet kaptok. Így nyilvánvalóvá válik, hogy Én
gondoskodom.

Most nagylelkűségemről beszélek neked. Emlékszel az evan-
géliumban a csodálatos kenyérszaporításra? Vagy amikor a
vizet borrá változtattam? Megtapasztalod ezt minden szentmi-
sében, amikor Önmagamat adom, osztom szét nektek. Hát nem
csodálatos? Én, a Feltámadott, a szívetekbe költözöm. Olyan
egyszerű! Csak hinni kell benne, és szeretni Engem. Nekem
minden egyszerű, mert Én Mindenható vagyok. Boldogok
akartok lenni? Szeressetek! Gazdagok akartok lenni? Táp lál -
koz zatok az Ol tá ri szent ség gel! Örökké akartok élni? Ala kul ja -
tok át Belém! Higgyetek és szeressetek! Ez a kulcsa minden-
nek. Erre a kettőre megkaptok mindent. Életszentséget, bol dog -
sá got, lelki gazdagságot, örök életet. Én vagyok a biz tonság,
Aki mindig veletek vagyok a világ végezetéig. Én mindig gon-
doskodom, de elvárom, hogy kérjétek. Egy kisgyermek is tud
kérni. Ne legyetek gőgösek! Ne akarjatok mindent magatok
megoldani! Legyetek alázatosak, mint egy kisgyermek, és bíz-
zatok Bennem, mint a gyermek anyjában. Ilyeneké a mennyek
országa.”

2008. jún. 8. Szentségimádáson Jézus. „Amikor visszajövök
dicsőségemben megítélni a föld lakóit, megújítom a föld színét.
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dogságába. Mindazt a problémát és gondot, amelyet átadtál
Nekem, a sajátjaimként kezelem, és Én oldom meg, sokszor
úgy is, hogy csodákat teszek. Mivel bízol Bennem, megmuta-
tom neked mindenhatóságomat. Nem látsz hiányt semmiben.
Mindent megadok neked, ami a lelked üdvösségére válik. 

Most arról beszélek neked, hogy mi vár azokra, akik nem tart-
ják meg törvényeimet. Nyugtalanság, félelem, aggodalmasko-
dás, rettegés. Szeretetlenség, önzés. Mindig csak a saját akara-
tának és vágyainak beteljesedéséért való harc. Boldogtalanság,
kudarcélmény, szomorúság. Keresése, de meg nem találása a
boldogságnak, a békének, a megnyugvásnak. Ezek csak Ben -
nem találhatók meg, és csak azokkal tudom megosztani, akik
megtartják Atyám törvényeit. Mindazok, akik megtartják, már
itt a földön boldogok. Elnyerik a békét, a boldogságot és az
örök életet. 

Nagyon szeretlek. Szeretetem soha el nem fogy. Úgy szeretlek,
ahogy Teremtő Isten szereti teremtményét. Ez azt jelenti, hogy
végtelenül hűséges és irgalmas vagyok hozzád. Türelmem irán-
tad határtalan. De ha megbántanál, azonnal tudatnám veled,
mert arra teremtettelek, hogy szeress. Engem könnyű szeretni,
mert végtelenül szeretetreméltó vagyok. Jóllehet sokszor nem
érted, mit miért teszek. De ha Rám hagyatkozol, és Rám bízod
életed, akkor új emberré formállak. Olyanná, akiben kedvem
telik. Tökéletessé, hogy Atyám gyermekére ismerjen benned.
Hagyd magad formálni! Én fokról fokra átalakítalak. Végül már
nem ismersz magadra, mert minden tökéletlenségedtől megsza-
badítalak. Boldog, kiegyensúlyozott, mások számára is szere-
tetre méltó emberré teszlek. Ha hagyod magad formálni, már itt
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Nélkülem semmit sem tehettek. Én vagyok a szőlőtő, ti a sző-
lővessző. Belém vagytok beoltva. Tőlem kapjátok az éltető
nedvet, az energiát, más szóval a kegyelmet minden gondola-
totokra, szavatokra és cselekedetetekre. A jót mindig Én
viszem végbe általatok. A rosszat nem Én teszem, de a szabad
akarat tiszteletben tartása miatt megengedem, de csak korláto-
zott mértékben. Jaj annak, aki lemetszi magát Rólam. Nél kü -
lem a lelke halott. Undorító, bűzlő hulla. Aki viszont Belém
van oltva, azt táplálom, mint gyengéd anya csecsemőjét. Ve ze -
tem, óvom, vigyázok rá. Értelmet adok az életének. Szavai,
cselekedetei a végtelenbe nyúlnak. Azért, mert Engem szolgál,
Én az örök életre irányítom a tetteit, hogy lelkeket mentsek
általa. A legnagyobb kegyelem ezen a világon a megtérés,
vagyis megszületni az örök életre. Ezért mondtam Ni ko dé mus -
nak: Ha nem születtek újjá vízből és Szentlélekből, nem jöhet-
tek be országomba.

Most a csendről beszélek neked. A csend Isten nagy ajándéka.
A csendben lehet megtapasztalni Isten jelenlétét. A csendben
hallhatjátok meg Isten szavát, amely lélek és élet mindazok-
nak, akik figyelmesen meghallgatják, és tettekre is váltják. De
számon kérem mindazoktól, akik hallották, mégsem aszerint
cselekedtek, hanem megmaradtak bűneikben.”

2008. júl. 6. Szentségimádáson Jézus. „Nagyon szeretlek. Sze -
re te tem, mint a fény, mint a tűz átölel, megóv, fenntart.
Szeretetem édesebb a lépesméznél. Az Én szeretetem gondos-
kodó szeretet, amint ezt legutóbb is megtapasztaltad. Mind -
azokat, akiket átadtál Nekem, gondviselő szeretetem bevezeti
országomba, az Örök Atya kimondhatatlan szeretetébe és bol-
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2008. júl.10. Szentségimádáson Jézus: „Drága gyermekem!
Most jön el mindannak beteljesülése, amire már évek óta fel-
készítettelek. Eljön a nagy figyelmeztetés. Már itt van a küszö-
bön. Imádkozz a bűnösökért, hogy meg ne haljanak, mert
sokan meg fognak halni a rémülettől és az iszonyattól, amikor
meglátják lelkük szánalomra méltó állapotát. A bűnös lélek
olyan, mint a bűzlő hulla. Egy döglött foszló kutya szebb lát-
ványt nyújt, mint egy halálos bűnben élő lélek. Nagy lesz a
rémület minden bűnös számára, amikor meglátják, hogy mire
teremtettem az embert, és hogy őket mennyire rászedte a sátán.
Sokan meg akarnak majd javulni, és nagyon fogják siratni
bűneiket. De lesznek megátalkodottak. Ők fognak üldözni tite-
ket. Istent nem ismernek, a bűnt magasztalják, és titeket, köve-
tőimet fognak okolni a nagy figyelmeztetésért, amely úgy-
mond „megbolygatja” a világot. De ennek a bűnös nemzedék-
nek nagyobb szüksége van erre, mint a levegőre. Kérjétek a
tisztánlátás kegyelmét magatokra és hittestvéreitekre, hogy
meg tudjátok különböztetni a jót a rossztól, mert ti, kereszté-
nyek sokkal szigorúbb mértékkel lesztek megítélve, mivel
többről adtok számot, mint azok, akik nem hallottak Rólam, és
nem ismernek Engem.”

2008. júl. 15. Szentmisén, szentáldozáskor Jézus: „A szívedbe
térek. Egyesülök veled. Teremtő a teremtményével. Így szeret-
lek téged. Térj be a Szívembe! Lépj be az üdvösségbe!”

2008. júl. 17. Szentségimádáson Jézus: „Drága kislányom!
Ütött az óra. Most jön el mindaz, amire fölkészítettelek. Ti
keresztények, legyetek éberek! Várjátok készenlétben a nagy
figyelmeztetést, amely a Szentlélek megvilágosító kegyelme és
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a földön tökéletessé teszlek. Ez azt jelenti, hogy mindenkit sze-
retni fogsz. Függetlenül attól, hogy méltó-e rá. Azért, mert az
Én szememmel látod. Esendő bűnös, és csak egyetlen esélye
van a megmenekülésre: Isten irgalmas szeretete. Ha így látod,
megesik rajta a szíved, és elkezdesz érte imádkozni. Nagy dolog
az irgalom. Teljes megbocsátást feltételez. A Bíró Én vagyok.
Minden halandó Nekem tartozik számadással. Ti egymásnak
testvérei vagytok. Ezért kérem, vi sel jétek el egymást szeretettel,
mert a szeretet sok bűnt eltakar. Engeszteljetek a bűnösökért,
legyetek irgalmasok, hogy Én is irgalmazzak nektek, és jócse-
lekedeteiteket beszámítsam bűneitek bocsánatára.

Most a bűnösök megtéréséről beszélek neked. Minden bűnös el
akar szakadni Tőlem. Minél jobban sikerül neki, annál
mélyebbre süllyed. De ez nagy fájdalommal jár, mert a lelkét
maga az Isten lehelte bele, amikor megteremtette, illetve ami-
kor megfogan egy élet. Ezért a lelke mindig Istenre szomjazik.
Olyan ez, mint egy iránytű. Mindig megmutatja a helyes irányt,
merre kell haladni előre az üdvösség felé. A lélek tudja, hogy
örökké él. Tudja, hogy szomja csak egyedül Istenben elégül ki,
hisz erre lett teremtve. Ezért mondta Szent Ágoston: „Ma ga -
dért teremtettél minket. Azért nyugtalan a lelkünk, amíg meg
nem nyugszik Benned.” (Vallomások) Isten nélkül az ember
élete állandó nyugtalanság, amely olykor elviselhetetlenné
válik. Ha imádkozik érte valaki, akkor megkapja a kegyelmet
a megtérésre. Sok ember úgy tér meg, hogy keresztények tesz-
nek tanúságot Rólam. Ez belső megvilágosodáshoz vezet,
amely a megtérést eredményezi. Ezért olyan fontos imádkozni
és áldozatokat hozni a bűnösökért, mert a ti imáitok nélkül
mindörökre elvesznének.”
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Az Úr Jézus megkért, hogy megerősítésül írjak le két megtör-
tént esetet: Egy 10 éves kisfiú ez év ápr. 24-én álmában látta az
Úr Jézust. Nagyon szép volt. Hasonlított az irgalmas Jézus
képhez. Ezt mondta neki: „Ütött az óra.” A gyerek nem értette,
mit jelent, de elmondta nekem. 
Egyik kedves lelki testvérem ez év tavaszán külföldről telefo-
nált, és elmondta, hogy egy paptól a szentbeszédben hallotta a
következő történetet: „Egy újszülött imára kulcsolt kézzel szü-
letett. Amikor az orvos szétválasztotta a két kis kezet, az egyik
tenyérbe ez volt írva: „Jézus hamarosan visszatér.” Nekem
mind két esetnél azonnal a nyolcadik zsoltár szavai jutottak
eszembe: „Kisdedek és csecsemők szájával hirdetteted dicsére-
tedet…”

Utána szentmisén, szentáldozáskor Jézus: „Magamat adom
neked, és mindent, amire szükséged van, mert Én vagyok a te
gondviselő Istened, Megváltód és Mindened.”

2008. júl. 22. Szentmisén Jézus: „Adj hálát minden szeretetért,
amelyet az emberektől kapsz, mert Én szeretlek általuk.
(Szent áldozáskor:) Nagyon szeretlek. A szívedbe tértem. Én
benned vagyok és te Énbennem. Mi ketten örökre elválasztha-
tatlanul egyek vagyunk. Én veled vagyok, és gondoskodom
rólad, és mindörökké veled maradok.”

2008. júl. 28. Szentségimádáson Jézus: „Drága kislányom!
Gyere el minél több szentségimádásra, amire csak lehetőséged
nyílik. Szomjazom rá, hogy együtt legyek veled, és te leborul-
va imádj Engem a Szent Színek alatt. Örökre boldoggá teszlek.
A Szívem a tiéd. Nemsokára hallani fogod hangomat, amint
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ereje. Fel kell ráznom ezt a romlott, bűneiben fetrengő világot.
Sok lesz a halott a rémülettől, amikor meglátják lelkük iszonyú
állapotát. Romlottak, élvezhetetlenek, bűzlő hullák. El tom pí -
tot ta az agyukat a gőg, a szívüket a vakság. Csak a bűnre és a
testi élvezetekre nyitott a szemük. Az igazi értékek mellett
vakon elhaladnak. Nem kell az Isten, nem kellenek a szentsé-
gek. Elaltatták lelkiismeretük szavát. Nem gondolnak a halál-
ra, és arra, hogy mi van utána. Pedig számon kérem gonosz tet-
teiket, mulasztásaikat, amelyekkel sárba tiporják az általam
kínált kegyelmeket, az alkalmakat, amikor hívom őket a temp-
lomba, hogy járuljanak a szentségekhez. Minden katolikus szi-
gorú ítélet alá esik, mert ti kaptátok a legtöbb talentumot. Ti
őriztek Engem a tabernákulumban. Nektek kínálom fel barát-
ságomat és szeretetemet, hogy minden szentáldozás által
Belém. Ó, mily nagyon fáj isteni Szívemnek, hogy ily közöm-
bösek vagytok! A szemét kell, az értéket megvetitek. Pedig
minden itt marad. A láthatatlanokra figyeljetek, mert ezek örök
érvényűek. Rám, Aki valóságosan jelen vagyok a kenyér és a
bor színe alatt. Rám, Aki várok rátok papjaim által a gyóntató-
székben, hogy megtisztuljatok. Életetek legfontosabb, örökre
szóló cselekedete a bűnbánat és a megtérés. De ha nem hall-
gattok Rám, örökre elvesztek. Most még egy rövid ideig tart a
kegyelem. De jaj lesz azoknak, akik nem élnek e nagy lehető-
séggel. Örökre bánni fogják, de már hiába, mert végérvényesen
lekéstek. Most van itt a megtérés ideje. Még ma, még most. A
pillanat a tiétek csupán. Ne szalasszátok el, mert nem biztos,
hogy lesz újabb alkalom. Felhívásomat vegyétek nagyon
komolyan!!! Nagyon, de nagyon sötét és nehéz idők jönnek.
Elérkezik a gonosz órája, és akkor nem lesz lehetőség a meg-
térésre, amely most még rendelkezésetekre áll.”
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mekeim, akik nemcsak hallgatjátok, de tettekre is váltjátok
tanításomat, örüljetek és ujjongjatok, mert nevetek be van írva
az élet könyvébe. Örüljetek és ujjongjatok, mert ez a világ
elmúlik, és vele együtt minden szenvedés, keserűség és bosz-
szúság. Arra gondoljatok, hogy a mennyben szüntelen öröm,
béke és szeretet uralkodik. Isten, a ti Atyátok letöröl a szeme-
tekről minden könnyet. Már most itt, a szenvedések közepette
is annak örüljetek, hogy Énbennem örök életetek van, és Én
megjutalmazlak titeket minden szeretetből fakadó jócselekede-
teitekért. A nagy figyelmeztetéskor ezek lesznek a ti örömötök
forrásai. Annak fogtok legjobban örülni, amikor hallgattatok
lelkiismeretetek szavára, és megtettétek akaratomat. Ezért ti ne
féljetek a nagy figyelmeztetéstől, inkább tartsatok bűnbánatot,
hogy ha néha el is szalasztottatok egy-két lehetőséget, irgal-
mazzak nektek. A lehetőség a jócselekedetre nagy kegyelem.
Azért adom, hogy megdicsőítsétek nevemet, és minél gazda-
gabban érkezzetek meg országomba. Használjatok ki ezért
minden alkalmat, tegyétek szívből a jót, hogy Istent dicsőítsék
miattatok az emberek.

