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ajánlás

„Állhatatosan kitartottak az apostolok tanításában és közösségében, a kenyértörésben és az imádságban.” (ApCsel 2,42)
Nagyon fontos részt olvasunk itt a Szentírásból. Benne van
az Egység a tanítványok, Krisztus követőinek az egysége,
amely „a Kenyértörésben” azaz az Oltáriszentségben valóságosan jelenlévő Jézus Krisztus a Fiúisten köré szerveződik.
Ebben elsődleges példaképünk az Istenanya kell, hogy legyen, aki mindig, minden körülmények között Isten akaratát
kereste és valósította meg életében.
Mária Julianna lelki naplójában találkozhatunk az Úr Jézus és az Ő Édesanyja üzeneteivel, amely a Közösség, az
Egység fontosságára, az Oltáriszentség mind mélyebb
megtapasztalására és tiszteletére, az imádság szükségességére, a Szűzanya szeretetére és az Úr Jézussal való szoros
kapcsolat kialakítására irányítja a figyelmünket.

Szeretettel ajánlom mindenkinek figyelmébe e sorokat, –
természetesen szem előtt tartva az Egyházi Tanítóhivatal
azon megnyilatkozását, miszerint a magánkinyilatkoztatások elfogadása nem kötelező, és minden esetben a kinyilatkoztatás fényében megvizsgálandó – akinek Istennel való
kapcsolatát erősíti, és ezáltal üdvösségét szolgálja az bátran
olvassa és váltsa életté.
„Akinek van füle, hallja meg!”

P. Teofil
5
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„Ne oltsátok ki a Lelket, s a prófétai beszédet ne vessétek
meg. Vizsgáljatok felül mindent, a jót tartsátok meg.”
(I. Tessz. 5., 19-21.)
Egyházi rendelkezés a próféciák hirdetéséről
A karizmatikus eredetűnek tulajdonítható „lelki beszélgetések”(jelenések, látomások, üzenetek) lelki naplók és följegyzések kiadására és olvasására a következő alapelvek
érvényesek:
1. Az Acta Apostolicae Sedis 1966. december 29-i 58/16ik számában a Hittani Kongregáció közölt egy dekrétumot, amelyet VI. Pál pápa 1966. október 14-én jóváhagyott, s melynek értelmében az Egyházi Törvénykönyv
1399. és 2318. paragrafusait eltörölték.
2. Azóta az Egyház részéről megengedett, tehát szabad az
új megjelenésekről, kinyilatkoztatásokról, jövendölésekről, csodákról, stb. minden kifejezett egyházi engedély
nélkül könyveket kiadni, azokat hívek között terjeszteni,
és azokat olvasni, feltéve, ha az ilyen természetű írások
nem tartalmaznak szent hitünkkel és a krisztusi erkölccsel
ellentétes tanításokat.
3. 1975. márc. 19-én az Egyház ismételten megerősítette a
fentebbi két kánon érvénytelenítését azzal, hogy lehetővé
tette az ilyen könyvek egyházi jóváhagyás (Imprimatur)
nélküli kiadását és olvasását. Az Imprimatur-ra csak akkor
van továbbra is szükség, ha az ilyen kiadványokat a templomok előcsarnokában árusítják.
6
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A teológusok véleménye szerint Mária Julianna lelki naplójában nincs semmi olyan, ami ellenkezne az Egyház
tanításával.

IX. Piusz pápa is megjövendölte, hogy az Egyház szörnyű
megpróbáltatásai után, amikor a démoni erők egy évszázadon át egyenesen az egyház kapuit ostromolják, "nagy
jel adatik a világ számára, amely félelemmel vegyes tisztelettel tölti majd el a világot".

„Bizony semmit sem tesz az Úr Isten anélkül, hogy titkát
ki ne nyilatkoztassa szolgáinak, a prófétáknak. Ordít az
oroszlán: ki ne remegne? Szól az Úr Isten: ki ne prófétálna?” (Ámosz 3:7-8.

„Kiöntöm továbbra is a tanítást prófétai szóval, azoknak
juttatom, akik bölcsességet keresnek, és nem hagyok fel
vele nemzedékről nemzedékre, míg el nem jön a szent
korszak!” (Sírák Fiának könyvéből, 24,46.)
Ez a könyv az egyházi misztikus
irodalom egyik legcsodálatosabb
gyöngyszeme, amely új fényben
ragyogtatja fel előttünk
Jézus Krisztus minden értelmet
felülmúló végtelen szeretetét.
Mária Julianna

7
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ajánlásazÚrJézustól

2009. márc. 24. Szentségimádáson Jézus: „Ez a könyv
szeretetem kiáradása az egész világra. Sajnálom ezt a
tudatlan bűnbe esett népet. Ezért oktatom, tanítom őket
általad. Lefoglaltalak Magamnak, hogy élő ceruzám, rozsdás vízcsapom, élő tabernákulumom légy. Te légy a lámpa, amelynek fénye Én vagyok. Mindazok, akik e fényben
megfürödnek, új fényáradatban fogják olvasni evangéliumomat, mert szeretetem és tanításom megvilágosítja elméjüket. Hitük és bizalmuk révén megtapasztaltatom
velük végtelen irgalmasságomat és szeretetemet. Beavatom őket megváltásom titkába. Ha ők is úgy akarják, munkatársaimmá lesznek. Velem egyesülve lelkeket mentenek
meg az örök kárhozattól. Haláluk után pedig ragyogni
fognak országomban örökké, mint a csillagok.

Ez a könyv nagy kegyelem. Kincs mindazok számára,
akik befogadják, és tettekre váltják. De vádolni fogja
mindazokat, akik elutasítják. Szeretném, ha az egész világ
megismerné ezt a könyvet, amely élő, eleven szavam, és
teljes összhangban áll az evangéliummal. Mindaz, aki terjeszti, Engem szolgál. Én pedig asztalomhoz ültetem szolgáimat Atyám országában.”

2009. máj. 24-én Szentségimádáson Jézus: "Ez a könyv
hatalmas lelki táplálék mindazoknak, akik éhezik és szomjazzák az igazságot, akik közelebb akarnak jutni Hozzám.
8
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Ezek a szavak kincsek, amelyek az Én számból származnak. Örülj, és ujjongj, mert lelkek százait, ezreit táplálom
általad, elszórva az örök életre vivő tanítás magvait. Majd
csak Nálam, az örök hazában fogod meglátni ennek a
könyvnek megszámlálhatatlan gyümölcseit, az üdvözült
lelkeket."
(Ez a lelki napló összes kötetére vonatkozik.)

Mindenekelőtt hálát adok hőn imádott Örök Édesatyámnak
mindkét Lelkivezetőmért, és természetesen köszönetet
mondok őnekik is, akik Istenem kegyelméből oly nagy
szeretettel, megértéssel és türelemmel vezettek. Életem
minden útvesztőjén át ők voltak a fény, amely megvilágította számomra Istenem törvényét, és megváltó Jézusom
őrajtuk keresztül sugározta rám segítő kegyelmét. Az első
Lelkivezetőm Váry József, szervita rendi nevén, Bonajunkta atya volt. Őt 1984 augusztusában álmomban láttam
meg először. 1999. márc. 2-án bekövetkezett haláláig –
mennybe vételéig – Ő vezetett. Amikor már egyre többet
döntötte ágyba, és szólította a kórházba súlyos – halálos –
betegsége, akkor Jézusom új Lelkivezetőt jelölt ki számomra, aki minden területen méltó utódja Bonajunkta
atyának. Mivel ő rejtve kíván maradni, ezért nem írok róla
többet.
Köszönetet mondok fiamnak az áldozatkész segítő munkájáért, mert nélküle nem tudtam volna a számítógépes
szövegfelvitelt elvégezni.
9
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tartalmiismertető

A Szentlélek megvilágosított a lelkinapló tartalmát illetően.
Minden kötet középpontja a legméltóságosabb Oltáriszentség
tisztelete, imádása, és a tiszta lelkekre gyakorolt kegyelmi hatása.
Jézus: „Minden betű, amelyet veled leírattam, megújult Egyházamban teljesül be. Akkor fog Engem a legméltóságosabb Oltáriszentségben úgy tisztelni, szeretni és imádni egységben
Egyházam, ahogy elvárom tőle. De ehhez előbb meg kell tisztulnia.”
A lelkinapló 19. oldalán leírt álmomban láttam meg először
Váry József atyát, aki ezután 15 évig a Lelkivezetőm volt. Álmomban ragyogó fehér ruhát adott rám. Ez volt az életfelajánlás, ahogyan ő mondta: az életáldozati örök fogadalom, amit
első gyónásom alkalmával Jézus kért tőlem általa, és őnála tettem le. Álmomban eggyé váltam a tabernákulummal, vagyis
Istenem kegyelméből én is szentségtartóvá váltam. Ez 1985ben volt.
Mária Julianna lelki naplója – a legméltóságosabb Oltáriszentség tisztelete. Ez volt Mária Julianna küldetése, hogy ezt leírja, erre életével is példát adjon, és terjessze – valamint halála
után terjesszék mindazok, akiket majd erre indít a Szentlélek.
Én az egyházszakadás miatt meg voltam fosztva a szentségektől, így a legméltóságosabb Oltáriszentségtől is. Jézus vágyat adott a szívembe, hogy Őt az Oltáriszentségben a lelkembe fogadjam. Ő nemcsak beteljesítette ezt a hatalmas szomjamat, hanem igaz tanújává tett, hogy az Ő kegyelméből az Ő
tanítását leírjam. Jézusom első szava ez volt hozzám: „Áldozz
meg!” Kezdettől fogva mindig a legméltóságosabb Oltáriszent10
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ségből kapom a kinyilatkoztatásokat. Úrfelmutatáskor mindig
szól hozzám hőn imádott Uram, és ha hosszabb üzenetet diktál, azt mindig a tabernákulumból érzékelem. Amikor nem a
templomban szól hozzám, akkor a lelkemből hallom Őt, Aki
mindig emlékeztet rá, hogy az Oltáriszenségben a szívemben
lakik. 1983. aug. 7-én, a Mennyei Atya napján hívott meg. Azóta rendszeresen járulok szentáldozáshoz. Egy héten többször is
a szívembe fogadtam Őt, de mivel gyermekemet egyedül neveltem, kis korában nem tudtam minden nap eljutni a templomba.

A Mária Julianna lelki naplója három kardinális üzenetet tartalmaz:
1. Az Egyház egysége.
2. A legméltóságosabb Oltáriszentség tisztelete.
3. Szűz Mária tisztelete.
Az Úr Jézus így imádkozik főpapi imájában Mennyei Atyjához: „Legyenek mindnyájan egyek. ...amint mi egyek vagyunk.” Vagyis minden leszakadt tag térjen vissza az apostoli
egyetemes Krisztus alapította Egyházba, amint ezt az Úr rajtam
keresztül megvalósította. Az Úr Jézus első szavai ezek voltak
hozzám: „Áldozz meg!” Majd őszinte bűnbánatom után: „Bűneid el vannak véve.” Szentáldozáskor pedig: „Térjél be közéjük!” Miután engedelmeskedtem hívásának, csak azután beszélt hozzám.
Miért tértem vissza az apostoli egyetemes Anyaszentegyházba?
Azért, mert Ő vágyat adott a szívembe a legméltóságosabb Oltáriszentség után, amelyben Ő valósággal jelen van, és ez csak
a Katolikus Egyházban található meg.
Miért hagytam el a református hitet, amelybe beleszülettem?

11
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Azért, mert ott nem tisztelik és nem szeretik a Szűzanyát. Az
édes Úr olyan nagy szeretetet és tiszteletet adott a szívembe az
Ő Szent Édesanyja iránt, hogy kisgyermeki ragaszkodásom
erősebb volt Égi Édesanyámhoz, mint az őseim által tovább
adott hithez való kötődésem, amelynek hiányosságait éppen a
Mária tisztelet nélkülözése által fedte fel előttem az Úr Jézus.
E két tisztelet megegyezik Don Bosco álmával. Ott is az Egyház csak úgy tud győzelmet aratni az ellenség felett, hogy a pápa az Egyházat, mint hajót, amely a viharos tengeren hánykolódik, szorosan hozzáköti a két oszlophoz: a legméltóságosabb
Oltáriszentséghez, és a Szűzanyához. Ezt mondta erről Don
Bosco: „Annyi veszély között két eszközzel lehet megmenteni
az Egyházat: A buzgó Mária-tisztelettel és a gyakori szentáldozással.” Ezt a kettőt kéri tőlem, és mindanynyiunktól a lelki
naplóban az Úr Jézus.

E három üzenet a megújult Egyházban nyeri el beteljesülését.
Ezt ígérte meg a lelki naplóban az Úr Jézus: „Megújítom Egyházamat. Egyházam újra egy lesz. Itt fogják méltóképpen tisztelni az Oltáriszentséget. Megújult Egyházam középpontja a
legméltóságosabb Oltáriszentség lesz.”