Nagy feladat vár rátok, keresztényekre. Tanúságot kell Rólam
tennetek, véretek kiontása árán is. De ne féljetek! Minden
mögött Én állok. Én veletek vagyok minden nap a világ végeze-
téig. Nem próbállak titeket erőtökön felül. Mindent a javatokra
fordítok. Ezért ne féljetek azoktól, akik a testet megölik, de
semmi egyebet nem tudnak tenni. Előre megmondtam nektek:
üldözést szenvedtek az Én nevemért. Nagy volt a ti váltságdíja-
tok, az Én kereszthalálom. Ezért éljetek méltóan a keresztény
névhez. Valljatok meg Engem bátran az emberek előtt! Ha mind-
halálig kitartotok, nagy lesz jutalmatok a mennyben.
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kihívlak a testedből. Jöjj ki! Jöjj Hozzám! Ezzel egyidejűleg
csodálatos fényáradatban találod magad. Megmutatom neked
dicsőségemet, és meglátod, hogy mit készítettem neked és
mindazoknak, akik Istent szeretik. A mennyországot nem lehet
emberi szavakkal kifejezni. Azért, mert nem hasonlítható sem-
mihez, amiben a földön részetek lehet. Úgy tudnám érzékeltet-
ni, hogy mindaz a jó és szép, ami a földön elérhető egy ember
számára, többszörösen, milliószorosan megvan a mennyben.
Szépség, szelídség, jóság, kölcsönös szeretet, béke, öröm, fel-
szabadultság, derű, és még sorolhatnám. Érd be azzal, amit
Szent Pál leírt: „Szem nem látta, fül nem hallotta, emberi szív
fel nem foghatja, amit Isten azoknak készített, akik Őt szere-
tik.” A mennyország tulajdonképpen Isten végtelen szereteté-
nek a kiáradása. Most borulj le Előttem, és imádj, szeress,
imádj! Élj szüntelen készenlétben! Szeress és imádj teljes szí-
vedből, teljes lelkedből, teljes elmédből és minden erődből!
A felebarátot pedig úgy szeresd, mint magadat. Ez a kulcs a
mennyország kapujához.”

2008. júl. 31. Szentségimádáson Jézus: „Drága kislányom!
A nagy figyelmeztetés már a küszöbön van. Még több engesz-
telőre van szükség, hogy leesdjétek ezt a nagy kegyelmet a föld
lakói számára. Imádkozzatok! Imádkozzatok! Imádkozzatok!
Ezt az egyet kértem tőletek az evangéliumban, hogy szüntele-
nül tegyétek. Szüntelen imádkozni annyit jelent, hogy Jézus és
Mária jelenlétében éltek. Mindig minden élethelyzetben úgy
akarjatok cselekedni, szólni, gondolkodni, ahogy Ők tennének
most a ti helyetekben. Ez azt jelenti, hogy mindig a szeretet
vezéreljen az evangélium szellemében. Tanításom lélek és élet.
Örök élet mindazok számára, akik megtartják. Ti, kedves gyer-
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annak, aki megöli a megfogant életet! Saját örök életét koc-
káztatja. Bízzatok jobban Bennem! Ismerjétek meg az evangé-
liumot! Én gondoskodom. Isten szeretetből szeretetre teremtet-
te az embert. Csak a kölcsönös szeretet tesz boldoggá. A szere-
tet gyógyít, de hiánya beteggé tesz. Soha ne aggódjatok!
Bízzatok! Aki Bennem bízik, meg nem szégyenül, mert Én
megjutalmazom Belém vetett hitéért, bizalmáért. Mindazt
megadom neki, amire szüksége van. Elsősorban az örök életet,
és mellé a testi szükségleteiről is gondoskodom. Elég ennyit
mondani Nekem, de nagy bizalommal: „Jézusom, gondoskodj
Te! Bízom Benned.” Nem marad el a jutalmatok.”

2008. aug. 3. Szentségimádáson Jézus: „Drága kislányom!
Nagyon szomorú idők várnak rátok. Az egész világra. Most a
bűnről beszélek neked. A bűn olyan, mint az iszap. Ha valaki
szóba áll a sátánnal, egyre mélyebbre süllyed. Ellenfelem meg-
kötözi, tehetetlenné, függővé, kiszolgáltatottá teszi. Ilyenek a
drogok, a paráznaság, a lopás és más hasonló bűnök. Egyedül
nem is képes kilábalni belőle. Szükség van egy imádkozó hát-
térre, egy keresztény közösségre, akik bevezetik a hívő közös-
ségbe, ahol megtér. A bűn ellenfelem műve. Ő semmibe veszi
az emberek szabad akaratát, és hazugsággal becsapja áldozata-
it. Ilyen a kísértés, amikor jónak tünteti fel a rosszat, szépnek
az ocsmányt, kívánatosnak a gyűlölni, elvetni való dolgokat.
Ilyen a házasságtörés, a lopás, a drogok, a részegeskedés, a
gőg. A gőgös emberrel a legkönnyebben bánik el a sátán. Egy
pillanat alatt elbuktatja. Nézzetek Rám! Milyen példát éltem
elétek. Alázatos voltam. Isten-Ember létemre megmostam
tanítványaim lábát, hogy példát adjak nekik mások alázatos
szolgálatára. Eltűrtem az igazságtalanul Rám mért ütéseket, sőt
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Közel van mindennek a vége. Itt, a Földön minden elmúlik.
Éljetek halálra készen, mert csak ez az egy a biztos, a halál.
Kétszer meghalni! Egyszer a világnak, és minden csábításának,
a második már nem ér váratlanul. Ezért kértem: legyetek szün-
telen készenlétben, mert nem ismeritek sem a napot, sem az
órát. Abban a pillanatban jövök el értetek, amikor nem is sejti-
tek. Már sokszor figyelmeztettelek titeket. Sokan közületek
úgy élnek, mintha örökké itt maradnának. Pedig egyszer véget
ér. Még azt sem tudjátok, hogy mikor. De ha felszólításomra
süketek vagytok, ne zúgolódjatok, amikor megleplek titeket.
Az ember élete a földön nagyon rövid. Azért kaptátok, hogy
megdicsőítsétek az Istent. Vagyis szüntelenül tegyétek a jót
Isten és egymás szolgálatában. Minden percetekkel el kell szá-
molni. Nem azért kaptátok, hogy az élvezeteknek éljetek. Nagy
lesz a meglepetés, amikor elszámoltatlak titeket: Mit tudtok
felmutatni? Milyen irgalmas lelki vagy testi jócselekedetekkel
szolgáltátok testvéreiteket? Olvassátok el az evangéliumot:
„Jöjjetek, Atyám áldottai, vegyétek birtokba a világ kezdetétől
nektek készített országot! Éhes voltam, és ennem adtatok.”
(Mt.25,34-35.) Ez vonatkozik a közvetlen családtagokra is. Ti
anyák, szeressétek jobban gyermekeiteket, és gondoskodjatok
lelki szükségleteikről is, ne csak a testiről! Tanítsátok meg
nekik az örök élet igéit, neveljétek őket szeretetre és emberi
méltóságra! Járjatok előttük a szemérmesség jó példájával és a
tiszta élet megtartásával! A házastársi hűséget vegyétek nagyon
komolyan, mert nagy a büntetésük a házasságtörőknek odaát.
Ha nem bánja meg, aki elkövette, el is kárhozhat érte.
Komolyabban kellene venni a házasságot. Szentségi rangra
emeltem. A gyermekáldás nem „teher”, hanem Isten ajándéka.
Aki megszüli gyermekét, arról Én magam gondoskodom. Jaj
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élni! Tartsátok meg a tíz parancsot! Legfőképpen pedig a sze-
retetet gyakoroljátok Isten felé, és mindazokkal, akiket elétek
hozok.

Nagyon sokan vannak a hitetlenek. Erről ismeritek fel, hogy a
végidőkben vagytok. Ezt mondtam: „Vajon talál-e hitet az
Emberfia, amikor visszatér a földre?” Olvasd el Szent Pál leve-
lét! „…az utolsó napokban nehéz idők következnek. Az embe -
rek önzők, kapzsik, elbizakodottak, kevélyek, szüleik iránt
engedetlenek, hálátlanok, istentelenek, szeretetlenek, összefér-
hetetlenek, rágalmazók, mértéktelenek, kegyetlenek, lelketle-
nek, árulók, vakmerők és felfuvalkodottak lesznek. Inkább az
élvezetet keresik, mint az Istent. A jámborságnak a látszatát
még megtartják, de a lényeget megtagadják.” (2 Tim. 3,1-5.)
Hát nem ráillik a mai nemzedékre? De igen. Nagyon is ráillik.
Ebből tudhatod meg, hogy közel van visszatérésem a földre.
Imádkozzatok, hogy készenlétben legyetek, mert nagyon várat-
lanul fogja érni mindazokat, akik nem hisznek szavamnak.
Elvetik a magánkinyilatkoztatást, és a Szentírást is csak úgy
olvassák, mint valami holt betűt, pedig az Én igém lélek és élet.
Mindenkihez szólok a Szentírás által. De ahhoz szívvel kell
olvasni, és kérni kell a Szentlelket, hogy Ő szóljon hozzátok a
betűk által.

Nagy volt a lelketek ára! Lelketek tisztaságára jobban vigyáz-
zatok, mint szemetek világára! A lélek szépsége megszentelő-
désében mutatkozik meg. Minél szentebb, erényesebb, annál
tündöklőbb, fényesebb. A lélek állapota kiül az arcra, kisugár-
zik a szemen keresztül. Az életszentségben élő lélek ilyen:
Mosolygós, mindig derűs, nagy béke uralkodik benne. Még a
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a keresztre feszítést is. A világ végéig eltűröm a szentségtöré-
seket a szentáldozásnál, csakhogy az igaz lelkekbe betérjek.
Nagy dolog a szabad akarat. Én mindenek fölött tiszteletben
tartom. Csak szabad akaratotok folytán, a ti döntésetekkel
érdemelhetitek ki az örök boldogságot. Ezért mondtam: „Nem
lehet két úrnak szolgálni. Vagy az Istennek, vagy a mammon-
nak.” De aki hűségesen kitart mindhalálig, az elnyeri az örök
élet koronáját.

Most a pénzről beszélek neked. Erről ezt mondtam az evangé-
liumban: „Szerezzetek magatoknak barátokat a hamis mam-
monból, hogyha majd elfogy, befogadjanak benneteket az örök
hajlékokba.” (Lk.16,9.) Ha így kezelitek a pénzt, jól teszitek.
Nem tudtok annyit adni, hogy Én százszorosan vissza ne
adnám már itt, ezen a világon. Az örök életben pedig más mó -
don jutalmazlak meg. De jaj annak, akinek van, és mégsem
segíti a szűkölködőt. Aki nem gyakorolja az irgalmasságot,
ahhoz Én sem leszek irgalmas az utolsó napon. Imádkozzatok
és engeszteljetek, mert sokat kell szenvedni az elkövetett bűnö-
kért. Még a megbánt, meggyónt bűnökért is vezekelni kell, hát
még ha váratlanul ér valakit a halál, és nem használta fel a
kínálkozó lehetőséget a bűnbánatra, a szentgyónásra, amelyet
küldtem! Sokan szenvednek a tisztítótűzben a világ végéig.
Mindnyájatoktól ugyanazt kértem: „Legyetek tökéletesek,
mint Mennyei Atyátok! Szüntelenül imádkozzatok!” Ez min-
denkire érvényes. Minden életállapotban megadom hozzá a
kegyelmet. Sajnos ez a nemzedék nagyon eltávolodott Tőlem.
De meg lesznek rostálva. Én, Aki a szívek és a vesék vizsgáló-
ja vagyok, Előlem halandó el nem rejtőzhet. Én megfizetek
mindenkinek tettei szerint. Igyekezzetek tisztán, becsületesen
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mét. A megátalkodottakat kivetem Egyházamból. Egységet
alkotok. Egy nyáj lesz és egy Pásztor. Amint az Atya és Én
egyek vagyunk, úgy lesztek ti is egységben a Fővel, Énvelem.”

2008. aug. 7. Szentségimádáson Jézus: „Drága kislányom!
Szívemnek gyöngyszeme! Emlékszel? Ma van 25 éve annak,
hogy először megszólítottalak. „Áldozz meg! Térjél be közé-
jük!” Te követted hívásomat. Mennyi sok szép kegyelemben
részesültél azóta. Csak a mennyben fogod megtudni, milyen
nagy kegyelem Isten akaratára igent mondani. Szép, ékes pél-
dák erre: Szent Édesanyám, az apostolok és a szentek.
Országomban te is közöttük leszel. Ó, ha mindenki igent mon-
dana Nekem, amikor a lelkükben megszólítom őket! Akkor
boldogok lennének. Életük értelmet nyerne, és tartalmas lenne.
A föld mennyországgá változna. Nélkülem csak kongó üressé-
gek, hiábavalóságokkal töltik meg szívüket. Életük céltalan,
értelmetlen és tartalmatlan. Drága kislányom, te és mindazok,
akik a kegyelem állapotában éltek, imádkozzatok makacs, en -
ge detlen testvéreitekért! Helyezzétek őket Szűzanyátokkal
együtt irgalmas Szívembe! Kérjétek számukra a megtérés ke -
gyel mét, hogy megmentsem őket az örök életre. Fogadd erre
áldásomat az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
Most imádj! Nagyon-nagyon szeretlek. Mondd el Nekem száz-
szor, hogy Szent vagy.”
(25 évvel ezelőtt, 1983. aug. 7-e vasárnapra esett. Erről bőveb-
ben a lelki napló 17. oldalán lehet olvasni, az „Elhívásom tör-
ténete” c. fejezetben.)

2008. aug. 11. Szentségimádáson Jézus: „Drága kislányom!
Nagyon szeretlek. Ezek az alkalmak soha többé nem térnek
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külső harcok sem tudják ebből kibillenteni, mert békéjének és
derűjének oka Én vagyok, Aki megváltottam, Aki feltámadtam,
és feltámasztom a Bennem hívőket is az örök életre. Ezért bár-
milyen rosszak is a külső körülmények, akármennyien is
támadják, a lelki békéjét és derűjét sohasem veszti el, mert
Bennem bízik, és tudja, hogy meg nem szégyenül. Munkáját
pontosan végzi. Mivel a Szentlélek vezeti, ezért bölcsességben
sohasem szenved hiányt. Az ilyen ember sohasem aggódik,
mert hiszi, és tudja, hogy Én gondoskodom róla. Olyan, mint a
folyópartra ültetett fa. Gyökerei a vízbe nyúlnak. Bennem
bízik, ezért meg nem szégyenül.”

2008. aug. 6. Szentségimádáson Jézus: „Nagyon szomorú idők
következnek. Rá kell döbbentenem ezt a bűnös világot, hogy
egyedül a megtérés lehet az útja, mert Én üdvözíteni akarom.
Véget vetek a sátán uralmának. Kinyilatkoztatom Magam a
nagy figyelmeztetéskor. Rádöbbentem őket gonosz tetteikre.
Jóságom és szeretetem műveli mindezt a lelkek megmentésére.
Ti, akik a szívetekben hordoztok Engem, mert nap mint nap
szentáldozáshoz járultok, engeszteljetek és imádkozzatok ezért
a bűnös világért, hogy ráeszméljenek, hogy a Véremet ontot-
tam, az életemet adtam lelkük üdvösségéért. Azt akarom, hogy
keressenek Engem, és megismerjenek az evangélium elolvasá-
sa által, és járuljanak a szentségekhez. Ó, mily nagyon szomja-
zom a lelkekre! Adjatok innom! Engedjetek be a lelketekbe,
hogy végre rendet tegyek. Kiszórjam a szemetet, és nektek
adjam az igazgyöngyöt, Magamat az Ol tá ri szent ség ben, és vele
együtt az örök életet. Megtisztítom és megújítom Egyházamat.
Mindenkit megrostálok. A jók elnyerik legfőbb jutalmukat, az
üdvösséget. A rosszaknak pedig megadom a megtérés kegyel-
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het! Szent Vérem van benne, amely édesebb lesz lelkedben,
mint a méz, és megédesíti szenvedéseidet. Szívemet adom
neked, amely örökké szeret téged. Ez legyen vigaszod minden
szenvedésben.”

2008. aug. 14. Szentségimádáson Jézus: „Az idő elközelgett.
Beteljesülnek a próféciák. Mindenki meg lesz rostálva. Így te
is. Légy türelmes, és ne lázadj! A próbatétel velejárója földi
vándorlásotoknak. Ebben derül ki alkalmasságotok vagy alkal-
matlanságotok az üdvösségre. Tanuljatok nagy testvéreitektől,
a szentektől! Az imádság legyen mindennapi kenyeretek!
Rosszért jóval fizessetek! A harag és gyűlölet tüzét a szeretet
izzó lángjával oltsátok ki! Imádkozzatok ellenségeitekért és az
egész világért! Most valami olyan dolog készül, amilyen még
soha nem volt, mióta ember él a földön. Szavaim súlyát vegyé-
tek nagyon komolyan! Sok lesz a halott. Lesznek, akik beleő-
rülnek tetteikbe. Ti, akik halljátok szavam, tisztítsátok meg lel-
keteket a bűnbánat szentségében! Járuljatok minél gyakrabban,
ha lehet, naponta a szentáldozáshoz, hogy megerősítselek tite-
ket a sátánnal vívott nagy harcra, és arra a nagy napra, amely
már az ajtóban áll. Ti vagytok a föld sója, a világ világossága.
Életpéldátokkal, tetteitekkel és szavaitokkal is hirdessétek
evangéliumomat! Vigyázzatok! Tisztítsátok meg magatokat
min den bűntől, minden bűnös vágytól, mert gyümölcséről
ismerik meg a fát. A ti gyümölcseitek ezek legyenek: kölcsö-
nös szeretet, állandó megbocsátás, türelem, elégedettség a nél-
külözések közepette is. Szüntelen ima és életszentség. Az
evangélium tanítását váltsátok tettekre! Így bizonyítsátok be,
hogy szavaim lélek és élet. Ha mindezeket megteszitek, az
örök élet koronája és dicsősége vár rátok. Éljetek szüntelen
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vissza. Légy engedelmes, Rám hagyatkozó kisgyermekem!
Add át magadat Nekem egészen! Gondolj arra, hogy soha
többé nem jöhetsz vissza erre a földre, ha egyszer Magamhoz
szólítalak. Ajánld föl Nekem minden áldozatodat, szenvedése-
det, keserűségedet, és Én érdemszerzőkké teszem azokat.
Kiöntöm rá Szent Véremet, és lelkeket mentek általad. Mi ket-
ten teljesen összeforrtunk a szeretetben. Nem te vagy többé te,
hanem Én élek általad. Így tekints szenvedéseidre. Engem láss
a Golgotán, a keresztfán. Én szenvedek benned, hogy lelkeket
mentsek általad. Csak a mennyben fogod meglátni, mit jelent a
türelemmel elfogadott szenvedés. Soha ne zúgolódj, soha ne
akarj semmit. Te mindig csak Velem együtt mondd: Atyám, ne
úgy legyen, ahogy én akarom, hanem ahogy Te. Majd meglá-
tod mindennek az értelmét, mert semmi sem véletlen. Én, az
Isten, mindenható vagyok. Szeretetem végtelen, és kiárad min-
den teremtményre. Én minden lelket üdvözíteni akarok. Ebbe a
megváltói nagy műbe vonom be enyéimet, akiket kiválasztot-
tam Magamnak, hogy örök életek fakadjanak önátadott éle -
tetekből, áldozataitokból. Szenvedéseidre úgy tekints, mint
kincsekre, amelyeken lelkeket mentesz. Odaát ezeknek fogsz
legjobban örülni, mert a szenvedésekben egyesülsz Velem, a te
Megváltó Isteneddel a legtökéletesebben. Most imádj Engem,
Aki a legméltóságosabb Ol tá ri szent ség ben valóságosan jelen
vagyok! Itt lakom köztetek, hogy eggyé váljak veletek az imá-
dásban, a szentmisében, a szentáldozásban. Van-e ennél na -
gyobb szeretet? Erre csak a mindenható, végtelenül szerető
Isten találékonysága képes. Adj hálát, és kövess Engem a ke -
reszt hordozásban és az önmegtagadásban. Erre hívtalak meg
mindnyájatokat. Egyedül ez az üdvösség útja.”
Utána szentmisén szentáldozás előtt Jézus: „Idd ki ezt a kely-

98



tovább nézni a tengernyi bűnt és képmutatást. Azt, hogy a kato-
likusok is úgy élnek, mint a pogányok. Az egész világot meg-
tisztítom. Amint már mondtam, sok lesz a halott, és sokan fog-
ják a mellüket verni, és meg fognak térni. Az idő, a haladék
lejárt. A jók együtt fognak szenvedni a gonoszokkal. Ti, aki
olvassátok szavam, járuljatok minél gyakrabban a szentségek-
hez, addig, amíg még tehetitek. Hamarosan feldúlják templo-
maimat, az Ol tá ri szent ség et kidobják. Csak elvétve, szűk kör-
ben, a rejtekben leszek jelen köztetek. Csak titokban imádhat-
tok és vehettek magatokhoz Engem. Felhívásaimat vegyétek
nagyon komolyan amelyek igazak és ámenek. Beteljesül min-
den a maga idejében. Az ég és a föld elmúlnak, de az Én Igéim
soha el nem múlnak. Most még itt ülsz Előttem, és írhatsz. Egy
kis idő, és ezt már nem teheted meg. Minden hirtelen jön.
Imádkozzatok egymásért, hogy meg ne fogyatkozzon a hitetek.
Kérjétek magatokra és hittestvéreitekre az erőslelkűséget, mert
erre lesz a legnagyobb szükségetek. Higgyetek Bennem! Én
veletek vagyok minden nap a világ végezetéig. Éljetek szünte-
len készenlétben! Nem tudjátok sem a napot, sem az órát.
Legyetek olyanok, mint az okos szüzek! Lámpásotok fénye
legyen Irántam való izzó szeretetetek. Aki szeret Engem, annak
megmutatom Magam, és földi száműzetése után elnyeri az
örök életet.”

2008. aug. 19. Szentségimádáson Jézus: „Nagyon-nagyon sze-
retlek. Érezd szeretetem kisugárzását! Szeretetem olyan, mit az
éltető forrásvíz, amelynek partján virágok fakadnak. A te lel-
kedben is megtalálod szeretetem visszhangját. A lelked, amely
szeretetre éhes, betelik, jóllakik az Én semmihez sem hasonlít-
ható végtelen szeretetemmel. Szinte repülsz Hozzám, hogy
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készenlétben, mert próféciáim hirtelen teljesülnek be. Imád -
koz zatok hitetlen társaitokért, hogy megtérjenek! Szeretlek
titeket, Véremen megváltott gyermekeim! Azt akarom, hogy
mindnyájan üdvözüljetek.”

Utána szentmisén szentáldozás előtt Jézus: „Idd ki ezt a kely-
het! Szívem szeretete lángol benne, amely Szent Véremben
van elrejtve.”

2008. aug. 15. Szentmisén, úrfelmutatáskor Jézus: „Nézd! Ez
az Én Szívem, amely Édesanyám méhében dobbant először.
Azért születtem meg erre a földre, hogy az évezredek során a ti
szívetekben éljek, és lángra gyújtsam szíveteket a szeretetre.
Ez az Én Vérem, amely Édesanyám véréből vétetett.” Szent ál -
do zás kor Jézus: „Szívem a tiéd, és mindazoké, akik szeretnek
Engem.” 

2008. aug. 18. Drága kislányom! Elérkezett az óra. Fájdalmam
végtelen. Hiába bocsátom a földre a kegyelmek özönét, népem
nem tér meg. Vakok és süketek kegyelmeim befogadására. A
próféciákat kigúnyolják, megvetik. A sátánra hallgatnak, aki
ezt sugallja nekik. Könnyelmű, léha életükön nem akarnak vál-
toztatni. A bűnhöz ragaszkodnak, szentségeim mellett pedig
úgy mennek el, mintha nem is léteznének. Gyermekem, írd!
Aki olvassa, és hisz benne, megmenekül, aki nem, az elvész.
Az idő eljött. Megbüntetem a föld lakóit. Nem késlekedem
tovább. Karom lesújt. Mindenkit megrostálok. Szent angyala-
im már készen állnak a büntetésre. Megtisztítom Egyházamat,
amelyet hamarosan üldözni fognak. Olyan nagy üldözés lesz,
amilyen még nem volt emberemlékezet óta. Már nem tudom
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azoknak, akik nem működtek együtt a kegyelemmel, és akik
bezárták Előttem szívük ajtaját. Már nem hívogatom őket lel-
kük mélyén. Meghagyom őket bűneikben. Igazságosságom
lesújt rájuk, és mindazokra, akik helyeslik tetteiket. Ti ne utá-
nozzátok őket! Eljön az idő, és már itt is van, amikor meg kell
Engem, Üdvözítő Királyotokat vallanotok ez előtt a bűnös
nemzedék előtt. Álljatok ki bátran! Ha ti nem vallotok meg, a
számból kijövő kétélű kard (= az Ige) fog megítélni titeket
velük együtt. Az óra lejárt. Egy új korszak kezdődik. Vele
együtt egy új és szebb jövő. Ez a Szentlélek kiáradásának a
korszaka. Ol tá ri szent ség ben jelen levő, valóságos ittlétem kor-
szaka. Az Isten közöttük lakik, és letöröl szemükről minden
könnyet. Egy új boldog jövő korszaka, amely felkészíti
Enyéimet dicsőséges visszajövetelemre. Emeljétek föl fejete-
ket, mert elérkezett a ti megváltásotok. Ti, akik hisztek Ben -
nem, és teljesítitek törvényemet, ujjongjatok és örüljetek, mert
nagy lesz jutalmatok a mennyben.”

Utána szentmisén Úrfelmutatáskor Jézus: „Örülj és ujjongj,
mert hamarosan a mennybe jössz! Ez az Én Szívem, amely
értetek dobbant először. Köztetek maradtam, hogy Szent Tes -
tem mel tápláljalak és Szent Véremmel erősítselek titeket. Idd
ki kelyhemet, Szívem szeretetének édességét!”

2008. aug. 24. Szentségimádáson Jézus. „Drága kislányom!
Adj hálát Nekem minden kegyelemért, amelyekkel eddig is
elhalmoztalak. Tedd meg mindazt, amit mondok neked!
Magadra csak ezt az egyet kérd: „Atyám, a művet, amit rám
bíztál, kérlek, segíts befejeznem, hogy megdicsőítsem Szent
Nevedet.” Semmi más ne érdekeljen! Minden itt marad. Csak
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Velem táplálkozz, hogy itt térdelj Előttem, és viszontszeress
Engem. Országomban te leszel a legboldogabb, és mindazok,
akik viszontszeretnek Engem. Atyám azoknak készítette az
országot, akik Istent szeretik. Szeress akkor is, amikor nehéz az
élet, amikor próbára lesz téve a hited. Amikor nem érted, hogy
a rossz dolgok miért történnek pont éppen veled. Mindenben
Engem láss ott a Golgotán. Mennyit szenvedtem Én érted ártat-
lanul? Soha ne feledd, épp a szenvedésekben vagyok hozzád a
legközelebb. A szenvedések által azonosulsz Velem a legjob-
ban. Aki ártatlanul és türelmesen szenved, abban Én szenvedek
a lelkekért. Így folytatom megváltásom szent művét. Csend -
ben, a lelkek mélyén. A lélek, aki részt vesz megváltói nagy
mű vemben, jól tudja ezt, mert megadom hozzá a kegyelmet.
Ne ked is megadtam, és ezután is meg fogom adni. Életáldoza-
tod meghozza gyümölcsét. Annyi lelket mentek általad,
amennyit még a legmerészebb álmodban sem tudsz elképzelni.
Országomban fogod csak meglátni, ahol kimondhatatlanul bol-
doggá teszlek. Országomban azok a lelkek a legboldogabbak,
akik mindig alávetették magukat szent akaratomnak. Itt minden
elmúlik, elenyészik, de aki Isten akaratát teljesíti, örökké él.”