12
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lelkiönéletrajz

Mária a bérmanevem. Attól a kedves atyától kaptam, Aki megbérmált. Nagyon kedves számomra ez a név, mert égi Édesanyám neve. Julianna a harmadrendi szerzetesi nevem. A szervita világi harmadrend női ága alapítójának, Szent Falconieri
Juliannának és a keresztmamámnak is Julianna a nevük. Irántuk való szeretetből és tiszteletből választottam ezt a nevet. A
továbbiakban csak ezt használom, mivel a lelkiatyám és az én
óhajom is az, hogy rejtve maradjak.
elhívásomtörténete

Református családba születtem. A szüleim csak nagyon ritkán
vittek templomba. Otthon azonban rendszeresen imádkoztunk,
és olvastuk a Bibliát. Mivel az ötvenes években voltam gyermek, így titokban jártam hittanra. Még az édesapám sem tudott
róla, mert ő nem akart nekem „kettős” nevelést adni. Azt
mondta, hogy elég az, amit az iskolában tanulok. Hála a jó Istennek, Aki arra indította édesanyámat és anyai nagymamámat
– aki szintén velünk lakott – hogy hittant tanuljak. Titokban
konfirmáltam, édesapám csak utána tudta meg. Mindig nagyon
szerettem olvasni a Szentírást. Főleg az evangéliumot, közülük
is Szt. Jánosét és a zsoltárokat. Ma is ezek a legkedvesebbek
számomra. Amikor olvastam gyakran sírtam a meghatottságtól,
hogy ennyire szeret minket a jó Atya. Én is igyekeztem teljes
szívemből viszonozni az Ő szeretetét. Amikor Úrvacsorát vettem, úgy fogadtam, mint Jézus valóságos Testét és Vérét.
Egyébként akkor még nem tudtam, hogy a protestánsok csupán
jelképnek tekintik. Nagyon szerettem az Úr Jézust már kora
13
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gyermekkoromtól fogva. Nagypénteken ameddig csak tudtam
étlen-szomjan böjtöltem, templomba mentem és rendszerint
végigsírtam a szertartást. Többnyire a nagymamát kísértem.
A Szűzanyát nagyon tiszteltem és szerettem, mint imádott
Jézusom Édesanyját. A nagymamám elmondta, hogy amikor
édesanyámat szülte, tüdővérzése volt. (Ekkor 1930-at írtak.)
Az orvosok lemondtak róla. Éjjel-nappal imádkozott, hogy
négy kisgyermekét föl tudja nevelni. Egyszer csak nagy fényesség töltötte be a kis szobát, ahol feküdt. Megjelent neki a
Szűzanya a kisded Jézussal a karján. Rámosolygott és azt
mondta neki: „Ne félj! Meghallgattatott a te könyörgésed, 75
éves korodig fogsz élni.” Ezzel a jelenés eltűnt. A nagymama
pedig fokozatosan felgyógyult. Ekkor 39 éves volt. A 75. születésnapját kórházban töltötte. Meglátogattam, imádkoztam
vele. (Ekkor 17 éves voltam.) Másnap reggel telefonáltak a
kórházból, hogy a nagymama éjfél után nem sokkal örök álomra szenderült.

10 éves koromban a szüleim elvittek nyaralni egy kis hegyvidéki faluba, ahol megismerkedtem egy korombeli ott lakó kislánnyal. A későbbi években rendszeresen nyaraltam náluk. A
házukkal szemben lakott a plébános atya, aki délutánonként
megvendégelt bennünket süteménnyel, szörppel és közben
Istenről beszélt nekünk.
16 éves voltam, amikor sehogy sem tudtam magamnak elképzelni a jó Istent. Akkor ez az atya ezt mondta: „Isten a végtelen
energia, Aki mindent megtehet. Ő a végtelen szeretet és bölcsesség, Aki nekünk jót akar, és mint Teremtőnk a legjobban
tudja, hogy nekünk mi a jó. Ezért teljesen hagyatkozzunk Rá.”
Az isteni gondviselés már akkor előkészítette ezt a találkozást,
14
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melynek kapcsán 22 évvel később jöttem ide tanácsot kérni. Itt
lettem elsőáldozó, és ez az atya bérmált meg.
22 éves koromban férjhez mentem és 30 évesen világra hoztam
egyetlen gyermekünket. A kisfiam hat hónapos volt, amikor
hirtelen egyik délután rosszul lettem, és le kellett feküdnöm.
Ekkor álmot láttam. Egy buszon utaztunk a férjemmel. A busz
megállt. Én le akartam szállni. A férjem minden erejével igyekezett visszatartani, de én kitéptem magam a karjaiból, és leszálltam. Ő a buszon maradt, ami tovább ment vele. Én elkezdtem futni majd kitárt karokkal szálltam fölfelé és azt kiáltottam: „Megyek, drága Úr Jézusom, megyek Hozzád!” Nem
láttam senkit, de kimondhatatlan édes vonzást éreztem. Utána
az álmomban egy hosszú, széles asztalnál ültem. Velem
szemben ült a fiam, és még néhány ismeretlen ember. Ott így
imádkoztam: „Jó Atyám, köszönöm Neked, hogy a fiamat
fölneveltem. Megtanítottam őt, hogy megismerjen és szeressen Téged. 18 éves, most már átadom Neked, Te vidd oda továbbtanulni, ahová jónak látod.” Amikor ezeket imádkoztam,
tudtam, hogy egy teljesen új iskolarendszer létezik. Ekkor
1982. áprilist írtunk.
A házasságomból kifolyólag sok problémám volt. Közös gyermekünk, és én is sokat betegeskedtünk. A férjem, aki egyébként római katolikus hitű, nem gyakorolta a vallását.

Az álom beteljesült. A férjem 14 évi házasság után elvált tőlem. De akkor én már római katolikus voltam. Lelkiatyám
megtiltotta, hogy beadjam a válópert, de ismerve elviselhetetlen terheimet, azt tanácsolta, hogyha a férjem kezdeményezi a
válást, engedelmeskedjek s fogadjam Isten kezéből. Előtte
azért imádkoztam, hogy változzon meg a férjem, de ha nem

15
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akar, akkor vigye el a jó Isten az életemből. A válóper alatt az
álmom erősített meg, hogy közös gyermekünket én fogom felnevelni. Meg voltam győződve róla, hogy a kisfiunk nálam van
a legjobb helyen. Amikor az ügyvédem semmi jóval nem biztatott, így imádkoztam: „Jézusom, Téged Pilátus halálra ítélt.
Értem átszegzett Kezedbe ajánlom ügyemet. Mindenekfölött
bízom Benned!” Gyermekünket én nevelem, csodálatos békében és szeretetben élünk. A férjemért sokat imádkozom. Ő továbbra is megmaradt a régi életstílusában. Gyermekünk révén
a kapcsolattartásunk békés, normális.
Még a házasságom fennállása alatt, lelki szenvedéseim közepette gyakrabban jártam a református templomba. Az egyik ifjúsági bibliaórán egy fiatal lelkész Jézus Édesanyjáról beszélt.
Körülbelül ezeket mondta: „Mária ugyanolyan bűnös asszony
volt, mint a többi. Szüksége volt a megváltásra. Jézuson kívül
még több gyermeke is volt.” Én ezután sírva mentem haza.
Mérhetetlenül fájt a lelkem ezektől a szavaktól. Számomra Jézusom Édesanyja mindig Szent volt, és mint ilyen, sérthetetlen
is. Ezt mondtam magamban: soha többé nem megyek be abba
a templomba. A katolikus vallást nem ismertem, bár a férjemmel gyakran jártunk misére, amíg udvarolt. Ez az eset 1983 kora tavaszán történt. Ellenállhatatlan vágyat éreztem, hogy meglátogassam azt a római katolikus atyát, akivel gyermekkoromban oly sokat beszéltem. Nyáron meg is érkeztünk. A falu
annyira beépült, hogy nem ismertem rá. Szállásunk nem volt.
A férjemmel és a másfél éves kisfiammal voltam. Egy parkoló mellett tiszta egyszerű kis ház állt. Rajta felirat: Szoba kiadó! Vonzást éreztem. Becsöngettem. Egyszerű idős néni nyitott kaput.
16
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Ott maradtunk. A férjem még aznap hazautazott, mert nem vett
ki szabadságot. A néni később elmondta, hogy imádkozott,
hogy Jézus küldjön neki vendéget. Én pedig szállást kértem Jézustól. A néni buzgó katolikus asszony, aki 22 éves kora óta özvegyen nevelte fel két gyermekét. 30 éve díszíti virágokkal a
templomot. Elmondtam neki lelki problémámat és még aznap
felkerestem a plébános atyát. Beszámoltam neki keserű tapasztalataimról, és választ kértem tőle Jézus Édesanyjára vonatkozóan. Válaszul egy könyvet nyomott a kezembe, melynek címe: Jézus benső élete Baij Mária Cecília feljegyzései szerint.
Kővári Károly jezsuita szerzetes atya fordításában. Ez egy három kötetes könyv első része volt, amely a Jézus rejtett élete alcímet viselte. Mivel azelőtt még sohasem olvastam magánkinyilatkoztatást, ezért megkérdeztem Jézust a Szentírásból. Az
Énekek Énekéből a következőket olvastam: „Megtaláltam Akit
igazán szeret a lelkem, megragadom és el nem engedem.” Ezek
után elkezdtem olvasni a könyvet. Jézus fogantatásától a megszületéséig. Csodálatos volt az a bensőséges lelki kapcsolat,
amely Anya és isteni Magzata között zajlott. Amikor Mária világra hozta isteni Gyermekét, Szent Józseffel együtt földre borulva imádták a megtestesült isteni Kisdedet. Mivel méltatlannak tartották magukat, ezért nem merték Őt érinteni. Ekkor Jézus lelkében szólította Anyját, hogy fázik és éhes és kéri, hogy
gondoskodjon Róla. A Boldogságos Szűzanya ekkor az Énekek
éneke szavaival szorította keblére Szent Fiát: „Megtaláltam,
Akit igazán szeret a lelkem, megragadom és soha el nem engedem!”
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Amit én e könyv olvasásakor átéltem, azt megfogalmazni nem
tudom. Talán mennyei örömnek nevezhetném. Mindenesetre
sírva borultam a padlóra, és könnyek között kértem bocsánatot
Jézus Édesanyjától, amiért nem tiszteltem és nem szerettem Őt
Hozzá méltóan. Úgy éreztem, hogy Szűzanyám karjaimba adta egyszülött Gyermekét, Akinek kimondhatatlanul örültem.

Másnap elkértem a könyv másik két kötetét is. Mielőtt belenéztem volna, kértem a Szentlelket. Így találtam rá arra a részre, amelyben Jézus arról beszél, hogy milyen nagy kegyelmeket ad azoknak a lelkeknek, akik Őt tiszta szívvel magukba fogadják. Kimondhatatlan vágyat éreztem arra, hogy Jézust a
legméltóságosabb Oltáriszentségben a szívembe fogadjam.