2008. aug. 21. Szentségimádáson Jézus: „Drága kislányom!
Elérkezik mindennek a vége. Úgy ennek a korszaknak is,
amelyben most éltek. Kinyújtom kezemet erre a nemzedékre,
és megítélem őket. Eddig irgalmasságom túláradó kegyelmét
árasztottam ki rájuk. Mindazok, akik kerestek Engem, megta-
láltak. Akik el akarták hagyni bűneiket, megtértek. A kegyelem
ideje lezárul. Irgalmasságomat felváltja igazságosságom. Az
igazságosság haragja sújt le mindazokra, akik lábbal tiporják
kegyelmeimet, akik kimosolyogták hívő gyermekeimet. Jaj
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együtt, mert Őt szolgáltad földi életedben. Halljátok meg ezt a
tanítást ti, akik még az utcákon ácsorogtok! Jöjjetek, dolgozza-
tok ti is a szőlőmben! Hirdessétek az evangéliumot életpéldá-
tokkal, tetteitekkel és szavaitokkal. Az idő rövid. Az élet elmú-
lik. Kamatoztassátok a pillanatokat, és használjatok fel minden
alkalmat! Mindig hozok elétek embereket, akikkel gyakorol-
hatjátok az irgalmasság jócselekedeteit. Ez az üdvösség titka:
az éhezőnek enni adni, a ruhátlant felöltöztetni. Ha megteszi-
tek, nektek is mondom: Jöjjetek Atyám áldottai! Vegyétek bir-
tokba az országot, amelyet Atyám öröktől fogva nektek készí-
tett. Amit a kicsinyek közül eggyel tettetek, azt Velem tettétek.
Legyetek óvatosak! „Ellenségetek, a sátán, ordító oroszlán mód -
jára ott kószál mindenütt, és keresi, kit nyeljen el.” (1 Pt.5,8.) Ne
hallgassatok rá! Ti csak azt tegyétek, amit az evangéliumban
tanítottam nektek. Most se mondok újat, csupán felelevenítem,
amit akkor mondtam. Éljetek szeretetben, és gyakoroljátok az
irgalmasságot! Akkor veletek lesz a béke Istene, és megáld
titeket.”

Szentmisén, szentáldozáskor Jézus: „Szívemet adom neked,
amely a szeretet kincses tárháza. Nyisd meg szívedet, és Én
megtanítalak a szeretetre. Ezt majd az élethelyzetekben fogod
megtapasztalni, különösen az ellenség iránt.”
Hatalmas béke költözött a szívembe szentáldozáskor, és
közömbösség minden sérelem iránt.

2008. aug. 26. Szentségimádáson Jézus. „Drága kislányom!
Nagyon szeretlek. Szomorú a Szívem, hogy ily sok a bűn
ezen a földön. Szívem mindnyájatokat szeret, és azt akarja,
hogy üdvözüljetek. Kislányom, imádkozz, mert karom lesúj-
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Isten akaratát akard mindig megtenni. Ezt tették előtted a pró-
féták, Szűzanyád, és ezt tettem Én is, Aki a te Megváltó Istened
vagyok. És most imádj! Térdelj le égi Édesanyád mellé! Ő
fogja a kezed. Ő vezetett Hozzám.”

2008. aug. 25. Szentségimádáson Jézus: „Drága kislányom!
A jövő ez: Isten imádása és vég nélküli szeretet. Ez lesz a fela -
datod a mennyben örökké. Készülj! Már most jól gyakorold be
ezt a kettőt. A szíved legyen derűs! A rossz dolgokkal ne fog-
lalkozz! Irtsd ki még az emlékezetedből is! Tudod, hogyan?
Úgy, hogy szüntelenül csak Rám gondolsz, és Bennem örven-
dezel. Mondogasd gyakran: Atyám, bocsáss meg nekik, mert
nem tudják, mit cselekszenek. Itt minden elmúlik. De a szere-
tet örökké tart. Ennek van egyedül értéke a földön, mert csak
ezt viszitek magatokkal a mennybe. Szeretni, szeretni, szeret-
ni. Ezt ismételgesd magadban, ha rossz dolgokkal találkozol.
Nekem csak szeretni szabad. Atyám, bocsáss meg nekik…
Csak a szeretet számít. Isten = szeretet. Ő szeretett bennünket
előbb. Nekünk is szeretni kell Őt, és Őbenne egymást. Ha így
gondolkozol, könnyű lesz minden sérelmet megbocsátani, sőt
elfelejteni. Az utóbbi nehezebb. Ezért nem szabad a negatív
dolgokkal foglalkozni. Mindig csak a láthatatlanokra irányítsd
a figyelmedet, mert az örök. A láthatókkal ne foglalkozz, mert
az elmúlik. Gyűjts kincseket a mennybe! Tegyél szeretetből
fakadó jócselekedeteket! Ezt ismételgesd magadban: „Atyám,
legyen meg a Te akaratod. Kérlek, segíts nekem mindig csak
jót tenni, hogy cselekedeteim láttán Téged dicsőítsenek az
emberek.” Arra teremtett Atyám, hogy megdicsőítsd az Ő
nevét. Ez az életed értelme. Ha így élsz, dúsgazdagon érkezel
meg országomba. Atyám pedig tisztelni fog szent angyalaival
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2008. aug. 27. Szentségimádáson Jézus. „Drága kislányom!
Mindig csak Rám figyelj! Soha ne a világra. Ne törődj mások
véleményével! Te csak azt tedd, amit Én mondok neked.
Hamarosan eljövök érted, és minden vágyadat teljesítem, sőt
azon felül is, minden elképzelésedet felülmúlóan. Látod, itt
vagyok előtted a legméltóságosabb Ol tá ri szent ség ben. Minden
nap a szívedbe térek, és te az Enyémbe. Korábban soha nem
gondoltad volna, és most itt vagy, az Enyém vagy, és Bennem
kimondhatatlanul boldog vagy. Mert megtapasztaltad végtelen
szeretetemet, békémet, és igazi boldogságot adok neked. Nem
olyat, amit a világ nyújt. Az Én békém és az Én örömöm a lélek
mélyén a rejtekben zajlik. Örömöm az, hogy megosztom
Magamat veletek. Békém az, hogy veletek vagyok és vigyázok
rátok. Szeretetem nem hasonlítható senki más szeretetéhez,
mert Én önzetlen, tiszta és végtelenül Szent, vagyis tökéletes
vagyok. Borulj le Előttem és imádj! Mondd Nekem: Szeretlek
Jézusom! Köszönöm, hogy meghaltál értem. Köszönöm, hogy
Te előbb szerettél engem, és elfogadsz olyannak, amilyen
vagyok. Szeretetedet nem a mi tökéletlenségünkhöz méred,
hanem lehajolsz hozzánk, és Magadhoz emelsz. Ha hagyjuk
magunkat, szentekké formálsz bennünket. Ilyen a Te kegyel-
med. Jóságod mindeneket felülmúl. Szeretlek Uram, én erőm,
békém, gazdagságom! Mindenem a Tiéd. Kérlek, fogadj el
engem minden tökéletlenségemmel és gyarlóságommal együtt.
Alakíts át engem olyan emberré, amilyenben Neked kedved
telik. Egyedül Neked akarok mindig megfelelni. Emelj
Magadhoz! Tégy szentté! Simítsd el bennem a göröngyöket,
tégy engem alkalmassá kegyelmeid befogadására! Úgy szeret-
ném, Istenem, ha mindig örömödet találnád bennem, és ha
megvigasztalhatnálak azon lelkek miatt, akiket eltávolít a bűn
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tani kész. Meg kell mentenem ezt a nemzedéket, mert nagyon
eltávolodtak Tőlem és törvényeimtől. Amint Szent Péter leve-
lében meg van írva, tűz által pusztul el ez a világ. (2 Pt.3.7,
10,12.) Már előre láttam a tömérdek bűnt, és azt, hogy ez
magára vonja a büntetést. Kislányom, ha az emberek tudnák,
mily nagy rosszat hoz rájuk a bűn, még az árnyékát is kerül-
nék. A földön a legnagyobb az életszentség, amelyre világo-
san megadtam az útmutatást: aki utánam akar jönni, tagadja
meg magát, vegye fel naponta keresztjét, és úgy kövessen
Engem. Ez az életszentség, a Krisztus-követés. Aki jó napo-
kat akar látni, és boldog akar lenni földi életében és az örök-
kévalóságon át, ezt tegye. Ne higgyenek a sátánnak, aki
becsapja őket. Én előre megmondtam nektek: üldözni fognak
titeket Énmiattam, de aki mindvégig kitart, az üdvözül. Drága
gyermekeim! Ütött az óra. Megítélem ezt a világot. Mindenki
a saját bűneiért fog szenvedni. Az igazak szenvedése érdem-
szerző lesz. Lelkeket mentenek meg az örök életre. Ők azok
a fényforrások a földön, akik kisugározzák szeretetemet, tisz-
taságomat, életszentségemet. Ők jelek ezen a földön. Azért,
hogy példát vegyetek róluk, és utánozzátok cselekedeteiket.
Nézzetek Szent Maximiliám Kolbe atyára, Szent Pió atyára,
vagy Viannay Szent Jánosra, hogy csak néhányat említsek.
Tudjátok meg, hogy vannak még köztetek névtelen szentek a
betegágyakon, az oltárszolgálatban és a családokban. Ők
csendben, minden feltűnés nélkül szolgálnak Engem a fele-
barátban. Tegyetek ti is hasonlóképpen! Térjetek meg bűnei-
tekből! Tisztuljatok meg a szentgyónásban, erősödjetek meg
a szentáldozás által. Belőletek is szenteket formálok, ha
hagyjátok.”
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készítettem, melledet verve megtérnél Hozzám. De Én a hite-
det kérem, és a szeretetedet, mert az ország azoknak készült,
akik Istent szeretik. Amikor kijön lelketek testetek burkából, és
megláttok Engem dicsőségben, és Velem együtt a tetteiteket is
a bölcsőtől a sírig, már nagyon fogjátok bánni, hogy nem
Engem választottatok. Lenéztétek Egyházamat, és hátat fordí-
tottatok tanításomnak. A sátánra hallgattatok, aki becsapott
titeket. De akkor már késő lesz. A lélek csak itt a földön tud fej-
lődni, változni, amíg a testben él. Utána már olyan marad, ami-
lyen halála pillanatában volt. Ha a pokolból és a tisztítótűzből
a lelkek visszatérhetnének a földre, mind szentül élnének.
Gyermekeim! Ütött az óra. Addig forduljatok Felém, amíg még
lehet. Öleljétek át irgalmasságomat! Esdjétek le magatokra
bűnbánatotok révén bocsánatomat! Higgyétek el, ez a legfon-
tosabb cselekedetetek egész földi életetek során. Ha ezt elmu-
lasztjátok, olyanok lesztek, mint a balga szüzek, akiket kizár-
tak a menyegzőről. Kicsinyeim! Misztikusan újra meg újra
meghalok minden elvesztett gyermekem miatt. Ne okozzatok
Nekem ekkora fájdalmat, és ne rekesszétek ki magatokat az
örök hazából! Atyám tárt karokkal vár, de nektek kell Feléje
indulni. Gyermekeim! Most még hívlak titeket, de hamarosan
lezárul a kegyelem ideje, és irgalmasságomat felváltja igazsá-
gosságom. Mondom nektek: ítéletemet egyetlen lélek sem éli
túl azok közül, akik nem kapaszkodtak bele irgalmam köpe-
nyébe. Olvassátok el a Szentírásból az ítéletet! Igenis van
pokol és külső sötétség mindazok számára, akik elutasítottak
Engem, az örök élet Szerzőjét. Gyermekeim! Szívleljétek meg
szavaimat, amely lélek és örök élet mindazoknak, akik követik,
és szerintük élnek. Kicsinyeim, nem akarlak elveszíteni titeket.
Jöjjetek Hozzám, amíg még nem késő! Ezek az utolsó felhívá-
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Tőled. Istenem, én édességem, békém és reményem! Minden
boldogságom Te vagy. Átadom Neked az életem. Légy az én
Uram, Megváltóm, Istenem és Mindenem! Nagyon szeretlek
Téged. Soha nem akarok más örömöt, csak Téged. Formálj
engem Magadba! Tégy szentté! Szent akarok lenni már itt a
földön. Elfogadok Tőled mindent, jót, rosszat egyaránt. Hálát
adok mindenért. Köszönöm, hogy mellettem vagy és gondos-
kodsz rólam. Én Istenem és Mindenem! Kell, hogy hálát adjak,
mert nagyon megáldottál. Kell, hogy hálát adjak mindazok
helyett is, akik ezt nem teszik. Mindörökké zengeni akarom
dicsőségedet. Hozzád vágyom Uram, hogy mindörökké gyö-
nyörködjek Szent Színed látásában! Istenem, imádlak, szeret-
lek teljes szívemből! A Szentlélekkel együtt zengem: Hála és
dicsőség legyen Neked Atya, Fiú és Szentlélek mindörökkön
örökké! Ámen.”

2008. aug. 28. Szentségimádáson Jézus: „Kislányom, nagyon
szeretlek. Ami most jön, az a világ megmentésére lesz a lelke-
kért, akikért a Véremet ontottam a keresztfán. A lelkek meg-
mentéséért mindent odaadtam, az életemet is. Leszálltam
Atyám öléből, az örök boldogság honából ebbe a siralom-
völgybe, amely a bűnösök számára készült. Magamra vettem a
világ bűneit Én, az Ártatlan, a Szent. Azért, hogy példát adjak
nektek a szeretetre. Sajnos csak kevés követőre találtam. Az
önzés, az egoizmus teret hódított a szívekben. Én, az igaz-
gyöngy, az örök boldogság, az örök élet nem kellek. Helyette
megtöltik szívüket a bűnnel. Az igazgyöngy helyett a kavicsok
kellenek. Az alázatos szolgálat helyett a hatalmaskodás. A sze-
génység helyett a mammonimádás. A szent tisztaság helyett a
paráználkodás. Ó, Én vak népem! Ha látnád azt, amit neked

108



lesznek, ráadásul mindörökre. Az igazi értékeket nem akarják
megismerni, megvetik. Pedig templomaim nyitva várják őket
is. A gyóntatószék számukra is elérhető. De ők süketek és
vakok. Azt gondolják, sose halnak meg, és nincs számadás.
Pedig van számonkérés, és az élet rövid.

Most az örök élet titkáról beszélek neked. Az örök élet csírája
minden emberben jelen van, mert amikor Isten megteremtette
az első embert, lelket lehelt bele. Ez a lélek halhatatlan. A lélek
az ember lényege. A lélek, a tudat örökké él. Amíg az ember
testben él, addig dől el örök sorsa. Menny, pokol, tisztítótűz.
Mindenki meg lesz ítélve aszerint, hogy földi életében jót vagy
gonoszat cselekedett. Isten az embert a saját képére teremtette.
Ez azt jelenti, hogy szabad akaratot és értelmet adott neki. Ezt
minden embernek nagyon tiszteletben kellene tartania, mert ezt
Isten is nagyon tiszteletben tartja. Ha nem így lenne, nem kel-
lene tisztítótűz és pokol, hanem mindenki földi életének befe-
jeztével felmenne a mennybe. Isten mindent jónak teremtett.
Minden embert és az egész világot. Az embernek szabad aka-
rata és értelme révén kell választani a jó, amit Isten kínál fel
neki, például a főparancs, a szeretet; vagy a rossz, amit a sátán
hazudik neki, például légy önző, szeretetlen - e kettő között. A
lelkiismeret mindig tiltakozik, ha Isten törvénye ellen vét az
ember. De ha sorozatosan a rosszat választja, el tudja altatni a
lelkiismeretét. Tulajdonképpen a lelkiismeretvizsgálat és a
szentgyónás azért van, hogy ha vétkezett valaki, visszatérjen az
üdvösség útjára, és ha megtisztult a lelke, újra hallgasson a lel-
kiismerete szavára, amely Isten hangja, mert minden jó Tőle
származik.
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saim. Hamarosan lezárulnak a jelenések, és beteljesülnek sza-
vaim. Imádkozom értetek az Atyához, mint egykor Péterért, aki
megtért, miután háromszor megtagadott Engem. Imádkozom
értetek, hogy megtérve megerősödjetek hitetekben, és elnyer-
jétek az országot.”

2008. aug. 29. Szentségimádáson Jézus: „Drága kislányom!
Elérkezett az óra. Addig írj, amíg még teheted. Addig jöjj
Hozzám, amíg még jöhetsz. Karom lesújtani készül. Nem néz-
hetem tovább ezt a tengernyi bűnt. Megtisztítom Egyházamat.
Megtisztítom a világot. Papjaimat és híveimet elhurcolják.
Most válnak szét a béresek és a pásztorok. Az álhívek és az
igaz hívők. Megrostálok mindenkit kivétel nélkül. A gyávákat
futni engedem, de ők nem nyerhetik el az örök élet győzelmi
koszorúját. Csak aki mindhalálig kitart, akár vére kiontása árán
is, az üdvözül. Érvényesül a Szentírás szava: Aki megtagad
Engem ez előtt a bűnös nemzedék előtt, azt Én is megtagadom
Atyám és angyalai előtt. Aki megvall Engem, azt Én is meg-
vallom Atyám és angyalai előtt. Kérjétek magatokra és hittest-
véreitekre az erőslelkűséget, a kitartást mindhalálig. Sza kad -
jatok el a világtól, és annak minden csábításától! Csak Nekem
szolgáljatok! Ha ezt jól begyakoroljátok, nem fogtok hűtlenül
megtagadni Engem. Most a világra sötét felhő borul. Egymást
fogják követni a természeti katasztrófák, a szerencsétlenségek
és a háborúk. Mindez a világ hitetlensége és bűnei miatt van
megengedve. Már a természet is fellázad ennyi bűn és istenta-
gadás láttán. Ma az emberiség beteg. Szeretetlen, és önmagát
irtja ki. Azt gondolják, hogy a bűnös élvezetek, az érzékiség, a
hatalomféltés és a mammonimádás boldoggá teszik őket.
Súlyosan tévednek. Épp az ellenkezőjét érik el. Boldogtalanok
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életszentség útjára lépnek. De lesznek megátalkodottak, akik
felháborodnak a figyelmeztetés miatt, és ezek ellenetek fognak
fordulni, titeket okolva az égi eseményekért. Magyarország
meg fog térni. Édesanyám szüntelenül térden állva kéri
Atyámat és Engem ezért az országért. Véres könnyeket hullat
értetek. De nagyon elégedett az imádkozó kis sereggel, akik
naponta imádkozzák a rózsafüzért. A ti imáitokat mutatja be a
Szentháromságnak az Övéivel együtt, és kérése meghallgatás-
ra talált. Magyarország az Ő tulajdona, és közbenjárására
országotok lelki nagyhatalom lesz. Ez azt jelenti, hogy sok lesz
a szent köztetek. Minél több szent van egy országban, annál
több bűnös menekül meg ott, mert az életszentségben élők
imádkoznak értük. Köszönd meg égi Édesanyádnak, hogy
Mária Julianna lehetsz, aki református vallásból katolikussá
lettél, napi áldozó vagy, és hallod szavamat. Ezeket a nagy
kegyelmeket Ő esdette ki a számodra, azért, mert szeretted és
tisztelted Őt, jóllehet senki sem tanított erre. Azóta még jobban
ismered Őt, és ez arra indít, hogy még jobban tiszteld és sze-
resd. Az Ő közbenjárására kaptad szervita lelkivezetődet, és
lettél te is szervita világi nővér. Ezek olyan nagy kegyelmek,
amelyeket csak a mennyben fogsz tudni felfogni. Addig is adj
hálát szüntelen mindazért, amit kaptál, mert minden az Én
kegyelmem, és annak adom, akinek akarom. Jóllehet rengete-
get szenvedtél a környezetedtől Miattam, de erről ismered fel,
hogy jó úton haladsz a Krisztuskövetésben. Mindaz, aki buz-
gón akar követni Engem, üldözést szenved. De a lelki örömök,
amelyeket Tőlem kapsz – hisz Én egy vagyok veled a gyakori
szentáldozások által – kárpótolnak minden keserűségért, sőt
feledtetik azokat.
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Ez a világ beteg. Azért, mert elfordult Istentől. Nem kell neki
az éltető forrás, a szentségek, hanem csak a hiábavalóságok
után töri magát. Ha nem kell neki a jó, ami lelke-teste javára
válna, ne csodálkozzon, ha a lelke békétlen, és az élete el van
rontva, hisz ő választott szabad akarata révén. Én vagyok a lel-
kek orvosa. Amint földi életemben tettem, most is gyógyítok.
Figyelem az emberek gondolatait, szavait, tetteit. Próbálom
terelni őket az Egyházba, ahol hallják az igét, és járulhatnak a
szentségekhez. Türelmesen várom őket a gyóntatószékben és a
tabernákulumban. Ha nem jönnek, megengedek egy-egy rossz
eseményt, például betegséget. Hátha a szenvedés Felém fordít-
ja őket. Ha ez sem használ, súlyosabb fenyítést alkalmazok,
hogy megakadályozzam az illető lélek elkárhozását. Jól mond-
ta Bonajunkta atya: „Jaj annak, aki nem kap keresztet. Le mon -
dott arról az Isten.” A Szentírás is ezt írja: „…megfenyíti az Úr,
akit szeret, s megostoroz mindenkit, akit fiává fogad.”
(Zsid.12,6.) Gyermekeim! Ne vessétek meg a fenyítést, a
keresztet, még akkor sem, ha az nagyon sok szenvedéssel jár.
Higgyétek el Nekem, csak annyit adok belőle, amennyi elen-
gedhetetlenül szükséges az üdvösségetekhez. Még mindig sok-
kal jobb átmenetileg szenvedni, mint örökké égni a pokol tüzé-
ben. Ilyen az Én irgalmas szeretetem, amely megoltalmaz az
örök kárhozattól.”

2008. aug. 31. Szentségimádáson Jézus: „Drága kislányom!
Elérkezett az óra. Az idő lejárt. Nagyon közel van a nagy
figyelmeztetés. Mindazok, akik hallgattak szavamra, örülje-
nek, mert nagy békét fognak érezni a lelkükben. De jaj azok-
nak, akik ellene mondtak hívásomnak. Ők sokat fognak szen-
vedni. Lesznek, akik Felém fordulnak, és megtérnek, és az
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imádása. A sátán tudja, hogy nagyon kevés az ideje. Ezért meg-
foszt titeket Tőlem, az Ol tá ri szent ség től, mert tudja, hogy Én
vagyok a ti erőforrásotok. De lesznek hősök, szentek, akik
vérük kiontása, életük feláldozása árán is részt vesznek a szent-
misén, és járulnak a szentáldozáshoz. Papjaimat, akik a tiltás
ellenére bemutatják a szentmisét, kivégzik. De az igaz papok
nem rettennek vissza, és az életüket fogják adni Értem, és a
rájuk bízott nyájért. Nagyon szomorú idők jönnek. De ti a vég-
célt lássátok. Az örök jutalmat, amit megígértem, ha mindhalá-
lig ki fogtok tartani. Jó lenne felkészülni rá. Addig járuljatok a
szentségekhez, amíg még nyitva vannak a templomok, és van-
nak papok, akik kiszolgáltatják. Mondom nektek: az idő rövid.
Beteljesülnek szavaim, de akkor már késő lesz.”

2008. szept. 2. Szentségimádáson Jézus: „Drága kislányom! Jó
neked itt lenni. Örökre Velem leszel. Higgyél! Hidd, hogy itt
vagyok előtted, és Én szólok hozzád. Hidd, hogy egyszer lejár
az idő, és Hozzám jössz. Hidd, hogy már közel van mindaz,
amire felkészítettelek. Az ég és föld elmúlnak, de az Én igéim
soha el nem múlnak. Nagyon szeretlek. Szem nem látta, fül
nem hallotta, emberi szív fel nem foghatja, amit azoknak készí-
tett Atyám, akik Istent szeretik. Szeress Engem lángolóan,
mindenekfölött! Akkor is, amikor szenvedsz, amikor eleged
van mindenből, amikor sok a teher a válladon. Szeress a rosz-
szullétekben, minden szenvedésben! Akkor vagyok hozzád a
legközelebb, amikor szenvedsz. Nézz Rám a keresztre! Én nem
mondtam, hogy elegem van, hanem szent zsoltárokkal dicsőí-
tettem Atyámat. Nem mondtam, hogy legyen már vége, hanem
azt, hogy Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cse-
lekszenek. Nem kérdeztem, hogy miért, hanem így imádkoz-
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Imádkozzatok egymásért! Ma megtapasztalhattad, milyen
gyors segítséget jelent, ha többen imádkoznak érted. Az imá-
nak hatalmas értéke van, amely a végtelenbe nyúlik. Hatása a
végtelenre, az örökkévalóra irányul. A hittel teli ima le tudja
esdeni a bűnösök megtérését, és ki tudja könyörögni mindazt,
ami a lelketek javára válik. Ti tehát így imádkozzatok: bízzá-
tok a megoldást az Atyára! Csak ennyit kérjetek: Atyám, Te
látsz és tudsz mindent, legyen meg a Te akaratod. Bízom
Benned. Hiszem, hogy tudsz segíteni, ha akarsz. De ha mást
akarsz is, meghajlok akaratod előtt, mert Te jobban tudod, mi
válik a javamra. Szeretlek Téged, bármit is teszel. Hiszem,
hogy az Istent szeretőknek minden a javukra válik. Hálát adok
Neked mindenért, és dicsőítem a Te Nevedet. Ámen. Ha ilyen
önátadottan imádkoztok, Atyám ezt nagy tetszéssel hallgatja
meg, és szentekké tesz titeket, mert Atyám mindig a legna-
gyobb kegyelmet akarja adni, mert Ő tökéletes.

Az idő lejárt. A világ felbolydul, mint valami méhkas. Ami
most jön a földre, ehhez hasonló még nem volt a világtörténe-
lem folyamán. Visszajövetelem a küszöbön van. Nagyon véres
események fogják megelőzni. Nagyon jó, hogy itt vagy.
Szívem szeretete átölel. Olyan magányos vagyok, különösen
éjszaka. Kiválasztottalak Magamnak, hogy légy az Én szószó-
lóm, ceruzám, rozsdás vízcsapom. Fel nem foghatod, mily
nagy kitüntetés az Istent szolgálni. Ha csak egy kicsit is fel-
fognád, egyfolytában hálát adnál érte. Jöjj Hozzám mindig,
amikor csak teheted! Hamarosan feldúlják templomaimat, és
kidobnak Engem a tabernákulumokból. Szentmise csak rejtek-
ben lesz bemutatva. Tilos lesz Engem imádni, és a szentáldo-
zásban a szívetekbe fogadni. Csak egy vallás lesz, a fenevad
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mégis boldoggá tesz, ízelítő a mennyországból. Többet nem is
tudnál elviselni. Ebből láthatod, milyen kis porszem vagy csu-
pán. De amikor majd belépsz országomba, és elnyered azt a
felsőbbrendű létet, amelyet örök életnek hívnak, elváltozol és
hasonló leszel Hozzám, a Feltámadotthoz. Te is fényleni fogsz
abban a mértékben, amilyenben átadtad az életedet a földön
Nekem, és hirdetted országom örömhírét mindazoknak, akiket
eléd hoztam és rád bíztam. Elnyered Tőlem a tökéletes tudást,
ami messze felülmúlja a földön élő összes tudós tudását.
Mindezt egyetlen pillanat alatt nyered el Tőlem, Aki Min den -
ha tó vagyok. Mindezekkel együtt megosztom veled az Én örö-
mömet, amit a fölött érzek, hogy üdvözíthettelek téged. Te
pedig annak fogsz vég nélkül örülni, hogy megváltottalak
téged. Ezért kimondhatatlan hála és szeretet tölti be szívedet,
és örökké dicsőíteni fogod Nevemet. Én pedig új nevet adok
neked, amelyet csak te fogsz ismerni. Ez a név tartalmazni
fogja egész életedet és küldetésedet, amelyet a földön töltöttél
be. Ez az örök élet titka minden üdvözült lélek számára. Erre
készítek fel minden embert a földön. Természetesen csak akkor
tudom, ha együtt működik kegyelmeimmel. Erre is vonatkozik
felhívásom az evangéliumban: „Legyetek szüntelen készenlét-
ben!” Aki ugyanis megnyitja lelkét kegyelmeim özöne előtt, az
szüntelenül fejlődik az örök élet szempontjából, és lelki kin-
csekkel megrakva, gazdagon érkezik meg országomba.”