Másnap, vasárnap reggel misére indultam. Öltözködés közben
belül a lelkemben egy szelíd, de határozott hangot hallottam:
„Áldozz meg!” Nem lehet, válaszoltam, mert ismer az atya és
ebből botrány lesz. A hang válaszolt: „Ne félj, nem lesz semmi
baj, áldozz meg!” Én megint csak tiltakoztam. Ő így válaszolt:
„Ha nem akarod, nem muszáj. De ne félj, áldozz meg!” Ekkor
ismertem fel a hang tulajdonosát, Jézust. Sírva válaszoltam:
„Uram! Én nyomorult bűnös vagyok. Gyónni sem tudok. Hogy
járulhatnék én a Szentséghez?” Ő szeretetteljes hangon csak
ennyit válaszolt: „Bűneid el vannak véve.” Sírva futottam el a
templomig. A szentmise végén félve, remegve beálltam a
szentáldozáshoz járulók sorába. Közben hallottam Jézusom
szerető hangját: „Térjél be közéjük!” Mise után azonnal elmentem az atyához. Minden élményemről részletesen beszámoltam
neki. Ő a következő héten minden nap tanított majd ezt mondta: „Nagyon jól ismered a Szentírást. Ha csak a tized részét tar18

Mária Julianna lelki naplója X. kötet_id_Mária Julianna lelki naplója VI. kötet_.qxd 2011.12.12. 9:45 Page 19

tod meg mindannak amit ismersz, üdvözülni fogsz.” Egy hét
múlva életgyónást végeztem nála. Elsőáldozó voltam, és megbérmált. A házinénim lett a bémakeresztmamám. Amíg csak
haza nem szólította mennyei Édesatyánk, nagyon jó kapcsolatban voltunk. Ezután nagyon boldog lett a lelki életem. Úgy
gondoltam, hogy ha a vasárnapot megünnepelem, akkor kötelességem a pénteki napokon engesztelni. Ugyanis a kereszthalál után jött a feltámadás. Egy éven keresztül buzgón jártam a
szentmisékre. Közben megismerkedtem egy teológussal, akitől
megtudtam, hogy hol lehet jelentkezni hitoktatói tanfolyamra.
Nagy indíttatást éreztem. Meg is kerestem az atyát, aki vezette, de ő elküldött azzal, hogy előbb el kell végeznem a teológiát. Mondtam, hogy én nem magamtól jöttem. Végül megengedte, hogy a csoportban tanuljak. Félév táján felolvastak egy
felkérő levelet, amelyben kisegítő hitoktatót kerestek. Megadták a címet, hogy hol kell jelentkezni a reggeli diákmise után.
Előtte való nap sokat dolgoztam, és nagyon későn feküdtem le.
Hívást éreztem, de teljesen alkalmatlannak tartottam magamat,
így Szűzanyámra bíztam a döntést. Azt kértem, hogy ha Ő azt
akarja, hogy elmenjek, ébresszen fel. Meg is tette. A kisfiam álmában fölkacagott, erre ébredtem. Rögtön eszembe jutott,
hogy indulnom kell. Oda is érkeztem pontosan. Mise után mindent megbeszéltünk az atyával. Három éven át oktattam tanítványaimat, akik 8-10 éves gyermekek voltak. Nagyon szerettük egymást. A misztérium-játékokat is betanítottam nekik, és
karéneket vezettem. Minden diákmisén az oltárnál magyar gregorián énekeket énekeltünk. Ezen kívül a karácsonyi éjféli mise előtt egy órás műsort adtunk. A zenéket egyedül szerkesztettem. Alig fértek el egymástól az emberek, olyan zsúfoltság
volt. Minden nagyon szépen sikerült.
19
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Nagyböjtben egy órát Jézus torinói halotti lepléről tartottam.
Amint az óra elején a jegyzetembe néztem, némán folytak a
könnyeim. Percekig képtelen voltam megszólalni. A gyermekek velem sírtak. Szűzanyámat kértem, segítsen megtartani az
órát. Úgy tapasztaltam, hogy tanítványaim számára mély benyomást keltett ez a téma. Utána az atya is – aki minden órámon bent ült – elismerően nyilatkozott.

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

Amikor megszűnt a hitoktatói munkám a templomban, Jézusom ezt mondta: „Mindig lesznek tanítványaid!” Akkor ezt úgy
értettem, hogy azután is fogok hitoktatni. De erre nem nyílt alkalom, és egy ideig emiatt szomorkodtam. Most már értem. Jézus üzeneteinek leírása által még földi életem befejezése után
is lesznek tanítványaim, akiket Maga Az Úr Jézus tanít kinyilatkoztatásai révén.
1985 nyarán álmot láttam. Egyik kedves kis tanítványommal a
Golgotán voltunk. Jézus életnagyságú keresztje előtt térdepeltünk. Mellette volt a két lator. Nagyon sírtam. Utána felálltam,
és egy templomban találtam magamat. Itt egy idős pap egy cso20
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dálatos ragyogó fehér ruhát adott rám, amely a fejem tetejétől
a talpamig betakart. Ennyit mondott: „Megkeresztellek.” Ezután visszanéztem a Golgotára, ahol a keresztek eltörpültek és
egy színarany tabernákulumot láttam. Ellenállhatatlanul édességes vonzást éreztem iránta. Valósággal repültem Felé, és egygyé váltam Vele.

Akkoriban részt vettem egy lelki gyakorlaton, ahol megismerkedtem egy lelki testvérrel, akitől érdeklődtem, tudna-e ajánlani egy lelki vezetőt. Ajánlott valakit. Amikor elmentem hozzá
először gyónni, teljesen ismeretlenül, felsorolta, hogy milyen
nagy kegyelmeket kaptam a jó Istentől. Azt mondta: „Szentté
kell lenned! Ha nem leszel szentté, hiába születtél! Jézus kér
tőled valamit, de azt csak két nap múlva mondhatom meg,
hogy mit, mert most még sokan várnak rám.” A csukott ajtón
keresztül megérezte, hogy jöttek hozzá, mert amikor én bementem senki sem várt utánam. Az elkövetkező két éjjel alig
tudtam aludni a vágytól, hogy mindent Jézusnak adjak, bármit
is kérjen tőlem. Akár az életemet is. Ő az életemet kérte. Amikor legközelebb mentem új Lelkiatyámhoz, a szentmisén döbbenten ismertem fel, hogy ő az, aki néhány héttel azelőtt álmomban rám adta azt a gyönyörű fehér ruhát. Sírtam a meghatottságtól. Mise után letettem nála az életáldozati örök
fogadalmat. Akkor magamnak megfogadtam, hogy amíg ő él,
nem megyek máshoz gyónni. Ettől kezdve életemnek új értelme van. Jelszavam: „Mindent Istenem nagyobb dicsőségére a
lelkekért!” Rengeteg kegyelmet kapok. Életem minden pillanatát a láthatatlan, de mégis állandóan megtapasztalható Jézusom
irányítja. Végtelen sok csoda történik velem. Jézus sugallatok
által tanít, mint egy jóságos Atya egy kb. 3 éves kislányt. 1983
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óta hallom sugallatait. Még a kezdeten azt mondta: „Majd elhozom számodra a megfelelő időt, amikor le kell írnod tanításaimat és üzeneteimet, hogy testvéreid hasznára legyen. A
hátralévő életedet teljesen szenteld Nekem! Írd meg naplónkat!
A neved maradjon elrejtve – ezt Lelkiatyádon keresztül is így
kértem. Az írás címe ez legyen: Mária lelki naplója.” A második nevemet, a Juliannát – Jézusom jóváhagyásával – én tettem
hozzá, azért, hogy az olvasó első látásra nehogy félreértés miatt a Szűzanyának tulajdonítsa ezt az írást.

Azóta Jézus minden szentmisén felszólít: „Írd meg üzeneteimet!” Az édes Úr első megszólítása óta – sőt már előtte is –
életemet és gyermekem életét is teljesen átadtam Neki. A szürke hétköznapok kis és nagy dolgaiban maximálisan igyekszem
az evangélium szellemében megmaradni. Lehetőleg minden
nap misére megyek és szentáldozáshoz járulok. Havonta vagy
gyakrabban gyónok. Istenben találom minden örömömet, és
Őbenne szeretem gyermekemet, akivel megajándékozott.
Mindezeket az Ő kegyelmi ajándékaiból teszem, mert én magam semmi vagyok.

Bár a nevem rejtve marad, azért fontosnak tartottam egy rövid
életrajzot írni magamról, hisz életem minden napját átszövik
drága Jézusom csodálatos kegyelmi ajándékai, amelyeket az Ő
mind nagyobb dicsőségére adok közre.
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azÚrJézus,aSzentlélekésaSzűzanya
üzeneteiéstanításai

2010. dec. 19. Szentségimádáson Jézus: „Drága kislányom!
Eljön hamarosan ennek a korszaknak a vége. Népemet elhurcolják, és sokakat megölnek. Mindez hamarosan bekövetkezik.
Nagyon hirtelen jön. De ti, kedves gyermekeim, ne féljetek!
Mindig csak az történhet meg, amit Én megengedek. Mindent
a ti javatokra fordítok. Beteljesülnek a próféciák. Szem nem
látta, fül nem hallotta, emberi szív fel nem foghatja, ahová
Magammal viszlek benneteket. Az Én királyságom nem e
világból való. Oda viszlek benneteket, ahol az Isten trónol, és
a szent angyalok szolgálnak Neki. Bevezetlek benneteket
szentjeim népes seregébe, ahol pompásan fogjátok érezni
magatokat. Olyan ez, mint a földön a kitüntetés átadása.
Minden embernél megindokolják, hogy miért kapja. A mennyben is így van. Ahhoz, hogy valaki belépjen szentjeim seregébe, a földön teljesíteni kell valami olyat, amivel kiérdemelte
ezt a hatalmas jutalmat. Legyetek mindvégig engedelmesek és
alázatosak! Valljatok meg Engem az emberek előtt, hogy Én is
megvalljalak titeket Atyám és szent angyalai előtt! Legyetek
bátrak, és tartsatok ki mindhalálig! Én pedig mellettetek állok,
és megkapjátok Tőlem a végső állhatatosság és a jó halál
kegyelmét. Megáldalak benneteket az Atya, a Fiú és a
Szentlélek nevében.”

2010. dec. 31-én, pénteken du. itthon az Úr Jézus: „Ezen az
éjszakán imádkozz és virrassz! Így engesztelj Engem, mert
ezen a napon bántanak meg a legtöbben.”
23
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Szentmisén, Szentáldozás után Jézus: „Add tovább lelki testvéreidnek, hogy ma éjjel imádkozzanak, mert haragom lesújt a
földre. Már nem tudom tovább nézni, hogy sokan mennek a
széles úton a kárhozatra. Sok lesz a halott.”

2011. jan. 1. Itthon Jézus: „Folytassátok az imát és az engesztelést! Ezzel még sok lelket mentetek meg az örök kárhozattól.”

2011. jan. 19. Szentmisén Jézus: „Soha ne a körülményekre
figyelj, hanem mindig csak magadra, hogy teljesítsd elvárásaimat! Szentté formállak, csak hagyd magad, és engedelmeskedj! Ez azt jelenti, hogy fogadd el a körülményeket, és tedd
meg mindig parancsomat, amely a szeretet!
Hamarosan megállsz Színem előtt, és magaddal hozod minden
tettedet. Így ezt a kérésedet is, amelynek nagyon fogsz örülni,
mert rengeteg lélek lesz a gyümölcse.” (Felajánlottam magamat engesztelő áldozatul a lelkek megmentésére.)
„Szívemet adom neked, Szent Véremmel erősítelek, hogy tudd
hordozni ezt a nagy keresztet.”

2011. febr. 6. itthon a Mária Rádióban élő Szentmise közvetítést hallgattam. Úrfelmutatáskor (Ekkor mindig letérdelek.) az
Úr Jézus ezeket mondta a lelkemben: „Nagy keresztényüldözés
jön erre a földrészre. Egész Európát be fogja borítani a keresztények vére. Rengeteg vértanúm lesz.”
Szentírási megerősítés: 1 Tim.4: 1,5,9. „a Szentlélek állítja”
„Isten tanítása” „igaz beszéd” „hirdesd”
2 Pt.3,9: „Az Úr nem késik ígéretét teljesíteni…”
24
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2011. febr. 11. Szentmisén, Szentáldozás után Jézus:
„Beburkollak Szívem szeretetébe, hogy ne tudj ellenállni akaratom megtételének.”

2011. febr. 12. Szentmisén, hálát adtam a Szentáldozásért.
Majd ezt mondtam: Imádott Uram, kimondhatatlanul boldog
vagyok, hogy a szívembe jöttél. Jézus válasza: „Hát még Én
mennyire. Ti adtok értelmet rettenetes kínszenvedésemnek és
kereszthalálomnak, ha igennel válaszoltok hívásomra, és tiszta
lélekkel fogadtok a szívetekbe.”

2011. febr. 13-án a kegyelem órájában itthon imádság közben
az Úr Jézus: „Imádj Engem! Merülj el Bennem! Én a tiéd
vagyok, és mindazoké, akik szeretnek Engem. Nem hagyom,
hogy elvegyenek Engem tőletek. (Itt az üldözésre gondolt az
Úr.) Én mindvégig a szívetekben lakom, és egy vagyok veletek. Csak a szereteteteket kérem, és azt, hogy mindvégig engedelmeskedjetek Nekem.”

A keresztutat imádkoztam a Mária Julianna lelki napló III.
kötetéből a harmadikat. (1999. dec. 28. 181. oldal) A II. állomás imádkozásánál ezeket mondta Jézus: „Szeresd keresztedet, mert ez hoz fel dicsőségembe, és szenvedéseid által lelkek
ezreit, sőt százezreit mented meg a pokol tüzétől.” A III. állomásnál pedig ezt mondta: „Te vagy magadnak a legnagyobb
ellenséged. Kérd Tőlem, hogy mindig legyőzd a saját akaratodat, és csak az Enyémet tedd! Adj oda mindent Értem, még az
életedet is! Akkor Én adok neked örök boldog életet.”
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2011. febr. 17. Itthon a kegyelem órájában Jézus: „Undorodom
azoktól, akik az Én Anyámat bűnösnek mondják. Az Én
Anyám Szent a mennyben, és Szent volt a földön is. Nagyon
kedves Előttem, ha tisztelitek és szeretitek Őt, és kéritek az Ő
közbenjárását. Mondom nektek: semmit sem tudok megtagadni, amit Édesanyám kér Tőlem. Erre adtam példát a kánai
menyegzőn. Kérjétek Őt bátran, mert ha Ő jár közben értetek,
biztos, rövid utatok lesz a mennybe.”

2011. márc. 17. Szentmisén, Szentáldozás előtt Jézus: „A
Szívemet adom neked. Szívem lángol azért, hogy eljuss az
üdvösségre. Fogadd Szívemet, mely lángra gyújtja szívedet,
hogy úgy lángoljon Értem, ahogy az Enyém teérted.”

2011. márc. 22. Szentségimádáson Jézus: Most egy új korszak
köszönt erre a világra, amit csak nagyon kevesen fognak megérni. Eléri ezt a földet igazságosságom haragja. A nagy figyelmeztetés már útban van. A nagy természeti katasztrófák, és
szerte a forrongások ennek a jelei. Gyermekeim, készüljetek!
Hamarosan meglátjátok cselekedeteiteket, és bűneiteket, amelyekkel keresztre szegeztetek Engem a szívetekben. Én mégis
irgalmasan tűrtem és vártam mindeddig. De ti süketek és vakok
maradtatok. Kegyelmeimet elutasítottátok. Nélkülem akartatok
élni. De Nélkülem csak a vesztetekbe tudtok rohanni. Ezért
lépek közbe, hogy ezt megakadályozzam. Az ember élete nem
a földi élet csupán. Nem ennek a világnak az élvezete. Az ember
lelke, személye, tudata és énje örök, mert Isten az örök életre
teremtett benneteket. Ez azt jelenti, hogy csak a földi test oszlik
fel, de a lelketek, a személyetek örökké él. Minden ember életében két végállomás lehetséges: mennyország vagy pokol. Én
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mindenkinek megadom a szükséges kegyelmet, hogy a mennybe jusson. De ha mindvégig ellenáll, akkor saját magát taszítja
a pokolba. Örökre viselnie kell a következményeket. Én ettől
akarok megóvni mindenkit. Ezért minden embert akkor szólítok
ki a világból, amikor a legalkalmasabb arra, hogy üdvözítsem.
X is ezért halt hirtelen halált. Most a tisztítótűzbe került, de
később elkárhozott volna. Éljetek szüntelen készenlétben! Nem
tudhatjátok sem a napot, sem az órát. Adjátok át az életeteket
Nekem, irgalmas Megváltótoknak! Én a rejtekben cselekszem.
Nagyon hamar lezárul ez a korszak. Egy új következik. Megújul
Egyházam. Egységes, szép, és fiatal lesz, mint Vőlegényének
felékesített menyasszony. Ez a korszak elmúlik, és vele együtt a
sok katasztrófa. Egy új következik, amely már megújulni kész
Egyházam korszaka lesz. Rengeteg lesz a halott. De a maradék,
a megmaradt gyökér kihajt, kisarjad. Gyermekeim frissek lesznek és vidámak. Sok gyermek fog születni, és mindannyian
békében és szeretetben, egymást segítve fognak élni.
Magyarország különleges védelmem alatt áll. Gyermekeim,
készüljetek, amíg a pillanat tart! Hamarosan meg kell állnotok
Színem előtt. Erre áldalak meg mindnyájatokat az Atya, a Fiú
és a Szentlélek nevében.”

2011. ápr. 16. Szentmisén, Szentáldozás előtt Jézus. „Ez az Én
Szívem, amelyet érted döfött át a katona lándzsája. Merülj el
Szívemben! Szívem a te menedéked a sátán kísértéseiben.
Neked adom Szívemet, hogy engeszteld, szeresd és imádd!
Amíg csak élsz, kérem engesztelő szenvedéseidet! Szívemben
fogsz lakni az egész örökkévalóságon át. Szívem a legnagyobb
boldogság és gyönyörűség helye a mennyben. Soha ne akard
elhagyni Szívemet!”
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2011. ápr. 20. Ma Szentmisén, Szentáldozás után mézédes volt
a számban az Úr drága Szent Teste. (Ez gyakran megismétlődik.) Jézus: „Azért ilyen édes, mert Én is ugyanezt az édességes érzést érzem szívedben, mert a szíved tiszta, és lángolóan
szeret Engem.” Ezzel vígasztalt meg az Úr Jézus azért a szenvedésért, amit a környezetem okozott nekem.

2011. ápr. 22. Nagycsütörtök éjjel Szentségimádáson Jézus:
"Az idő rövid. Most jön a nagy figyelmeztetés. Mindenki meglátja lelke állapotát, és nagy lesz a zűrzavar. Sokan keresnek
majd papot, aki meggyóntatja őket, és kiszolgáltatja a szentségeket nekik. Akik életszentségben élnek, mint te is, azok
nagyon boldogok lesznek. Ott folytatják tevékenységüket, ahol
abba hagyták a tevékeny szeretetet. Mi ketten örökre egyek
vagyunk. Ezt soha ne felejtsd el! Átadtad Nekem az életedet, és
Én elfogadtam. Én élek, és Én cselekszem általad. Imádj
Engem a legméltóságosabb Oltáriszentségben! Itt vagyok a
szívedben, és itt vagyok melletted a tabernákulumban. Kedves
Előttem minden szavad. Én gyújtottam lángra lelkedet, és ezt
minden szentáldozáskor megújítom, hogy imádj Engem, szeress Engem, és lángolj értem! Mert csak így van értéke Előttem
minden áldozatodnak. Szenvedéseidet és áldozataidat ajánld
fel Nekem az Én kínszenvedéseimmel, értetek kiontott drága
Szent Véremmel, és kereszthalálommal egyesítve égi Édesanyád hétfájdalmas Szeplőtelen Szíve és könnyei által.
Rengeteg lélek lesz a jutalma. Az Én békémet adom neked, és
az Én szeretetemet adom a szívedbe, hogy közvetítsd mindazok felé, akikkel találkozol. Én vagyok tisztaságos kicsi szíved Őrzője és boldog Királya. Megáldalak téged az Atya, a Fiú
és a Szentlélek nevében."
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2011. május 5. Szentségimádáson Jézus: „Hamarosan megváltozik életetek. Egy új szebb jövő tárul elétek. Lezárul ez a korszak. Megsemmisülnek a gépek. Az emberek visszamennek a
természetbe, ahová teremtette őket Atyám. Városok nem lesznek, csak falvak. Az emberek a kezük munkája után fognak
élni. Nagy lesz az egymásra utaltság. A gyermek nem lesz
többé teher, hanem Isten ajándéka. Nagy családok lesznek. Sok
a gyermek fog születni. Előtte nagy zűrzavar és sok természeti
katasztrófa lesz. Eltűnik ez a világ. Sok lesz a halott. Azok,
akik megmaradnak, magasztalni és dicsőíteni fogják az Istent
azért, hogy életben maradtak. Egy kis idő, és mindez bekövetkezik. Figyeljétek a jeleket! Figyeljetek prófétáimra! Éljetek
szüntelen készenlétben, mert a nagy megpróbáltatás órája elérkezik. Sok lesz a halott. Jaj annak, aki nem bánja meg bűneit!
A lelke örökre kárt szenved.

Gyermekeim! Ha csak egyetlen szempillantásra betekinthetnétek a mennybe, semmibe vennétek ennek a földnek a pompáját, ragyogását. Mind szentül élnétek, csakhogy elnyerjétek a
mennyet. De Én azt akarom, hogy higgyetek. Ha hisztek tanításomban, ami az Evangélium, amit az Egyház tanít, és tettekre váltjátok a Szentírást, bejöhettek abba a világba, amiről
Szent Pál ezt írta: „Szem nem látta, fül nem hallotta, emberi
szív fel nem foghatja, amit Isten azoknak készített, akik Őt szeretik.” Így éljetek drága gyermekeim! Legyetek szentek, mert
Én Szent vagyok! Engem a legkisebb bűn is sért. Ezért kerüljetek minden bűnt, és minden bűnre vezető alkalmat! Egyedül
Nekem akarjatok megfelelni! Nézzetek Rám, a keresztre!
Senki sem szeret annyira benneteket, mint Én, Aki az életemet
adtam a ti üdvösségetekért. A Véremet ontottam ki a ti örök
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életetekért. Tartsátok hát nagyon nagy tiszteletben lelketek
üdvösségét! Nem vagytok a magatokéi. Nagy volt a ti váltságdíjatok. Ne vétkezzetek! Tartsatok bűnbánatot! Éljetek tisztán,
szentül, szeretetben! Szeressétek és imádjátok a végtelenül
megbántott Istent, így engeszteljétek Őt embertestvéreitek
bűneiért! A keresztről kiáltok hozzátok! Ne kövessetek el bűnt!
Éljetek szentül! Nektek akarom adni azt a gyönyörű országot,
amelyet Atyám öröktől fogva a ti számotokra készített. De csak
akkor tudom, ha megteszitek, amit kérek.

Drága kicsinyeim! Ezek az utolsó felhívásaim. Lezárul ez a korszak, és elérkezik a büntetés ideje. Addig tegyétek meg, amit
mondok, amíg még lehetőséget adok rá. Ne halogassátok teljesíteni kérésemet! Bármely pillanatban meghalhattok, és ha nem
tartotok bűnbánatot, örökre elvesztek. Én ettől akarlak megóvni benneteket. Hamarosan jelet adok nektek. Ebben a jelben
meglátjátok lelketek állapotát az Én szememmel. Mondom nektek: még a bocsánatos bűnben levő lélek is olyan undorító, hogy
beleborzad, aki látja. A halálos bűnben levő lélek pedig egyenesen bűzlő hulla. Csak a sátán ravaszsága, hogy szépnek és vonzónak tünteti fel a bűnt. Mert csak így tudja rászedni áldozatait. Ne higgyetek neki! Ne hagyjátok magatokat félrevezetni!
Nekem higgyetek! Bennem sohasem fogtok csalódni. Az igazi
szépség az életszentség, amely az Evangélium megtartása. Erre
buzdítalak benneteket, mert ez maga az örök élet, amelyet már
itt a földön elkezdhettek, ha bűn nélkül éltek. Erre áldalak meg
titeket, drága kicsi, Véremen megváltott gyermekeim, az Atya,
a Fiú és a Szentlélek nevében.”
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2011. máj. 9. Szentségimádáson Jézus: „Hamar lezárul ez a
korszak. Egy új következik. Még egy utolsó esélyt kap az
emberiség. Mindenki meglátja cselekedeteit az Én szememmel. A bűnösök nagyon sokat fognak szenvedni. De még adok
egy utolsó esélyt, hogy megbánják gonosz tetteiket. Sokan meg
fognak halni a rémülettől, mert bűneik láttán elfogja őket az
iszonyat és az undor, amelyet Én adok a szívükbe. Meglátják a
poklot, amelyet cselekedeteikkel kiérdemeltek. De még egyszer lesz visszaút. Még megtérhetnek Hozzám. Kérlek benneteket, drága gyermekeim, imádkozzatok a bűnösökért!!!

A nagy figyelmeztetés után hirtelen jön a keresztényüldözés,
ami nem tart sokáig. Azok, akik megátalkodottak maradnak
bűneikben, a keresztényeknek fogják tulajdonítani a nagy
figyelmeztetést, ami rengeteg szenvedéssel jár mindazok számára, akik bűnben élnek. Sok papomat és hívemet meg fognak
ölni. Templomaimat bezárják. Eltörlik a Szent Áldozatot. Nem
lesz több Szentmise. Álmessiás fog uralkodni. Majd újból
kinyitják templomaimat, de csak tévtanításokat fognak hirdetni. Szentírást most szerezzetek be, akár több példányban is, és
helyezzétek biztonságba, mert hiánycikk lesz. Sokat elégetnek
majd, és nem lesz könyvnyomtatás. Nagyon szomorú idők
lesznek ezek. Igaz, szentéletű papjaim a rejtekben fogják
bemutatni a Legszentebb Áldozatot, a Szentmisét.