2008. szept. 19. Szentségimádáson Jézus: „Drága kislányom!
Merülj el Bennem, Alkotódban és Megváltó Istenedben!
Nagyon szeretlek. A tiéd vagyok minden imádásban, minden
szentáldozásban, minden rászorulóban, akiket eléd hozok.
Tégy mindig a lelkiismereted szava szerint. Én cselekszem, Én
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tam: Atyám, ne az Én akaratom legyen, hanem a Tiéd. Tanulj
meg Tőlem szenvedni, mindent elfogadni, türelmesnek lenni.
Lásd meg szenvedésed áldott gyümölcseit: a sok imát, az ige-
neket válaszul az Én akaratomra, kegyelmeim özönét, amelye-
ket oly bőségesen árasztok ki rád és a lelkekre, akikről sokszor
nem is tudsz. Sok-sok megtérés, lelki-testi gyógyulás fakad
türelemmel elviselt szenvedéseidből, amelyeket az Enyéimmel
egyesítve ajánlasz fel Nekem Szűzanyád hétfájdalmas Szep lő -
te len Szíve és könnyei által. Folytasd ezt állhatatosan tovább,
egészen életed végéig! Így növekedsz Előttem az alázatban és
az engedelmességben, és egyre jobban hasonlítasz Rám.
Kövess Engem a keresztúton fel a Golgotára, amelyen át vezet
az út az örök boldogság honába. Erre hívtalak meg mindnyája-
tokat. Ez az üdvösség ösvénye, amelyen kézenfogva vezetlek
titeket, és az Én erőmet kölcsönzöm hozzá nektek. Mindezeken
felül szeress mindig. Én legyek minden gondolatod, imádott
Urad, Istened és Mindened. Látod, itt vagy Előttem. Megadtam
az erőt, hogy eljöjj. Hallod szavamat, és boldog vagy. A lelked
a béke óceánja. Örülj és ujjongj, mert nemsokára lehull lelked
szeméről a lepel, és meglátsz Engem színről színre, és örökre
Velem leszel, és átadod magad a vég nélküli imádásnak és
dicsőítésnek. Csupa öröm és boldogság vár rád mindörökre.
Gondolj gyakran ígéretemre, amit most itt mondtam. Ezek lel-
kesítsenek, erősítsenek, vigasztaljanak. Én veled vagyok,
fogom a kezed, és elvezetlek az örök életre.

Szívem édessége elárasztja szívedet. Fényességem beragyogja
lelkedet. Örömöm betölti elmédet. Mi ez ahhoz a végtelen
ragyogáshoz és dicsőséghez képest, amit örökre tartogatok szá-
modra? Csupán annyi, mint egy vízcsepp az óceánhoz. De
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Arról ismernek fel benneteket, hogy Hozzám tartoztok, hogy
szeretettel vagytok egymás iránt. Csak a szeretet számít. A
szeretet csodákra képes. Meg tudja nyitni előttem a bezárt lel-
keket. A szeretet kulcs az ember szívéhez, de az Isten Szívéhez
is. Egyedül a szeretet megy be az Isten országába. Szeretettel
ment sétek meg a lelketeket. A szeretet sok bűnt eltakar. A hit-
tel és szeretettel teli ima bőséges termést hoz, vagyis sok lel-
ket ment meg az örök életre. Kicsinyeim! Lelkemnek öröktől
fogva kiválasztott gyermekei! Váltsátok tettekre tanításomat!
Az idő rövid. Lezárul egy korszak, a kegyelem ideje. Igaz sá -
gos ságom ostora ver végig a földön. Aki eddig megvetette
végtelen irgalmamat, az most igazságosságommal fogja szem-
betalálni magát. Kicsinyeim, mindez tiértetek történik, lelke-
tek megmentéséért. Esdjétek le a kegyelmet bűnben rabosko-
dó testvéreitek számára! Az idő lejár. Beteljesülnek szavaim.
Győz zétek le a sátánt, aki szüntelen acsarkodik, hogy kit nyel-
jen el. Győzzétek le erényes életetekkel, törvényeim megtartá-
sával! Csatlakozzatok Hozzám! Én mindnyájatoknak felaján-
lom segítségemet. Ha nem utasítotok el, veletek maradok a
világ végezetéig. Ne felejtsétek, a sátánt csak Velem együtt
tudjátok leküzdeni. Járuljatok tiszta lélekkel a szentáldozás-
hoz! Ez pajzs a sátán ellen. Én Magam harcolok értetek, mert
Engem fogadtok a szívetekbe. Kicsinyeim, drága gyermeke-
im! Minden kegyelmet megadtam, hogy megmentsem a lelke-
teket. Kizárólag rajtatok múlik, hogy éltek-e a lehetőségekkel.
Szabad akaratot és értelmet kaptatok. Ez az ember méltósága,
amely által Isten képmására lett teremtve. Most még tanítalak,
még kérlek titeket, de hamarosan lezárul az idő. A próféták
elhallgatnak, és mindenki elveszi méltó jutalmát. Olvassátok
az evangéliumot! A gonoszok az örök tűzre mennek, az igazak
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működöm benned. Élj úgy életed minden pillanatában, ahogy
halálod pillanatában szeretnéd, hogy éltél volna! Ez a te külde-
tésed: szeretni, szolgálni, imádni, hűségesen kitartani mindha-
lálig. Ezt várom el minden Engem követő lélektől. Erre hív -
talak meg kivétel nélkül mindnyájatokat. Most pedig borulj le,
és imádj! Ezt hozod magaddal. Ezek a legédesebb kincseid,
amelyeknek egy egész örökkévalóságon át örülni fogsz. Sze -
ret lek. Pihenj meg keblemen. Élvezd Szívem szeretetének sem-
mihez sem hasonlítható édességét. Neked adom mindazt, ami a
javadra válik. Már felneveltelek, hogy kisdedként egyedül csak
Rám hagyatkozz, és ne akarj semmit, csupán az Én akaratomat
elfogadni és tettekre váltani. Ez az életszentség. Ezt tanítottam
a Miatyánkban: „Legyen meg a Te akaratod.” Erre adtam pél-
dát: „Atyám, ne úgy legyen, ahogy Én akarom, hanem ahogy
Te.” Ezt tette Szent Édesanyám is: „Íme az Úrnak szolgáló-
leánya. Legyen nekem a Te igéd szerint.” Így éltek szentjeim is
itt a földön. Leküzdve saját akaratukat, hogy Annak akaratát
kövessék, Aki üdvözíteni akarja őket. Látod, ilyen nagy méltó-
ság a szabad akarat. Ha megteszitek Isten akaratát, az örök
üdvösség fakad belőle. Éljetek szentül, és akkor elnyeritek az
örök boldogságot, amelyet Atyám nektek készített.”

2008. szept. 20. Szentségimádáson Jézus: „Nemsokára lövé-
sek fognak dördülni. Az Enyéim vérét ontják. Kicsinyeim,
vigyázzatok! Mindent előre megmondtam nektek. Vir rassza -
tok! Ügyeljetek lelketek tisztasága fölött! Minden itt marad.
Még romlandó testeteket is levetkőzitek. Egyedül a tetteiteket
hozzátok magatokkal ítélőszékem elé. Ezekre vigyázzatok,
hogy cselekedeteitek mindig összhangban legyenek tanítása-
immal. Életetek lámpásként világítson ebben a sötét világban.
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nagy bizalommal, nem a háborgó tengerre, és akkor nem fogsz
süllyedni.”

2008. szept. 23. Szentségimádáson Jézus: „Drága kislányom!
Az idő elérkezett. Megrostálok mindenkit, kivétel nélkül.
Imádkozzatok magatokért és egymásért, az egész Egyházért,
hogy hűségesen kitartsatok mindhalálig. Sokan jönnek majd az
Én nevemben, hogy Én vagyok, de ti ne higgyetek nekik! A
sátán sokakat megtéveszt majd, hogy őt imádják. Még titeket is
meg akarna téveszteni, ha lehetne. Olvassátok a Szentírást!
Minden sugallatot, minden üzenetet ezzel vessetek össze! Ha
összhangban van az Én tanításommal, csak akkor fogadjátok
el! Ha nem, vessétek el azonnal! Egy mérce van, a Szentírás,
az evangélium, amelyet Én tanítottam, és apostolaim leírtak.
Ez a kétélű kard, amely a számból jön ki, ez az Én tanításom.
Aki megtartja, nem esik ítélet alá, de aki nem, az már saját
magát ítélte el. Jaj azoknak, akik nem akarják megismerni és
megtartani törvényeimet! Olyanok, mint az esztelen balga, aki
homokra építette házát. Az első szélvihar romba döntötte. Mit
ér az embernek, ha az egész világot is megnyeri, de a lelkében
kárt szenved? Mit is adhatna cserébe lelkéért? Vigyázzatok,
hogyan éltek! Ne az evilági javak után törtessetek! Keressétek
inkább az Isten országát, és annak igazságát, a többi mind meg-
adatik hozzá nektek. Itt minden elenyészik, minden elmúlik, de
szavaim igazak és ámenek. Az ég és a föld elmúlnak, de az Én
igéim soha el nem múlnak. Vigyázzatok, hogyan éltek! Ezt
meg kell tenni, azt nem lehet elhagyni... A szent dolgokra meg
nem marad idő. Engem állítsatok az első helyre, Aki meghal-
tam értetek a keresztfán, hogy üdvözítselek benneteket. Akkor
lesz idő a szentmisére, az imára, a szentgyónásra, a Szentírás
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pedig az örök életre. Most még választhattok. Hozzátok meg a
döntést! Szakadjatok el a bűntől, és csatlakozzatok Hozzám,
megváltó, szerető Istenetekhez! Ne halogassátok a döntést,
mert az idő rövid! Ne utasítsátok vissza kérésemet! Szavaim
igazak és ámenek. Van pokol, ahol a rettenetes kínszenvedés
örökké tart. Ettől akarlak megmenteni titeket.”

2008. szept. 22. Szentségimádáson Jézus: „Drága kislányom!
Elérkezett az idő. Jól vigyázz! Ellenséged, a sátán most még
nagyobb erővel támad. Tudja, hogy már kevés az ideje. Csak
úgy tudod legyőzni, ha mindig csak Rám figyelsz. Ha Én
vagyok a te támaszod, erőforrásod. Ha mindig tudatosítod
magadban, hogy Én a szívedben lakom. Én, a te mindenható,
megváltó Istened vigyázok rád szüntelen. Nagyon szeretlek. Ez
legyen mindig előtted. Az Én izzó, lángoló szeretetem, amely
felvitt Engem érted a keresztre. Ha mindig Engem látsz a
keresztfán, és arra gondolsz, mily nagy árat fizettem a lelked
üdvéért, akkor semmi áldozat sem lesz sok, amit még kérek
tőled. Amikor nehéz, mondd Nekem: mi ez a Te áldozataidhoz
és kínszenvedéseidhez képest? Uram kérlek, adj nekem a Te
erődből, hogy maradéktalanul teljesítsem rám vonatkozó örök
szent tervedet! Csak így leszel képes végigmenni azon az úton,
amelyet kijelöltem neked, mint az örök életre vivő ösvényt.
Nagyon szeretlek. Képességeiddel Én ajándékoztalak meg. Én
erősítelek nap mint nap. Minden az Én kegyelmem. Bízzál
Bennem! Soha nem próbállak erődön felül. Soha ne hagyd,
hogy a csüggedtség úrrá legyen rajtad! Én a derű és az öröm
Istene vagyok. Ha Engem látsz, mindig megtalálod Bennem
örömöd forrását. Én a megaláztatásokban és a keserűségekben
is erőt és vigaszt öntök a lelkedbe. Csak Rám kell figyelned
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szavak nélkül. A lelkébe mennyei örömöt és békét adok. Maga
a Szentlélek dicsőít Engem benne. Szüntelenül hálát ad kegyel-
meimért. Van olyan lélek, akinek megengedem, hogy szentál-
dozás után mennyei édességet érezzen, amikor Engem magá-
hoz vesz. Más lelkeknek megadom a tisztánlátás kegyelmét,
hogy mit tegyen, vagy mit ne tegyen. Vannak, akiknek egy-
szerre több kegyelmet adok. Ez mindig attól függ, hogy meny-
nyire szeret a lélek, és mennyire fogékony kegyelmeim befo-
gadására. Mindenki azt érzi szentáldozáskor, amit Én érzek az
ő szívében. Ha a lélek tiszta, és mindenek fölött szeret Engem,
akkor nagyon boldog vagyok a szívében, és ezt az örömöt meg-
osztom vele. De ha valaki bűnben él, és úgy fogad Engem a
szentáldozásban a szívébe, ott Én nagyon szomorú vagyok, és
a lélekkel is megosztom ezt a bánatot. Az ilyen lélek nem tud
Nekem örülni, mert nem szeret, és megbántott Engem, és a bűn
megelőz Engem a szívében, amitől nem akar elszakadni. El
nem tudjátok képzelni azt a nagy kegyelmet, és boldogságot,
amit Atyám az üdvözült lelkeknek készített. Ha csak egyetlen
pillanatra megízlelhetnétek a menny boldogságát, minden
áldozatot és szenvedést elviselnétek érte. Szent Pál elragadta-
tott a harmadik égig. Megízlelte a menny semmihez sem
hasonlítható boldogságát. Ezért ezt írta: „A föld összes szenve-
dése nem mérhető a mennyország boldogságának egyetlen pil-
lanatával.” Ő rengeteget szenvedett Értem és az igehirdetésért.
De sohasem zúgolódott, mert tudta, mit miért tesz. Elvitte az
örömhírt a pogányokhoz, hogy ők is részesei legyenek annak
az örök boldogságnak, amelyet megmutattam neki. Neked is
megmutattam, azóta könnyek között vágyódsz oda vissza, és
semmi áldozatot sem találsz soknak, hogy elnyerd az üdvössé-
get. De mi a ti áldozatotok az Enyémhez képest! Ezért meríte-
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olvasására. Mindezeket a lelketek üdvösségére adtam. Ne az
evilági dolgokkal foglalkozzatok, hanem az örökkévalókkal!
Szem nem látta, fül nem hallotta, emberi szív fel nem foghat-
ja, amit azoknak készített Atyám, akik Őt szeretik. Ez a főpa-
rancs: „Szeresd Uradat, Istenedet teljes szívedből, teljes lel-
kedből, teljes elmédből és minden erődből! Szeresd felebaráto-
dat úgy, mint magadat!” Erre törekedjetek! Ha így éltek,
mindent megnyertetek.”