Lezárul ez a korszak. Egy új következik. A béke és a szeretet
kora. Az emberek egyszerűségben, hitben és szeretetben fognak élni egymással. Segíteni fogják egymást. Nagy lesz a szegénység, de annál több lesz a szívekben a szeretet. Nem az
anyagot fogják bálványozni, hanem Engem, az élő Istent fog31
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nak imádni. Az idő közel. Legyetek éberek! Figyeljétek a jeleket! Egy kis idő, és minden beteljesül. Ez az ország
(Magyarország), az Én Édesanyám országa megmenekül a tűztől és a teljes pusztulástól. Itt nagyon sokan meg fognak térni.
Mária országa nem veszhet el. Ő szüntelenül könyörög értetek.
Én pedig minden kérésének eleget teszek, mert Ő az Én legszentebb Anyám, Aki felkísért Engem a Golgotára, és ott állt
keresztem alatt. Látta iszonyatos kínjaimat, és együtt szenvedett Velem. Ezért a szenvedéséért, amelyet az Enyémmel egyesítve ajánl fel Atyámnak értetek, Atyám és Én minden kegyelmet megadunk Neki, hogy kiossza gyermekeinek, akikért
könyörög. Hatalmas Közbenjáró az Én legszentebb Atyám,
Akit nektek adtam a keresztfán, és Akinek első szent királyotok felajánlotta országotokat. Édesanyám soha nem vette le a
kezét Magyarországról, és nem is fogja. Bízzatok Benne!
Kérjétek az Ő nagyhatalmú közbenjárását, imádkozzátok a
rózsafüzért! Édesanyám a ti imáitokkal egyesülve háborúkat
tud megállítani. Járványokat tud elhárítani. Kérjétek, hogy Én
álljak köztetek és ellenségeitek között! Én megtöröm a sátán
hatalmát, és nem lesz ereje fölöttetek. Én Mindenható Isten
vagyok. De csak a ti bizalmatok mértékében tudom nektek adni
kegyelmemet. Bízzatok Bennem, és kérjetek sokat! Legfőképpen lelkeket kérjetek, akik mindörökké szeretnek majd
Engem! Az a legnagyobb kegyelem, amikor egy bűnösből
szentet formálok. Az a legnagyobb csoda, mert az mindörökké
megmarad. A szenteket az Én kiontott drága Szent Vérem
mosta tisztára. Az Én drága kereszthalálom nyitotta meg számukra országom kapuját. Vegyetek példát róluk! Kezdetben ők
is ugyanolyan gyarló emberek voltak, mint most ti. De eleséseikből mindig felálltak. Megtisztultak a bűnbánat szentségé32
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ben, és erőt merítettek a szentáldozásból. Így tettem őket fokról fokra tökéletesekké, míg elnyerték az örök életet.

Gyermekeim! A földön az élet egy folytonos harc a sátánnal.
Ha mindig ellene mondotok a kísértéseknek, ellenfelem tehetetlen lesz veletek szemben. Ti szüntelenül fölemelkedtek
Hozzám, a sátán pedig megszégyenülve elmenekül. Ez az életszentség. Erre törekedjetek. Erre áldalak meg benneteket az
Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.

Eljön a vég. Már itt van ennek a bűnökkel terhelt kornak a
vége. Megtisztítom ezt a világot. Két fegyvert fogok használni:
a számból kijövő kétélű kardot, az Igét, és a büntetést, amellyel
sújtom a világot. Megbűnhődik ez a világ minden bűnéért. Egy
szempillantás alatt sokan átlépik a halál küszöbét.
Sokáig vártam, kérleltem őket, hogy térjenek meg. Prófétáim
által üzeneteket tártam eléjük. De ők Rám se figyeltek, hátat
fordítottak Nekem. Most már lejár a türelmi idő. Elérkezik
haragom nagy napja, amelyen szétzúzom a gőgösöket, paráznákat és erkölcsteleneket, a hatalmaskodókat és a mammonimádókat. Már nem kérlellek benneteket, úgyis hiába. Most
bejelentem: Isten nem tűri tovább az álnokságot, a hazugságot,
a kéjelgést, az abortuszt, az eutanáziát, a gyengék és az elesettek eltaposását és megsemmisítését. Elégtételt veszek minden
bűnöstől. Sokan mennek az örök kárhozatra. Ti, akik hűségesek voltatok Hozzám, most még többet imádkozzatok, mert
ellenfelem kivetette rátok a hálóját, hogy elbuktasson és elveszejtsen benneteket. Szálljatok szembe vele keményen a hit
erejével! Éljetek szüntelen készenlétben! Még az igazakat is
megrostálom. Tartsatok ki a reményben, a belém vetett biza33
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lomban és hűségben, mert csak aki mindvégig kitart, az üdvözül. Erre áldalak meg titeket, drága kicsinyeim, Véremen megváltott gyermekeim, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”
aSzűzanyaüzeneteMedjugorjéból

Medjugorjéban az esti rózsafüzér közben 3/4 7-kor megjelenik
a Szűzanya. Ilyenkor mindig csend van.

2011. május 18-án ezt mondta nekem: "Ez az utolsó kegyelmi
időszak. A világ egy nagy pusztulás előestéjén áll.
Imádkozzatok! Imádkozzatok! Imádkozzatok! Amíg még időt
kaptok rá. Éljetek szeretetben, mert csak ez az egy számít.
Megáldalak téged különleges Istenanyai áldásommal az Atya,
a Fiú és a Szentlélek nevében."

2011. június 7. Szentségimádáson Jézus: „Drága Gyermekeim!
Térjetek meg! Ne várjátok meg a nagy figyelmeztetést, mert
akkor már késő lesz. Sokan meg fognak halni félelmükben.
Mindenki, aki halálos bűnben él, látni fogja a poklot, ahová
földi élete után mennie kell, ha nem tart bűnbánatot.
Gyermekeim! A pokol rettenetes kínszenvedés, ami örökké
tartó iszonyatos állapot. Kérlek titeket, fogadjátok meg szavam! Tartsatok bűnbánatot! Keljetek fel bűneitekből, amíg
még nem késő! A fatimai gyermekek meghaltak volna a félelemtől, amikor meglátták a poklot. Csak azért maradtak életben, mert velük volt a Szűzanya, Aki előzőleg megígérte nekik,
hogy a mennybe viszi őket. Gyermekeim a poklot nem Isten
teremtette. Ez a sátánnak és csatlósainak készült. Ők maguk
választották maguknak engedetlenségükkel és gőgjükkel.
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Mária Julianna lelki naplója X. kötet_id_Mária Julianna lelki naplója VI. kötet_.qxd 2011.12.12. 9:45 Page 35

Mindazok ide kerülnek, akik a földön követik őket. A sátán ma
különösen sok lelket igyekszik megtéveszteni. Szektákat alapít, ahol a bukott angyalokkal kötnek szövetséget az emberek.
Látszólag külső sikereket érhetnek el, még testi gyógyulások is
lehetnek, de a lelkük nem boldog, sőt egyenesen halott.

Drága Gyermekeim! Én vagyok az egyedüli Üdvözítő, a
Messiás, a Krisztus, Aki kereszthalálommal megváltottalak
benneteket, az egész teremtett világot. De csak azok nyerhetik
el a megváltást, akik követnek Engem. Őszinte bűnbánatot tartanak, elvégzik a szentgyónásukat, teljes önmegtagadásban
élnek, elfogadják és hordozzák keresztjüket, amely az üdvösség elnyerésére segíti őket, és így követnek Engem a keresztúton. Fel a Golgotára, a keresztre. Mivel megkötözték magukban vágyaikat az önmegtagadás által, és ellene mondtak a világ
csábításainak, már könnyen tudnak egyesülni Velem, a
Megfeszítettel, Aki az életemet adtam értük, és az életüket
kérem, hogy megmentsem őket az örök boldogságra. Miután
így kiüresítették magukat, és egyesültek Velem, Én is megosztom velük dicsőségemet, és elhalmozom őket minden jóval
Atyám országában.

Gyermekeim! Ne higgyetek a gonosznak, aki félrevezet, és
bűnre csábít benneteket! Nekem higgyetek, Aki meghaltam
értetek a keresztfán, hogy megnyissam nektek a mennyet. Én
vagyok az út, az igazság és az élet. Most még várlak titeket
templomaimban, a gyóntatószékekben. Papjaim által Én oldozlak fel titeket bűneitek alól. Most még terített asztalra várlak
titeket minden Szentmisében. Szent Testemet adom ételül,
amely az örök élet Kenyere, és drága Szent Véremmel itatlak
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benneteket, amely lemossa bűneiteket, és az üdvösség itala. Ne
fordítsatok Nekem hátat, és ne vessetek meg Engem, örök életetek Szerzőjét! Ne hagyjátok, hogy ellenfelem elszakítson
benneteket Tőlem, legnagyobb Jótevőtöktől! Szakítsatok Rám
időt! Tisztítsátok meg, és tápláljátok a lelketeket, amely örökké él, de nem mindegy, hogy hol: a mennyben, vagy a pokolban. Mert minden ember számára ez a két végállomás létezik.
Könyörögve kérlek benneteket, teljesítsétek kérésemet!
Váltsátok valóra figyelmeztetésemet! A kegyelmi idő hamar
lejár. Irgalmasságomat hamarosan igazságosságom váltja fel.
Jaj azoknak, akiket készületlenül ér haragom nagy napja. Úgy
járnak, mint a balga szüzek, akiknek nem volt olaj a lámpásukban, ezért kinn rekedtek a menyegzőről.

Gyermekeim! Amikor megfogantatok, értelmet és szabad akaratot kaptatok. Én ezt messzemenőkig tiszteletben tartom.
Senkire sem erőltetem rá Magam. A döntés a ti kezetekben van:
örök boldogság, vagy örök kárhozat. Nekem mindnyájatokkal
külön-külön csodálatos tervem van. Ez pedig az életszentség,
és az örök boldogság. De ha ti a rosszat, a szenvedést választjátok, viselnetek kell a következményeket, méghozzá örökre.
Én szeretettel figyelmeztetlek benneteket. A pokol is, a mennyország is a ti szívetekben kezdődik el itt a földön. Ti döntitek
el, hogy kit akartok szolgálni a földön, és hova akartok menni.
Amikor kiszáll a lelketek porsátor testetekből, megálltok
Színem előtt. Lepereg előttetek egész életetek. Ennek alapján
lesztek megítélve. Minden bűnért szenvedni kell. Még a megbánt, meggyónt bűnökért is vezekelni kell, vagy itt a földön,
vagy a tisztítótűzben. Ez a tisztulás. Aki pedig egész életében
bűnben marad, és nem tart bűnbánatot, az elkárhozik. Ez a
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pokol, amiről az Evangéliumban ezt mondtam: „Ott lesz sírás,
és fogcsikorgatás. A féreg el nem pusztul, és a tűz ki nem
alszik.” Gyermekeim! A pokol egy rettenetes vég nélküli kínszenvedés. Ne akarjatok oda kerülni! Tartsatok bűnbánatot!
Éljetek szüntelen készenlétben, mert a halál hirtelen jön. Közel
van a nagy figyelmeztetés, amikor mindenkit megrostálok.
Készüljetek! Én előre figyelmeztettelek benneteket! A haladék
lejár. Az idő közel. Éljetek életszentségben! Akkor boldogok
lesztek már itt a földön, és a mennyben is mindörökké. Erre
áldalak meg mindnyájatokat az Atya, a Fiú és a Szentlélek
nevében.”

2011. június 9. csüt. du. a kegyelem órájában Jézus a keresztényüldözéssel kapcsolatban ezt mondta: „Figyelmeztesd testvéreidet! Az idő közel. Vegyétek nagyon komolyan, és készüljetek fel rá, mert nagyon hirtelen jön. Ellenfelem már felkészült. A rejtekben minden elő van készítve. Gyermekeim, ha
tudnátok, mi vár rátok, éjjel-nappal imádkoznátok. Készüljetek! Készítsétek a lelketeket, mert sokakat meg fognak ölni
közületek. Az idő rövid. Imádkozzatok egymásért! Imáitokkal
még sok bűnöst megmenekíthettek az örök kárhozattól.”

2011. jún. 17. Medjugorje Szentségimádáson Jézus: „Drága
gyermekem! Készülj! Az idő közel. Ami most jön, emberemlékezet óta nem volt, és nem is lesz. Kiárasztom kegyelmemet a
földre. Elárasztom Szentlelkemmel az egész világot. Sokan
meg fognak halni, amikor szembesülnek bűneikkel, és annak
következményeivel.
Kislányom! Most, az eljövendő időszakban mindaddig, amíg a
nagy figyelmeztetés bekövetkezik, légy a legszorosabban
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összekapcsolva Velem, Megváltó Isteneddel! Figyeld szavaimat, és tedd meg, amit mondok. Minden szabad idődet töltsd
imában! Imádj Engem gyakrabban a legméltóságosabb
Oltáriszentségben! Engesztelj Engem a világ bűneiért! Így
enyhítsd jogos haragomat, és a bekövetkező büntetést! Ha rád
nézek, megenyhülök, mert lelked az Én palotám, és a szíved
Értem lángol. Minden szenvedésedet és áldozatodat ajánld fel
az Én kínszenvedéseimmel és kereszthalálommal egyesítve
Édesanyám hétfájdalmas Szeplőtelen Szíve és könnyei által.
Hatalmas vágyat adok a szívedbe arra, hogy jöjj Hozzám minél
gyakrabban a tabernákulum elé. Így engesztelj és imádj Engem
a legméltóságosabb Oltáriszentségben!
Kislányom! A türelmi idő lejár. Irgalmasságomat felváltja igazságosságom. Jaj azoknak, akik elvesztegetik kegyelmemet.
Szembesülni fognak haragommal és büntetésemmel. Imádkozz
értük!

Most a világ jövőjéről beszélek neked. Egy új korszak következik. Megszűnik a kényelem, a technika. Lerombolom a bálványokat. Az emberek száma megcsappan. A 2/3-ad kipusztul.
Népemnek újra egyetlen Istene lesz. Az Atya, a Fiú és a
Szentlélek. Engem fognak imádni a legméltóságosabb
Oltáriszentségben. Boldogok és tiszták lesznek, mint az első
keresztények. Sok gyermek fog születni. Papjaim újra evangelizálják az egész földkerekséget. Népem nagy szeretetben és
békességben fog élni. Nem lesznek többé különböző vallási
felekezetek. Egy akol lesz és egy pásztor. Ez az idő már közel
van. A korszakváltással kezdődik el. Népem, figyeld a jeleket!
Élj szüntelen készenlétben! Szeressetek Engem, a második
Isteni Személyt, Aki meghaltam értetek, mindenek fölött, és
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Énbennem szeressétek egymást úgy, ahogy Én erre példát
adtam nektek! Erre áldalak meg titeket az Atya, a Fiú és a
Szentlélek nevében.”

2011. jún. 18. Medjugorjéban búcsúzáskor a Szűzanya: „Nagy
örömöm telik bennetek. Nagyon szeretlek benneteket.
Betakarlak Istenanyai palástommal. Épségben haza fogtok
érni.”

2011. jún. 19. Szentmisén, Szentáldozás után Jézus: „Helyezd
magad állandóan az Én jelenlétembe! Imádj Engem szüntelen!
Légy mindig egyesülve Velem, Isteni Megváltóddal! Mindig
csak azt tedd, ami, kedves Nekem! Akkor Én is megadom
mindazt, ami az üdvösségedre válik. Örök dicsőségemben
részesítelek téged.”

2011. júl. 3. Szentségimádáson Jézus: „Drága kislányom,
Szívemnek gyöngyszeme! Kiválasztottalak Magamnak, hogy
csak az Enyém légy. Lelked az Én palotám. Szíved az Én
váram. Féltékenyen szerető Istened vagyok. Teljesen le akarlak
foglalni Magamnak. De ehhez te is kellesz. Add Nekem minden gondolatodat! Azt akarom, hogy mindig csak Rám gondolj, csak Engem láss a kereszten. Ide akarlak hívni. Légy egészen szent! Jöjj fel a keresztre! Egyesülj, azonosulj Velem,
Megváltóddal! Én a tiéd vagyok. Meghaltam érted. Te az
Enyém vagy, mert Szent Vérem a te váltságdíjad. Mondj igent
Nekem életed minden pillanatában! Akkor szent leszel.
Kiiszod a kelyhet, amely Szent Véremet tartalmazza. Feljössz
Velem a Golgotára, fel a keresztre. Ott egyesülünk mi ketten a
szent frigyben. Ott már nem te leszel, hanem Én leszek benned
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újra áldozattá. Az idő hamar lejár. Megállsz Színem előtt.
Lepereg előtted életed, és bebocsátást nyersz a mennybe.
Mindörökké énekeled majd dicsőségem himnuszát. Akkor, ott
megtapasztaltatom veled, hogy mennyire szeret az Isten.
Készülj erre a nagy napra, amely égi születésnapod lesz. Tudod
hogyan? Így kérj Engem: Imádott Megváltó Krisztusom!
Neked adom egész életemet. Rendelkezz velem tetszésed szerint! Ki akarom inni a kelyhet, amelyet felém nyújtasz.
Egészen, fenékig. Ehhez kérem a Te erődet, a kegyelmet, hogy
maradéktalanul teljesítsem rám vonatkozó örök szent tervedet.
Erre áldalak meg téged kislányom az Atya, a Fiú és a
Szentlélek nevében.”

2011. júl. 19. Szentségimádáson Jézus: „Drága kislányom!
Életed minden pillanatában úgy élj, ahogy halálod pillanatában
szeretnéd, hogy éltél volna! Mindig tedd meg akaratomat! Életed minden pillanatáról számot adsz Szent Színem előtt.
X még sokat fog szenvedni, mert csak a keresztek által jut
közelebb Hozzám. Nagyon sért Engem a gőgje és az engedetlensége. A lezsersége, ami bűn is. Imádkozz érte még többet!
Minden imádat ajánld fel őérte is! Tudod, itt a földön senkinek
sincs biztosítva az üdvösség. Azért keményen kell harcolni a
sátánnal. Az örök élet titka a teljes önmegtagadásban és a
kereszthordozásban rejlik. Erre hívtalak meg mindnyájatokat.
Imáidat meghallgatom, és sok kegyelmet adok neki, ami a
megtérésére szolgál. Látod, mennyit szenvedek híveim szívében! Nagyon kevés az igaz hívő. Mint ahogy neked sem volt
elég leírni és kiadni a könyveket, (a lelki naplóról beszél az Úr)
szenvedni kell a lelkekért. Így Nekem sem volt elég megalapítani az Oltáriszentséget, hanem a világ végéig szenvednem kell
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érte. (Itt a szentségtörő, méltatlan áldozásokra gondol az Úr.)
Becsüld nagyra a Szentáldozást! Soha ne maradj el róla! Járulj
gyakran a szentségekhez! Így engeszteld Szívemet, amely rengeteget szenved a világ bűneiért! Merülj el Bennem, a szeretet
óceánjában! Hagyd, hogy betöltsem szívedet szeretetem izzó
lángjával, hogy aztán kisugározzam rajtad keresztül minden
emberre! Erre áldalak meg az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”

2011. júl. 24. Szentmisén Jézus: „Ajánld fel a Szentmisét Xért, hogy elfogadja üzenetemet, és megtegye, amit kérek!”
Úrfelmutatáskor Jézus: „Velem együtt mondd! Jézusom, Érted
adom az életemet. Nagy bátorságot, vágyat, és lángoló szeretetet adok a Szívedbe. Kiiszod kelyhemet. Engesztelő áldozattá
és szeretetem vértanújává teszlek.” Szentáldozás után Jézus:
„Nekem szentelt örök áldozattá teszlek. Szívem várában fogsz
lakni. A legmagasabb fokú örök boldogság lesz az osztályrészed. Szívem lángoló szeretete fog átölelni szünet nélkül.
Szíved az Én Szívemmel lesz egybeforrva mindörökké. Bármit
kérsz a mennyben, mindent meg fogok adni neked. Azért, mert
földi életedben te sem tagadtál meg Tőlem semmit. Szentjeim
sorába emellek. Menj, imádkozz és engesztelj X-ért, hogy
megtegye, amit kérek. Szentté formálom őt.”

2011. júl. 25. Szentségimádáson Jézus: „Drága kislányom!
Amikor itt hagyod ezt a világot, kilépsz testedből, és átléped a
mennyország küszöbét. Hitedet felváltja a tudás. Reményedet
a beteljesülés. Csak a lángoló szeretet marad meg mindörökké.
Minden itt marad, de a cselekedeteidet magaddal hozod. Élj
szüntelen készenlétben, mert hamarosan megjön a nagy figyel-
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meztetés! Mindenki meglátja a lelkét. Akkor a gonoszok és az
álszentek nagyon-nagyon fognak szenvedni. Csak egy mérték
lesz, a szeretet. Igazságosságom mindenkit megítél. Kivétel
nélkül mindenki meg lesz rostálva. Nekem nem lehet hazudni.
Az igazak ragyognak majd, mint a csillagok. Az ő fényük lesz
a világ világossága, amely fényben megmutatom törvényeimet
az útkeresőknek, akik még nem ismernek Engem, de a lelkük
szomjazik Rám, az élő Istenre. Az igazak miatt tartom fenn ezt
a világot. Te is gyermekem, még sokakat fogsz tanítani az örök
igazságra. Tanítsd és buzdítsd őket! Szükségem van rád, hogy
általad figyelmeztessem a bűnösöket, és tanítsam a kisded lelkűeket. Fogadd el a szenvedéseket, amelyeket még kérek tőled
a bűnösök megtéréséért! Az Én kínszenvedéseimmel egyesített
áldozataidnak és szenvedéseidnek végtelen értéke van. Ez
olyan, mintha Én szenvedném el újra. Még sokat fogsz szenvedni, de Én mindig veled vagyok, és megédesítem a lelkedet.
Az Én igám édes, az Én terhem könnyű. Megáldalak megerősítő áldásommal az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”

Szentáldozás után Jézus: „Nagyon boldog vagyok a szívedben.
Szíved az Én trónom, lelked az Én palotám. A te tisztaságos lelked, tested az Én földi mennyországom. Szívem édes a nyelveden, mint a méz. Ezt az édességes érzést érzem Én is tebenned. Ezért éreztetem ugyanezt veled.”

2011. júl. 26. Szentségimádáson Jézus: „Drága kislányom! Az
idő rövid. Mindazt add tudtul mindazoknak, amire felszólítalak, hogy figyelmeztesd őket! Akkor majd, amikor te már
nem leszel itt, megfogadják, és tettekre váltják. Így X is. Most
még dúl fúl, mert gőgös, de a lelke mélyén belátja, hogy iga42
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zad van, és hogy Én beszélek általad. De a gőgje nem engedi
valóra váltani, amit kérek tőle. Nemsokára megtörik, összecsuklik, mert nagy keresztet kap Tőlem. Rövid úton szentté
teszem. Kérlek, imádkozz érte sokat, még többet, mint eddig!
Nagyon megjutalmazlak érte. Kérlek, fogadd el a szenvedéseket is, és ajánld fel érte! Nagyon nagy szüksége van rá. Ezek a
Velem egyesített áldozataid a leghatásosabb eszközök az ő
megmentésére. Kérd Tőlem az erőt és a kegyelmet, hogy meg
tudd hozni az áldozatokat! Ez tetszik Nekem. Így leszel még
kedvesebb a szememben.

Az idő eljön. Beköszönt a nagy figyelmeztetés. Éljetek szüntelen készenlétben! Térjetek meg még ma! Ne várjatok holnapig,
mert a holnap bizonytalan. Aki nem hallgat szavamra, nagyon
rosszul fog járni. Meg is halhat. El is kárhozhat. Mondd gyakran az irgalmasság rózsafüzért! Sok lélek menekül meg erre az
imára. Az Én kínszenvedésem és kereszthalálom felajánlása az
Örök Atyának, irgalomra indítja az Ő Szívét. Megkegyelmez
minden bűnösnek, akikért ezt imádkozzátok, mert az Én Szent
Sebeimen, és értetek kiontott drága Szent Véremen keresztül
lát benneteket, minden embert. Az Én Véremet látja a lelketeken, és nagyon megenyhül haragja. Imádkozzatok! Imádkozzatok! Imádkozzatok! Amíg még tehetitek. Ez legyen legfontosabb cselekedetetek! A kegyelem ideje hamarosan lezárul, és irgalmasságomat felváltja igazságosságom. De ti, akik
tettekre váltjátok kérésemet, ne féljetek! Irgalmam köpenyébe
burkollak benneteket. A karomba zárlak a nagy megpróbáltatás
idején. Ne féljetek! Én veletek maradok minden nap a világ
végezetéig, és gondoskodom rólatok. Legyetek szüntelen
készek akaratomat teljesíteni! Így csillapítjátok jogos harago-
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mat a bűnösök iránt. Legyetek jók! Éljetek szeretetben! Éljétek
meg az evangéliumi életszentséget! Az idő lejár, rövid.
Váltsátok tettekre kéréseimet! Erre áldalak meg titeket kicsi
gyermekeim az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”

2011. júl. 27. Szentségimádáson Jézus: „Fogadd el az áldozatokat és a szenvedéseket hátralevő életed minden napján!
Ajánld fel azokat az Én rettenetes kínszenvedéseimmel és
kereszthalálommal egyesítve! Akkor végtelen értékűekké válnak. Rengeteg lelket mentek még általad. Mindig csak azt kérd,
hogy legyen meg az Én akaratom. Erre tanítottalak benneteket
a Miatyánkban. Egyedül csak Én tudom megadni nektek, ami
az üdvösségetekre válik. Gyermekem! Harcolj a gonoszság
szellemi erőivel! Harcodat Én Magam viszem győzelemre.
Erős, kiképzett harcost formáltam belőled. Az idő rövid. A győzelem a kezedben van. Tarts ki mindhalálig, és elnyered az élet
koszorúját. Erre áldalak meg az Atya, a Fiú és a Szentlélek
nevében.”