2008. szept. 25. Szentségimádásom Jézus: „Az idő közel. Be -
tel jesülnek szavaim. Minden óráért adjatok hálát, amíg még
tart a kegyelem ideje. Használjatok ki minden percet! Csak a
szent dolgokkal foglalkozzatok! Ne nézzetek TV-t! Olvassátok
inkább a Bibliát! Ne menjetek szórakozni, hanem vegyetek
részt a szentmisén! Aki tud, az naponta menjen, és járuljon a
szentáldozáshoz. Fel nem tudjátok fogni, milyen nagy kincs a
szentáldozás! Saját Magamat adom a lelkeknek. Igyekezzetek
mindig tiszta lélekkel fogadni Engem a szívetekbe!
Teremtsetek magatokban csendet, akkor közlöm Magam vele-
tek. Evangéliumomban ezt mondtam: „Aki Engem szeret, az
megtartja parancsaimat, és annak kinyilatkoztatom Magam.”
Ez többféle módon történik, de mindig annak függvényében,
hogy a lélek mennyire nyitott kegyelmeim befogadására. Ha
lefoglalja gondolatait saját problémáival, és mindig csak ő
beszél Hozzám, akkor Én nem jutok szóhoz. Aki Rám kíván-
csi, és arra, hogy Én mit akarok mondani neki, az Rám figyel.
Nem foglalkozik mással, csak egyedül Velem. Örül Nekem,
amikor Velem van, mert őszintén szeret Engem. Nem törődik
mással, csak Velem, mert Én foglalom el a szívében az első
helyet. Az ilyen léleknek kinyilatkoztatom Magam. Sokszor
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ember, aki elásta az egy talentumot, és végül elvesztette. Hiába
fáradoztok az evilági javakért, mindent itt kell hagynotok. De
ha tettekre váltjátok tanításomat, királyi gazdagon érkeztek
haza országomba. Egyet jól jegyezzetek meg: mindenről szá-
mot kell adnotok szent színem előtt. Csupán a tetteiteket hoz-
zátok magatokkal. Aszerint lesztek megítélve, hogy jót vagy
gonoszat cselekedtetek. A passzivitás is bűn. Szent Jakab apos-
tol leírta: „Aki tudna jót tenni, de nem tesz, bűnt követ el.”
(Jak. 4,17.) Ne azután fáradozzatok, ami itt marad, hanem
azután, amit magatokkal hoztok. Ezek a ti cselekedeteitek.
Igyekezzetek tettekre váltani tanításomat, akkor elnyeritek ígé-
reteimet.” 
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tek Belőlem erőt, amikor szenvedtek, mert az Én áldozatom
érdemelte ki számotokra az örök üdvösséget. Leszálltam a
mennyből, hogy titeket Magamhoz emeljelek, és megszerez-
tem nektek az örök életet. Ó, ha csak töredékét fordítanátok a
Szentírás olvasására annak, amit az evilági rövidke életre való
felkészülés miatt tanultok, mennyire bölcsek lennétek, és nem
tudna olyan könnyen rászedni a sátán a bűnre! De ti süketek és
vakok vagytok, nem érdekel a lélek örök sorsa, a halálra nem
gondoltok, csupán az evilági élvezeteknek hódoltok. Jaj lesz,
ha nem tértek meg! Örökre elvesztek. Soha nem ízlelitek meg
királyi lakomámat, mert hívásomra mindig kifogásokat találta-
tok. Fontosabb volt a szemét, a mulandóság, ami itt marad, és
ti üres kézzel álltok majd meg színem előtt. Hiába hívogattalak
benneteket a szentmisékre, hiába kínáltam Magam a szentál-
dozásban. Az igazi kincset, az igazgyöngyöt megvetettétek.
Helyette port és kavicsot gyűjtögettetek. Addig halogattátok
megtéréseteket, hogy hirtelen lecsapott rátok a halál, és lekés-
tetek. Mindezekért egyedül csak magatokat okolhatjátok, mert
minden fontosabb volt számotokra, mint Én, a ti Megváltó
Istenetek. Így járnak azok, akiknek a szívükben nem Én állok
az első helyen. Jól fontoljátok meg szavaimat, amíg még nem
késő! Módfelett nagy kegyelem, hogy szólok hozzátok.
Térjetek meg! Tartsatok bűnbánatot! Olvassátok az evangéliu-
mot, és váltsátok tettekre tanításomat! Ha megteszitek, min-
dent megnyertek. De ha nem, mindent elveszítetek.”

2008. szept. 28. Szentségimádáson Jézus: „Drága kislányom!
Az élet rövid. Mindaz, aki kihasználta a pillanatok adta lehető-
ségeket, kamatoztatta talentumaimat. Aki elszalasztja az alkal-
makat a jócselekedetekre és az irgalmasságra, olyan, mint az az

124



2008. jún. 5. Szentségimádáson Jézus: „Most az ima fontossá-
gáról beszélek neked. Az ima kulcs az Isten Szívéhez. Minél
több hittel párosul az ima, annál biztosabb lehet benne az imád-
kozó, hogy Isten meghallgatja azt. A legsikeresebb ima az, ha
teljesen Istenre bízzátok, hogy mit adjon nektek. Egyben biz-
tosak lehettek: azt fogjátok megkapni, ami nektek a legjobb. A
legtökéletesebb ima ez: „Atyám, ne úgy legyen, ahogy én aka-
rom, hanem ahogy Te.” Ez tetszik legjobban az Atyának. Ezt
tanítottam a Miatyánkban: „Legyen meg a Te akaratod.” Erre
hívtam meg az Engem követőket: „Aki utánam akar jönni,
tagadja meg magát, vegye fel mindennap keresztjét…” Erre
adtam példát a Getszemáné kertben, és egész életemben. Édes-
anyám ugyanezt mondta az angyalnak: „Legyen nekem a te
igéd szerint.” Mondhatott volna mást is. Szabad akarata volt.
De Ő mindenben Isten akaratát akarta követni. Ezért kaphatta
meg a legnagyobb kegyelmet, amit teremtmény kaphatott. Ti
is, amikor imádkoztok, keressétek, hogy mi kedves Istennek,
és azt kérjétek Tőle, ami az életszentségre, az üdvösségre visz.
Ebben biztosak lehettek, hogy ez az Ő akarata. De mivel ti nem
tudtok szentekké lenni, bízzátok Rá, hogy hogyan formál tite-
ket azzá.”

2008. aug. 24. Szentségimádáson Jézus. „Magadra csak ezt az
egyet kérd: „Atyám, a művet, amit rám bíztál, kérlek, segíts
befejeznem, hogy megdicsőítsem Szent Nevedet.”

2008. aug. 25. Szentségimádáson Jézus: „Ezt ismételgesd
magadban: „Atyám, legyen meg a Te akaratod. Kérlek, segíts
nekem mindig csak jót tenni, hogy cselekedeteim láttán Téged
dicsőítsenek az emberek.”
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Mária Julianna által kapott imák

2007. dec. 28. Szentségimádáson Jézus: „Most egy imát diktá-
lok neked. Írd! Szívem Szívednek dalolja: Szeretlek. Szívem
Veled együtt ismételgeti: Legyen meg a Te akaratod. Eszem azt
kéri: Vezesd életemet! Örök bölcsesség, Szentlélek, taníts meg
Isten és az Igazság megismerésére. Add meg mindig a tisztán-
látás kegyelmét. Add, hogy mindig meg tudjak és meg akarjak
bocsátani. Add, hogy az engem ért sérelmeket el tudjam felej-
teni. Add, hogy csak Téged szeresselek, szüntelenül csak
Téged lássalak és Téged imádjalak. Magamról teljesen elfeled-
kezve, önzetlen, tiszta szeretettel szolgáljalak Téged az embe -
rekben. Add meg, ó Szentlélek, mindazt, ami a lelkem üdvére
válik! Te alakítsd az eseményeket, és mindig emlékeztess
engem arra, hogy minden körülmény csak eszköz Isten kezé-
ben, hogy minket szentekké formáljon általa. Ne bánkódjak a
rossz dolgok láttán. Juttasd eszembe mindig, hogy az Istent
szeretőknek minden a javukra válik. Add meg, ó Üdvözítő
Krisztusom, hogy amikor áldozatot és szenvedést kérsz tőlem,
mindig csak Téged lássalak a keresztfán. Belőled merítsek
erőt, mert nagy volt a lelkünk ára. Engedd, ó Jézusom, hogy
Veled egyesülve áldozat legyek a lelkek megmentésére és a Te
mind nagyobb dicsőségedre. Ámen.”

2008. ápr. 13. Szentségimádáson Jézus: „Így imádkozzatok:
rejtsétek a bűnösöket irgalmas Szívembe égi Édesanyátok
Szeplőtelen hétfájdalmas Szíve és az Ő könnyei által. Édes-
anyám áldozataira és szenvedéseire minden kegyelmet meg-
adok. Mondjátok Nekem gyakran: Irgalmas Jézusom, lelkeket
kérek Tőled, akik mindörökké szeretnek majd Téged.”
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2008. aug. 31. Szentségimádáson Jézus: „Imádkozzatok egy-
másért! Ma megtapasztalhattad, milyen gyors segítséget jelent,
ha többen imádkoznak érted. Az imának hatalmas értéke van,
amely a végtelenbe nyúlik. Hatása a végtelenre, az örökkéva-
lóra irányul. A hittel teli ima le tudja esdeni a bűnösök megté-
rését, és ki tudja könyörögni mindazt, ami a lelketek javára vá -
lik. Ti tehát így imádkozzatok: bízzátok a megoldást az Atyára!
Csak ennyit kérjetek: Atyám, Te látsz, és tudsz mindent, legyen
meg a Te akaratod. Bízom Benned. Hiszem, hogy tudsz segíte-
ni, ha akarsz. De ha mást akarsz is, meghajlok akaratod előtt,
mert Te jobban tudod, mi válik a javamra. Szeretlek Téged,
bármit is teszel. Hiszem, hogy az Istent szeretőknek minden a
javukra válik. Hálát adok Neked mindenért, és dicsőítem a Te
Nevedet. Ámen. 
Ha ilyen önátadottan imádkoztok, Atyám ezt nagy tetszéssel
hallgatja meg, és szentekké tesz titeket, mert Atyám mindig a
legnagyobb kegyelmet akarja adni, mert Ő tökéletes.”
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2008. aug. 27. Szentségimádáson Jézus. „Borulj le Előttem és
imádj! Mondd Nekem: Szeretlek Jézusom! Köszönöm, hogy
meghaltál értem. Köszönöm, hogy Te előbb szerettél engem, és
elfogadsz olyannak, amilyen vagyok. Szeretetedet nem a mi
tökéletlenségünkhöz méred, hanem lehajolsz hozzánk, és
Magadhoz emelsz. Ha hagyjuk magunkat, szentekké formálsz
bennünket. Ilyen a Te kegyelmed. Jóságod mindeneket felül-
múl. Szeretlek Uram, én erőm, békém, gazdagságom! Min de -
nem a Tiéd. Kérlek, fogadj el engem minden tökéletlenségem-
mel és gyarlóságommal együtt. Alakíts át engem olyan ember-
ré, amilyenben Neked kedved telik. Egyedül Neked akarok
mindig megfelelni. Emelj Magadhoz! Tégy szentté! Simítsd el
bennem a göröngyöket, tégy engem alkalmassá kegyelmeid
befogadására! Úgy szeretném, Istenem, ha mindig örömödet
találnád bennem, és ha megvigasztalhatnálak azon lelkek mi -
att, akiket eltávolít a bűn Tőled. Istenem, én édességem, békém
és reményem! Minden boldogságom Te vagy. Átadom Neked
az életem. Légy az én Uram, Megváltóm, Istenem és Min de -
nem! Nagyon szeretlek Téged. Soha nem akarok más örömöt,
csak Téged. Formálj engem Magadba! Tégy szentté! Szent
akarok lenni már itt a földön. Elfogadok Tőled mindent, jót,
rosszat egyaránt. Hálát adok mindenért. Köszönöm, hogy mel-
lettem vagy és gondoskodsz rólam. Én Istenem és Mindenem!
Kell, hogy hálát adjak, mert nagyon megáldottál. Kell, hogy
hálát adjak mindazok helyett is, akik ezt nem teszik. Mind -
örökké zengeni akarom dicsőségedet. Hozzád vágyom Uram,
hogy mindörökké gyönyörködjek Szent Színed látásában!
Istenem, imádlak, szeretlek teljes szívemből! A Szent lé lek kel
együtt zengem: Hála és dicsőség legyen Neked Atya, Fiú és
Szentlélek mindörökkön örökké! Ámen.”
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A lelkivezetőm, Bonajunkta atya gyakran mondta a gyóntató-
székben: „Jaj annak az embernek, aki nem kap keresztet!
Lemondott arról az Isten.”
Egyik nap a Mária rádióban ezt hallottam: „Nézzétek, mennyi
szenvedést adott Isten annak, akit a legjobban szeretett!
Nézzetek a keresztre!”
Gondolj Szent Pió atyára, aki 50 éven át hordozta a stigmákat,
az Úr Jézus Sebeit. Leírhatatlanul szenvedett. Mindig a kereszt
visz az üdvösségre. Az Úr Jézus szenvedéseiben osztozol, ami
a legnagyobb kitüntetés, feltéve, ha türelemmel viseled.
Amikor szenvedünk, ezt mondjuk: Uram, Te mennyit szenved-
tél értem a keresztfán! Mi az én szenvedésem a tiedhez képest?
Tudom, könnyebb tanácsot adni, mint a szenvedéseket türe-
lemmel elviselni. De ezt kívánja minden Őt követő embertől az
Úr Jézus, aki a keresztútra és a Golgotára hívott meg minden
keresztényt. „Aki követni akar engem, tagadja meg magát,
vegye fel naponta keresztjét, és úgy kövessen engem. Ahol Én
vagyok, ott lesz a szolgám is.” Hol van az Úr a földön? A
keresztfán, felszegezve. Ide várja a szolgáját is. Szegezze a test
minden vágyát a keresztre, mondjon ellene a világ csábításá-
nak, amely az ördög kísértése, és akkor az Úr Jézussal lesz az
örök boldogságban is.