2011. júl. 28. Itthon a kegyelem órájában (du. 3-4 között)
Jézus: „Az idő rövid. Nagyon komor események következnek
erre a romlott nemzedékre. Azt kapja, amit érdemel. Beköszönt
igazságosságom napja erre a bűneiben fetrengő világra. A
viharfelhők már tornyosulnak az égen. Hamarosan lesújt az ítélet haragja. Imádkozzatok! Imádkozzatok! Imádkozzatok!
Addig, amíg még tehetitek. Minden imátokkal, áldozatotokkal
lelkek százait, ezreit szakítjátok ki a sátán markából.
Vállaljátok az áldozatokat! Ne zúgolódjatok, ha szenvedéseket
bocsátok rátok! Ezek a lélekmentés leghatékonyabb eszközei.
Ha nem így lenne, sohasem mentem volna értetek a keresztre.
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Nézzetek fel Rám, a keresztre! Belőlem merítsetek erőt! Én
mindig veletek vagyok. A szenvedésekben vagyok a legközelebb hozzátok. Megáldalak benneteket arra, hogy még erősebbek legyetek, és tudjátok hordozni a keresztet, az Atya, a Fiú és
a Szentlélek nevében.”

2011. júl. 28. Szentségimádáson Jézus: „Édes kicsi gyermekem! Nagy öröm számomra, hogy napról napra itt látlak Isteni
Színem előtt. Tudd meg gyermekem, hogy ez a legnagyobb
kegyelem a mennyben és a földön: az egy igaz Istent imádni.
Nincs ennél nagyobb kincs! Azért azt mondom nektek: kövessétek azok példáját, akik ezt teszik, mert ez minden jónak a forrása! Ez az örök élet. Ez a lelki béke, és a szeretet teljessége.
Jöjjetek Hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok! Én felüdítelek titeket! Vegyétek magatokra az Én igámat! Az Én igám
édes, az Én terhem könnyű. Ez azt jelenti, hogy járjatok Velem
egy úton, kövessetek Engem a keresztúton! Jóllehet, terheket
cipeltek, de azokat mégis könnyűnek érzitek. Ti, akik követtek
Engem az önmegtagadásban és a kereszthordozásban, azt mondom nektek: ti csak törődjetek mindig az Én dolgaimmal, a tietekre Én Magam viselek gondot. Tartsátok meg törvényeimet,
imádjatok Engem, és váltsátok tettekre az Evangéliumot!
Rólatok Én Magam viselek gondot, mert minden szál hajatok
számon van tartva az égben. Atyám Maga gondoskodik szükségleteitekről, mert aki Engem szolgál, azt megtiszteli az Atya.

Gyermekeim! Ki a nagyobb közületek? Nemde az, akinek szolgáltok. Én mégis azt mondom nektek: aki sokat kapott, sokról
ad számot. Aki közületek a legnagyobb, az legyen mindenkinek a szolgája! Ezért ti pap fiaim, igyekezzetek mindenben jó
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példát mutatni a rátok bízott híveknek, mert mondom nektek,
tőletek kérem őket számon. Csak akkor tudjátok hűségesen
szolgálni az élet Urát, ha lángolóan szeretitek az örök élet
Szerzőjét. Mit jelent Istent szeretni? Azt, hogy hűségesen megteszitek az Ő törvényét. Ezt kérem tőletek különösen most,
ebben az értékvesztett világban, amikor már nem tudják megkülönböztetni a jót a rossztól. Ti mutassatok jó példát! Ti
legyetek a világ világossága, amely megmutatja az utat
Hozzám, az örök élet Szerzőjéhez, a Megváltóhoz, Aki a legméltóságosabb Oltáriszentségben trónolok köztetek, és várom
minden gyermekemet, hogy tiszta szívükbe térjek.

Gyermekeim! A legnagyobb kegyelem a szentségek. A
Szentgyónás, a Szentáldozás és a Szentségimádás. Ezeket mindenki folyamatosan gyakorolhatja. Aki ezt teszi, az már itt a
földön a mennyországban él, és elnyerte az örök életet.
Szerezzétek meg az életszentséget, és tartsatok ki benne mindhalálig! Akkor boldogok lesztek már itt a földön, és az egész
örökkévalóságon keresztül. Akkor boldog leszek a szívetekben, és örömömet találom bennetek, mert számotokra nem volt
hiábavaló kínszenvedésem és kereszthalálom.

Gyermekeim! Most még hívlak és várlak benneteket a templom szentéjében. De eljön az óra, sőt már itt is van, amikor feldúlják templomaimat. Kidobnak Engem a legméltóságosabb
Oltáriszentségben, és nem lesz Kihez járulni. Addig jöjjetek
Hozzám, ameddig köztetek vagyok! Utána már csak a rejtekben leszek köztetek, ahol hűséges papjaim bemutatják a szentmisét. Vigyázzatok! Legyetek résen! Ne dőljetek be a sátánnak! Az Antikrisztus hamarosan színre lép. Sok csodát fog
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tenni. Sok betegséget meggyógyít, de kettőt nem tud tenni: szeretni, és békét sugározni. Vigyázzatok! Ne hagyjátok magatokat félre vezetni! Csak Péternek ígértem meg, hogy a pokol
kapui nem vesznek erőt azon az Egyházon, amelyet őrá építettem. Ez pedig az egyetemes, vagyis a katolikus Egyház, ahol
Én vagyok jelen az Eukarisztiában. Én vagyok az az erőtér, az
a védőpajzs, ahol a pokol kapui nem vehetnek erőt, mert Én
Magam védem meg az általam alapított Egyházat. Ezt nagycsütörtökön kezdtem el, amikor a kenyeret Szent Testemmé, a
bort Szent Véremmé változtattam át. Majd a keresztfán feláldoztam Magamat, és harmad napra feltámadtam. Az
Eukarisztiában feltámadott dicsőséges Testemben vagyok
jelen. Erre vonatkoznak szavaim, amikor azt mondtam: „romboljátok le ezt a templomot, és Én három nap alatt felépítem
azt.” A templom a Szentség, az Én Testem és Vérem. Ahol nem
imádnak Engem a legméltóságosabb Oltáriszentségben, ahol
nem vagyok jelen, oda ne menjetek! Ti soha ne imádjátok az
Antikrisztust, aki maga a sátán! Ti tartsatok ki mindhalálig a
Szentháromságos egy Isten imádásában, Aki Atya, Fiú és
Szentlélek! Más istent ne imádjatok, mert más isten nincs, csak
a sátán! Erre áldalak meg titeket kicsi gyermekeim Szívem túlcsorduló, miden értelmet meghaladó, végtelen szeretetével az
Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”
2011. júl. 28. Szentségimádáson Jézus: „Drága kislányom! Az
idő rövid. Így készülj: Tartsd a lelkedet és a gondolataidat
patyolat tisztán! Imádj és szeress Engem lángolóan, soha el
nem múló örök szeretettel! Vágyakozz mindennél jobban
Hozzám, Szent Színem látására! Ne engedj be a gondolataidba
egyetlen kísértést sem, és soha ne állj szóba a sátánnal!
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Beszéded legyen egyenes! A nem legyen nem, az igen legyen
igen! Légy őszinte az arra érdemes személyekhez, de tudj hallgatni, ha kétszínű, álnok emberrel van dolgod! Hirdesd országomat mosolyoddal, békéddel, derűddel! Légy mindig jókedvű
és vidám! Te fényhordozó vagy, mert Engem hordozol a szívedben. Én járok mindig előtted. Ahol te megjelensz, ott az Én
szeretetem és békém sugárzik ki belőled. Fényességem behatol
a szívekbe. Lángra gyújtom őket, hogy izzanak a szeretettől.
Beszélj mindenkinek Rólam! Elsősorban a tekinteteddel, az
életpéldáddal, a szereteteddel, és csak utána a szavaiddal. Mert
csak így hiteles. Rólam nem elég beszélni, de tanúságot is kell
tenni! Most, amíg még lehetőséged van rá, hordozz szét mindenhová! Így gyűjtsd Nekem a lelkeket! Így vonzzad Hozzám
őket! Ahol nem fogadnak el, onnan menj tovább! Csak oda
menj, ahol nyitott szívekre találsz az Én befogadásomra! Az
idő rövid. Légy hűséges sáfárom! Erre áldalak meg az Atya, a
Fiú és a Szentlélek nevében.”

2011. júl. 30. Itthon a kegyelem órájában imádság közben
Jézus: „Hamarosan feltűnik az Antikrisztus. Nagy csodajeleket
fog művelni. Ezzel párhuzamosan kitör a keresztényüldözés.
Vigyázzatok! Legyetek készenlétben! Sokakat elhurcolnak és
kivégeznek.”

2011. júl. 31. Szentségimádáson Jézus: „Szentségimádáson
Jézus: Drága kislányom! Az idő rövid, hamar lejár. Élj szüntelen készenlétben! A jelszavad ez legyen: inkább meghalni, mint
vétkezni! Halálod pillanatában annak fogsz örülni a legjobban,
hogy életszentségben éltél. Megtartottad törvényeimet, és lángolóan szerettél Engem. Tarts ki ebben mindhalálig! Menj
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végig az úton, amelyen elindítottalak! Életed minden pillanatában úgy élj, mintha bármelyik pillanatban kiszólítanálak a testedből! Csak a szeretet számít. Szeress Engem mindenek fölött! Lángolj az Irántam való szeretettől, és Énbennem szeress
mindenkit! Kérj meg Engem, hogy Én szeressek általad! Akkor
felfedezed a szeretet boldogságát és szépségét. Megtapasztalod
jelenlétemet, azt, hogy Én szeretek általad. Erre áldalak meg az
Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”

2011. aug. 3. Szentségimádáson Jézus: „Drága kislányom! Az
idő rövid. Oly gyorsan elszáll, mint egy sóhaj. Ne hagyd, hogy
a sátán elbuktasson! Ne állj szóba vele! Azért engedem meg,
hogy kísértsen, mert rengeteg lelket mentek általad. A tét nagy:
örök élet, vagy örök halál. Te nagyon sokat kaptál, ezért
nagyon sokról adsz számot. Határolódj el minden kísértéstől,
minden bűntől! Kerülj el minden bűnre vezető alkalmat! Nagy
kegyelmet kaptál. Olyan undort és gyűlöletet adok a szívedbe
minden bűn iránt, hogy egyet sem tudnál elkövetni. Tartsd
patyolat tisztán a szívedet és a gondolataidat! Mindig csak
Rám gondolj, csak Velem foglalkozz! Engem imádj és szeress
lángolóan! Akkor elfut a közeledből a sátán, mert égeti az
Irántam való szereteted tüze. Mindig csak Engem láss a
keresztfán! Mekkora árat fizettem a lelked üdvösségéért! Szent
Pál találóan írta: „Nem vagytok a magatokéi. Nagy volt a ti
váltságdíjatok.” Ha ezt teszed, akkor nagyon boldoggá teszlek
már itt a földön, és az egész örökkévalóságon át. Szeretetembe
burkollak, a Szívembe zárlak. Jobban szeretlek, mint az életemet, hisz meghaltam érted a keresztfán. Te is az életedet adod
Értem. Eddig is ezt tetted, mert teljes önmegtagadásban csak
Nekem éltél, csak Engem szolgáltál. Én pedig megfosztottalak
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minden evilági örömtől és élvezettől, még a neked kedves személyektől is, hogy be tudj fogadni Engem, Aki a legnagyobb
szeretet, az örök boldogság vagyok. Királyi gazdaggá tettelek,
mert Engem, az Istent birtokolsz. Velem vagy mindig, és Én a
szívedben trónolok. Kimondhatatlanul szeretlek téged. Ezt
majd csak a mennyben fogod teljesen érezni. Örök szép tervem
volt veled, még mielőtt megfogantál. Örök boldogságod oka az
lesz, hogy megvalósítottad rád vonatkozó örök szent tervemet.
Igent mondtál, amikor először meghívtalak, és együtt működtél kegyelmemmel. Ezt tedd ezután is, életed végéig, és akkor
örökre boldog leszel. Kimondhatatlanul boldog vagyok a szívedben, mert te egészen az Enyém vagy, mert mindenben
engedelmeskedsz Nekem, és Én egészen a tiéd vagyok, és
megteszem, amit kérsz. Sok lelket mentek általad, mert elfogadod a szenvedéseket és áldozatokat, amelyeket az Enyéimmel
egyesítesz. A mennyben el fogsz ámulni, mennyi üdvözült
lélek lesz a gyümölcse. Amikor kirepül lelked a testedből,
veled együtt fogom elmondani: Atyám, a feladatot, amelyet
rám bíztál, elvégeztem. Megdicsőítettem Nevedet a földön.
Erre áldalak meg az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”

Uram, olyan gonosz és aljas a sátán! Jézus: „Tudom. Ezért
vagyok Én ennyire irgalmas.”