Kérd minden nap, hogy teljes szívedből szeresd az Úr Jézust,
aki a legszörnyűbb kínhalállal váltotta meg a lelkedet az örök
üdvösségre. Amikor szenvedsz, nézz a kereszten haldokló
Megváltó Istenedre! Kérd, hogy Ő erősítsen meg téged. Én is
így szoktam tenni. Gondolj arra, hogy ezen a földön minden
elmúlik. A szenvedés és az öröm egyaránt. Higgyed erősen,
hogy az Úr tudja egyedül, mi válik az üdvösségedre, és ezt meg
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Levelezés

Kedves X! Szentségimádáson imádkoztam érted. A részedre
ezt a választ kaptam az Úr Jézustól: „Szüksége van ezekre a
keresztekre ahhoz, hogy megtérjen Hozzám. Őt választottam
ki, hogy megmentsem általa a családtagjait. Mindaddig szen-
vedni fog, amíg szívből meg nem tér Hozzám. Ajánlja fel a
testvérétől kapott szenvedéseit az Én kínszenvedésem örök
érdemeivel egyesítve a Szűzanya hétfájdalmas szeplőtelen
szíve és könnyei által a testvére üdvösségéért. Ha megteszi,
megtér a testvére, megváltozik. A sátán öngólt rúg, ezért abba-
hagyja támadásait.” 

Még ezeket a gondolatokat adta elém az Úr: „Fiam, ne vedd
kevésbé az Úr fenyítését, s ne csüggedj el, ha korhol. Mert
megfenyíti az Úr, akit szeret, s megostoroz mindenkit, akit
fiává fogad. Maradjatok állhatatosak a fenyítéskor: az Isten
úgy bánik veletek, mint fiaival. Hol van olyan fiú, akit az apja
nem fenyít? Ha nem részesültök a fenyítésben, ami mindenki-
nek kijár, akkor fattyak vagytok, nem fiak. S aztán a test sze-
rinti apáink is fenyítettek bennünket, mégis tiszteltük őket.
Nem kell-e hát sokkal inkább a lelkek Atyjának engedelmes-
kednünk, hogy így elnyerjük az örök életet? Azok csak rövid
ideig és hangulatuk szerint fenyítettek bennünket, Ő ellenben a
legjobbat akarja nekünk, hogy szentségének részesévé le -
gyünk. Igaz, most minden fenyítés inkább szomorúságot okoz,
mintsem örömet szerez, később azonban a megigazulás békés
gyümölcsét termi annak, aki elviseli.” (Zsid.12,5-11.)
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kérlek, Te gondoskodj, Te cselekedj! Bízom benned.” A bizal-
mad mértékében fogod megtapasztalni ennek az imának az ere-
jét. Aki Őbenne bízik, meg nem szégyenül. 
Járjál gyakran (hetente) gyónni; ha tudsz, naponta menj el
szentmisére, és áldozzál. Ezek a leghatásosabb fegyverek a
sátán kísértései ellen.

Végül Avillai Nagy Szent Teréz imájával búcsúzom: „Semmi
ne zavarjon, semmi ne rémítsen, minden elmúlik, Isten nem
változik, a türelem mindent elér; annak, aki Istené, semmi sem
hiányzik; Isten egymaga elég!” Ennek a pár sornak a megélése
tökéletes békét ad az ember szívébe. Teljes szívemből kívánom
neked ezt a békét. Akkor nem tud kísérteni a sátán, mert min-
den bizalmadat egyedül Istenbe helyezed, és teljesen csak Őrá
hagyatkozol.

Jézus Krisztusban testvéri szeretettel: Mária Julianna

Szentségimádáson az Úr Jézus válasza: 

„Drága kislányom! Ne hibáztasd magad! Látom igyekezetedet,
és ez Nekem elég. Lassan, fokról fokra vezetlek el az élet-
szentségre. Nem te cselekszel, hanem Én. Nekem csak a bele-
egyezésedre van szükségem, de arra életed minden pillanatá-
ban, mert Én tiszteletben tartom szabad akaratodat. Ne légy
elégedetlen magaddal! Én úgy szeretlek, amilyen vagy. Én
vagyok a te Alkotód. Én teremtettelek ilyennek. Én vezetlek az
úton. Neked elég volt rálépni az ösvényre. Légy türelmes
magadhoz! Légy alázatos! Fogadd el a próbatételeket! Enélkül
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is adja. „Az Istent szeretőknek minden a javukra válik.” – írta
Szent Pál. Kérd az Úr békéjét és szeretetét, hogy ez töltse be a
szívedet. Nekünk, Krisztus-követőknek csak szeretni szabad,
mert arról ismernek fel minket, hogy Jézushoz tartozunk, ha
szeretettel vagyunk egymás iránt. Javaslom, hogy minden nap
olvass a Szentírásból, lehetőleg az Újszövetségből. Így tedd:
mondd el az ördögűző imát (pl. Ó Mária, mennyek Királynője,
az angyalok Úrnője… vagy: Szent Mihály arkangyal, védel-
mezz minket…), kérd a Szentlelket, és nyisd ki a Szentírást.
Ahová a tekinteted esik, vagy ahol az ujjad van, azt személy
szerint neked mondja az Úr. Így kérj tanácsot Tőle minden élet-
helyzetre. Szent János evangéliumában ezt mondja Jézus:
„Tanításom lélek és élet.” A Szentírás Isten élő szava mind-
azokhoz, akik élő hittel olvassák. Ezt tanítja Loyolai Szent
Ignác, XVI. Benedek pápa és sok hívő pap.

Egy buzgó keresztény lelki testvérem a következőt mesélte el:
„Egyik nyáron a Balatonban fürödtünk. A szemüvegem leesett
rólam a vízbe. A gyermekeim és én is a víz alá buktunk, amely
sekély volt, és a tó fenekén kerestük. Hiába. Ekkor azt javasol-
tam, hogy mondjunk el egy tized rózsafüzért a szenvedő lelke-
kért, így kérve segítségüket. Még végig sem mondtuk, s a
szemüveg ott lebegett előttem a víz tetején.”

Ennyit tudtam az Úr kegyelméből neked segíteni. Ha megfo-
gadod, örök életet nyersz. Ha tudsz, menj el gyakran Szent ség -
imá dás ra. Nagy kegyelem az Úr lábánál lenni, Őt nézni, és
tudni, hogy Ő is néz téged. Elmondani Neki minden bánatodat,
minden örömödet. Kérni a segítségét. Hinni abban, hogy min-
denható és segít. Mondogasd gyakran ezt a fohászt: „Jézusom
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umot. Tanuld meg fejből! Akkor felül tudod vizsgálni a magán-
kinyilatkoztatásokat. Ne kérdezősködj! Elég neked az Én
kegyelmem. Világosan megmondtam, hol a helyed. Tudod, mit
kell tenned. Üresítsd ki magad! Hagyd, hogy Én töltselek be az
Én békémmel és szeretetemmel. Ez azt jelenti, hogy te ne akarj
semmit, csak egyedül Nekem engedelmeskedni. Ehhez ismer-
ni kell az Én akaratomat. Ezért mondtam azt, hogy olvasd el a
négy evangéliumot. Hagyatkozz Rám mindenben! Én gondos-
kodom rólad. Bízd Rám, hogy mikor szólok hozzád, és mit. Ha
hallasz Engem, ne kételkedjél. Ha békét, szeretetet és derűt
érzel a szívedben, akkor Én szóltam hozzád. Ha nyugtalansá-
got, akkor a sátánt hallottad. Egyébként mindig mondd el az
ördögűző imát, az „Ó Mária, mennyek Királynője” vagy a
„Szent Mihály arkangyal” kezdetűt, és akkor megfutamodik a
sátán. Kérd a Szentlelket vagy Engem, hogy tisztán lásd a
körülményeket. Nagyon szeretlek. Ha mindig engedelmes-
kedsz Nekem, gyorsan elvezetlek az életszentségre. Fogadd
szentségi áldásomat: az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”

„Drága kislányom! Én szólok hozzád. Engedelmességed
hódítja meg a Szívemet. Erre szomjazom. Add át Nekem az
életedet minden pillanatban! A többit bízd Rám! Én cselek-
szem. Ne érdekeljenek a kudarcok, az alkalmatlanságod. Én
mindig a semminek látszókat hívom, hogy Én cselekedjek álta-
luk. A szüleidért nem vagy felelős. Mindenki magáért felel. Ha
buzgóbbak lennének, örömmel fogadnák döntésedet, és Te
Deumot zengenének. Önmarcangolásod a sátán kísértése.
Oldódj fel Bennem! Adj hálát azért, hogy kiválasztottalak, és
tégy eleget állapotbeli kötelességednek (a szerzetesrendben).
Én mindig adok melléd segítségeket. Őrködöm fölötted.
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senki sem lesz szentté. Bízzál Bennem! Gondolj mindig arra,
hogy szeretlek, és Mindenható vagyok. Egyedül Én tudom, mi
válik a lelked javára, és azt meg is adom neked. A kudarcok ne
keserítsenek el! Ezek is hozzátartoznak a szentté formáláshoz.
Ha ezek nem lennének, elbíznád magad, nem lennél alázatos.
Fogadj el mindenkit a környezetedben olyannak, amilyen! Ne
akard őket egy csapásra megváltoztatni. Imával többre mégy,
mit szavakkal. Én a rejtekben működöm a lelkek mélyén. Kérd
szüntelenül, hogy Én cselekedjek, Én gondoskodjak, és bízzál
Bennem! Én nem akarom, hogy sírj. Én a derű, a boldogság
Istene vagyok. Vigyázz! A keserűség meg tudja rontani az éle -
tedet, és ráragad a környezetedre is. A derűt soha ne engedd ki
a lelkedből! Én mosolygós apácának akarlak látni, aki jóked-
vével és szeretetével Hozzám vonzza a lelkeket. Ne felejtsd el,
a Megváltó Én vagyok. Neked elég csak szeretni, és akkor teál-
talad az emberek között járok. Felismernek Engem Benned,
Aki a legméltóságosabb Ol tá ri szent ség ben a szívedben lakom.
Te csak annyit tégy, amennyit tudsz. A többi az Én dolgom.
Egyet előre megmondok: Ha így teszel, sok lelket fogok meg-
menteni általad. Ne felejtsd: Én mindig veled vagyok. Fogom
a kezed. Kedves vagy Nekem. Kiválasztottalak, mert szeretlek.
Elhívtalak, mert szükségem van rád, hogy lelkeket mentsek
általad. Menj végig az úton! Én megkönnyítem keresztjeidet.
Erődön felül soha nem próbállak. Akarj sokat mosolyogni az
emberekre! Kérd, hogy Én mosolyogjak általad! Amikor egye-
dül vagy, akkor pedig annak örülj, hogy Velem vagy, és Én
soha nem hagylak el.”

„Drága kislányom! Az a te bajod, hogy kíváncsiskodsz, és nem
erős a hited. Azt javaslom, hogy olvasd végig a négy evangéli-
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Lelkitestvérednek ezt üzenem: Szenvedéseit viselje türelem-
mel. Őt arra választottam ki, hogy így engeszteljen a szegény
bűnösök miatt. Rengeteg lelket mentek általa. Nagyon szere-
tem őt. Én szenvedek benne tovább, hogy így engeszteljem
Atyámat a bűnösök okozta sértésekért.” 

„Drága kislányom! Szívemnek gyöngyszeme! Lefoglaltalak
Magamnak. Azt akarom, hogy csak az Enyém légy zsenge ifjú-
ságodtól fogva. Megvédtelek a csalódásoktól. Elhívtalak a kör-
nyezetedből. Magam mellé állítalak, mert azt akarom, hogy
Engem sugározz ki az emberek között, hogy aki téged lát,
Engem lásson, és aki téged hall, engem halljon. Te tudatosítsd
magadban, hogy nem vagy többé te, hanem Én élek általad.
Szeretlek téged, és szentté akarlak formálni. Még sokat fogsz
szenvedni, de Én mindig veled vagyok, és soha nem próbállak
erődön felül. Keresztjeidet megkönnyítem, szenvedéseidet
megédesítem. A lelkedbe olyan boldogságot és édességet adok,
hogy nem cserélnél senkivel. Tarts ki az úton! Szüntelenül csak
Engem láss! Bízzál Bennem! Én hívtalak el erre az útra. Kézen
fogva vezetlek rajta. Ha nehéznek találod, az ölembe veszlek.
Te csak tarts ki mindhalálig, hogy beteljesítsem rajtad örök
szent tervemet!”
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Nagyon szeretlek, és gondoskodom rólad. Add át magadat
Nekem, és akkor Én cselekszem általad.”

„Drága kislányom! Ez a legrövidebb út Hozzám: Mária által
Jézushoz. A lelkigyakorlatot vezető atya jól mondta: hagyat-
kozz a Szűzanyára. Élj az Ő Szívében, és úgy szolgálj Engem,
mint Ő. Úgy engedelmeskedj Nekem, mint Ő. Úgy szeress
Engem, mint Ő. Ha ezt teljes szívedből akarod, Ő fogja lees-
deni számodra ezt a nagy kegyelmet. Mi úgy szeretünk téged,
amilyen vagy. Ne foglalkozz alkalmatlanságoddal és tökélet-
lenségeddel. Én mindig a semminek látszókat választom ki,
hogy általuk dicsőítsem meg Nevemet. Nézd az egyszerű pász-
torokat, ők voltak első látogatóim. Nézd a tizenkét apostolt:
egyszerű tudatlan halászok voltak. De megnyitották szívüket
Előttem és a Szentlélek előtt, ezért lehettek lélekhalászokká. Te
is megnyitottad Előttem lelkedet, és ez elég Nekem. Fogadd el
égi Édesanyád segítségét, Ő vezet téged kézenfogva Hozzám.
Ne magadra tekints, hanem mindig csak Ránk. Égi Édesanyá-
dat próbáld utánozni a hétköznapokban! Minden cselekedete
odaadó ima volt. Minden gondolata Isten dicsőítése volt. Te is,
amit gondolsz, amit teszel, azzal a szándékkal tedd, hogy az Én
szőlőmben dolgozol, az Én dicsőségemre, Szűzanyád kezét
fogva, a lelkek megmentésére. Ha így teszel, százszoros ter-
mést hozol. Mert mindaz, aki magáról megfeledkezve Irántam
való szeretetből engedelmeskedik Nekem, jó úton jár, az örök
élet ösvényén, amely a mennyországba viszi. Menj végig a
megkezdett úton! Égi Édesanyád fogja a kezed, és Ő vezet el
Hozzám. Nagyon szeretlek téged. Én adtam Őt neked. Én von-
zottalak ebbe a rendbe, azért, hogy osztozz Szent Édesanyám
fájdalmában, hogy egykor részesülj dicsőségében is.
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