2011. aug. 3. Szentmisén, Szentáldozás után Jézus: „Mi ketten
mindörökké egyek vagyunk. Ne félj! Nem hagylak elveszni!
Ha te nem akarod, akkor Én ezt milliószorosan nem akarom.
Nekem elég a te igened.”
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2011. aug. 4. Szentségimádáson Jézus: „Drága kislányom!
Szívem szeretete soha nem látott örök boldogságot készített
számodra. Készülj! Hamarosan kilépsz testedből, megállsz
Színem Előtt, és örökre egybe forrsz Velem, Megváltó
Isteneddel. Ez egy olyan szellemi egyesülés, amelyhez hasonlót nem ismerhettek a földön. Ez csak a mennyben létezik az
üdvözült, megdicsőült lelkek, és köztem, Megváltótok és
Istenetek között. Mint ahogy a gyermek arra vágyik, hogy
átölelje és megcsókolja anyját, úgy az üdvözült lélek is arra
vágyik, hogy kifejezze háláját és szeretetét Megváltója iránt,
Akinek köszönheti örök boldogságát. Ezért Isten, Aki
Mindenható, beteljesíti ezt a vágyat, amelyet Ő helyezett
teremtményei szívébe. Ezért egyesül minden üdvözült lélek,
lelkében az Istennel, ami a legnagyobb boldogság a mennyben,
mind Isten, mind a teremtmény számára. Az Isten számára
azért, mert úgy szerette az embert, hogy az életét áldozta érte a
keresztfán. Az ember számára pedig azért, mert csak a mennyben lesz képes felfogni igazán, hogy milyen nagy árat fizetett
Isten az ő megváltásáért, és milyen tökéletes és csodálatos
helyet készített számára a mennyben. Kislányom, ha láthatnád
a neked készített helyet, amit nemsokára elnyersz, mert tejesíted rád vonatkozó örök tervemet, belehalnál az örömbe, tested
ugyanis nem bírná ki azt a boldogságot. Azért most azt mondom neked: életed minden pillanatában úgy élj, mintha ez
lenne az utolsó pillanat, ahogy halálod pillanatában szeretnéd,
hogy éltél volna. Figyelj mindig sugallataimra, és tedd meg,
amit kérek! Figyelmeztess, taníts, mert őrnek állítottalak testvéreid fölé. Rajtad kérem számon bűneiket. Ha figyelmezteted
őket, elkerülöd a büntetést, de ha nem, úgy neked kell felelni
bűneikről. Tudom, nehéz küldetés prófétának lenni. De meg51
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adom hozzá a kegyelmet. Erős, határozott, bölcs léleknek
teremtettelek. Mindig megkapod Tőlem a tisztán látás kegyelmét, és a Szentlélek bölcsességét. De szükségem van a hangodra, az írásaidra, hogy mindig közvetítsd üzeneteimet mindazok felé, akiknek szántam. Folytasd továbbra is küldetésedet
úgy, ahogy eddig is tetted. Erre áldalak meg az Atya, a Fiú és a
Szentlélek nevében.”

2011. aug. 5. Szentségimádáson Jézus: „Drága kislányom!
Nagy események előtt álltok. Hamarosan megtörténik a nagy
figyelmeztetés. A történelem folyamán még soha nem volt
ilyen, és nem is lesz, ami most következik. A Szentlélek kiárad
minden egyes emberre külön-külön. Sok lesz a halott. Ezek
azok a súlyos bűnben élő emberek, akik belehalnak a sokkba,
a rémületbe, hogy mi vár rájuk egy egész örökkévalóságon át.
Meglátják ugyanis a poklot, mint életük végállomását, ahol
mindörökké fognak szenvedni. Imádkozzatok! Imádkozzatok!
Imádkozzatok, a szegény bűnösökért! Imáitokkal még sok lelket mentetek meg. Ha még a nagy figyelmeztetés előtt megtérnek, nem lesz számukra olyan nehéz a lelkük meglátása. De ha
nem, úgy nagyon meg lesznek rémülve.

Drága kislányom! Ajánlj fel magadért minden teljes búcsút, és
minden Szentmisét, mert ezek lesznek halálod óráján a te erőforrásaid. Most azt kérem, hogy magadért is imádkozz!
Nemsokára kiszólítalak a testedből, és egy soha nem látott boldog országba viszlek, a mennybe. Már most örülj nagyon, mert
kegyelmemből életszentségben éltél, és élsz. Az idő közel. Élj
szüntelen készenlétben! Kérd magadra a végső állhatatosság és
a jó halál kegyelmét! Az idő rövid. A rejtekben már minden elő
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van készítve. Hamarosan ellenetek szegülnek, és rátok támadnak, és ti nem tanúsítotok ellenállást. Sok vértanúm lesz.

Az emberiség 2/3-a kipusztul. Utána egy új világ következik.
Ez a szeretet és a béke korszaka lesz. megmaradt sarj kihajt, és
dús lombokat, ágakat hajt. Népemet újra fogják misszionálni.
Akkor mindenki katolikus lesz. Engem fognak a középpontba
állítani és imádni. Papjaim és híveim együtt fognak dicsőíteni
és imádni Engem a legméltóságosabb Oltáriszentségben.
Olyan lesz ez, mint az első keresztények korában. Az emberek
egyszerűségben és szegénységben fognak élni, de nem lesz
közöttük nélkülöző, mert segíteni fogják egymást. Készüljetek!
Készítsétek a lelketeket! Járuljatok a bűnbánat szentségéhez!
Aki áll, az vigyázzon, hogy el ne essen! Egyétek gyakran az Én
Testemet, és igyátok az Én Véremet! Szent Testem és Vérem a
ti védőpajzsotok, és erőforrásotok a sátán ellen. Így védelek
meg benneteket a csalótól, a gonosztól. Kérjétek szüntelenül a
tisztán látás kegyelmét, hogy ne tudjon félrevezetni benneteket
a sátán! Csak Bennem bízzatok! Csak az Evangéliumban higygyetek! Aki Bennem bízik, meg nem szégyenül. Én olyan ékes
szólást adok nektek, hogy üldözőitek nem tudnak ellenállni
veletek szemben. Éljetek szüntelen készenlétben, mert nem
tudjátok sem a napot, sem az órát! Tegyétek a jót, különösen
hittestvéreitekkel! Erre áldalak meg titeket gyermekeim,
Szívem túlcsorduló szeretetével, az Atya, a Fiú és a Szentlélek
nevében.”

2011. aug. 6. Szentségimádáson Jézus: „Drága kislányom!
Tartsd meg az életszentséget! El ne veszítsd lelked hófehér
ruháját, amelyet érted kiontott drága Szent Vérem mosott
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fehérre! A jelszavad ez legyen: inkább meghaljak, mint vétkezzek! A kísértés elmúlik. Soha ne állj szóba a sátánnal! Így
dicsőíted meg a Nevemet. Nagy jutalmat adok érte. Viseld türelemmel a kísértéseket! Rengeteg lélekkel jutalmazlak meg
érte.”
Szentmisén Úrfelmutatáskor Jézus: „A sátán soha nem tud
téged elbuktatni. Szent Testem a te védőpajzsod. Szent Vérem
a te erőd.”

Szentáldozás után Jézus: „A Szívemet adtam neked. Nem
tudod elképzelni, milyen nagy kegyelem a Szentáldozás. A legnagyobb a földön. A mennyben ehhez hasonlít Szent Színem
látása, és a Velem való lelki egyesülés, amely örök boldogságotok. Szeresd nagyon, és imádd Szívemet, amelyet neked
adok minden Szentáldozásban, és adj hálát azért, hogy köztetek maradtam, és étkül adom Magamat nektek.”

2011. aug. 8. Szentségimádáson Jézus: „Drága kislányom!
Nagyon fáj szerető Szívemnek minden gőg, nagyképűség és
farizeusság. Azt kérem ezért tőled, akit a Szívem szeret, és aki
tiszta és igaz vagy Előttem, hogy engesztelj ezekért a lelkekért!
Legfőképpen azokért, akik hiú dicsőség vágyban szenvednek.
Elvakítja őket ellenfelem. Pedig Engem, a Megfeszítettet kellene követniük nagy alázatban és engedelmességben. Itt a földön csak a kereszthordozásra és az önmegtagadásra hívtam
meg minden követőmet. Engem a szegénységben, a nélkülözésben, a megaláztatásokban és a szenvedések türelmes elviselésében követhetnek. Csak ezekben azonosulhatnak Velem,
Megváltó Istenükkel.
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Kislányom! Az idő rövid. Hamarosan lesújt a világra az Isteni
igazságosság ostora. Akkor jaj lesz minden farizeusnak, képmutatónak! Istennek nem lehet hazudni. Én a szívek és a vesék
vizsgálója vagyok. Megfizetek mindenkinek cselekedetei szerint. Én nem vagyok személyválogató. Nálam csak egy mérce
létezik, és ez a szeretet. Szeretet Isten és a felebarát iránt. Az
önszeretet álljon az utolsó helyen! Aki így él, annak nincs mitől
félni a nagy figyelmeztetéskor. Imádkozzatok még többet a
szegény bűnösökért! Erre áldalak meg benneteket Szívem túlcsorduló szeretetével az Atya a Fiú és a Szentlélek nevében.”

Szentmisén, Szentáldozáskor Jézus: „A Szívemet adom neked.
Lángra gyújtom szívedet, hogy izzon, és lángoljon az Irántam
való szeretettől. Szeretetből add oda az életedet Értem,
Megváltódért! Életed végéig sok áldozatot és szenvedést kérek
tőled. Ehhez kérd a kegyelmet, és az erőt! Minden
Szentáldozásodat ajánlj fel ezért is!”

Szentáldozás után Jézus: „Nagyon boldog vagyok a szívedben.
Hamarosan bevezetlek abba a dicsőségbe, amelyet Atyám
öröktől fogva neked készített.”

2011. aug. 9. Szentségimádáson Jézus: „Édes Kislányom!
Országomban Én, a mindenség Királya, az uralkodók Ura
leszek a te imádott boldogságod, örömöd mindened és Istened
mindörökké. Az idő hamar lejár. Látod, itt minden elmúlik.
Sokszor pillanatok alatt jönnek a nagy változások. A ti életetek
is ilyen. Egy pillanat, és nincs többé. A test feloszlik, elenyészik. Porrá lesz. De halhatatlan lelketek, az énetek, a tudatotok
mindörökké élni fog. Ezért kedves gyermekeim, a lelketeket
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öltöztessétek, gondozzátok elsősorban, és csak utána a testeteket. Mert a lélek az, ami éltet, a test nem használ semmit. A test
csupán megvalósítja azt, amit a lélek elhatározott. Ezért drága
kicsinyeim ne test szerint, hanem lélek szerint éljetek!
Fogadjatok be Engem a lelketekbe, hogy Én legyek annak az
Ura, és Én irányítsam tetteiteket! Akkor boldogok lesztek
mindörökké. Őrködjetek mindenkor lelketek tisztasága fölött!
A szívetekbe ne engedjetek be tisztátalan bűnös gondolatokat,
mert megfertőzitek a lelketeket! A gondolataitok legyenek
mindig patyolat tiszták! Csak a szent, üdvös és erényes gondolatokat engedjétek be az elmétekbe és a szívetekbe! Akkor
megélitek az evangéliumi életszentséget, és teljesítitek parancsomat: „Szentek legyetek, mert Én Szent vagyok!” Az életszentség titka pedig ez: megkönyörülni a rászorulón, segíteni a
bajba jutottakon, és irgalmasnak lenni a szerencsétlenekhez.
Ma nagyon sok ember nélkülözi a lelki táplálékot, és nincs, aki
tanítaná őket. Gyermekeim! Osszátok ki a rászorulóknak az öt
kenyeret és a két halat! Én megtöbbszörözöm azokat. Minél
többet adtok, annál többet kaptok Tőlem, mert Én Mindenható
vagyok. A Tőlem kapott talentumok pedig ezek: szeretet,
figyelmesség, jóra való készség, segítségnyújtás. Ezek az öt
árpakenyér és a két hal lelki értelemben. Ha megosztjátok
másokkal, nemcsak azokat gazdagítjátok, akiknek adjátok,
hanem ti magatok még inkább gazdagodtok.

Kicsinyeim! Az életetek rövid, és nem tudhatjátok, mikor ér
véget. Használjatok ki minden alkalmat! Tegyétek a jót mindenkivel, különösen hittestvéreitekkel! Amit másnak adtok,
mind magatokkal viszitek a számadásra. Amit megtartotok,
mindet elveszítitek. Értitek? Ne legyetek fösvények, hanem
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adakozzatok! Karoljátok fel azokat, akiket elétek hozok!
Különösen hittestvéreiteket, hogy jócselekedeteitek láttán
dicsőítsék miattatok az Istent. Erre áldalak meg titeket kicsi
gyermekeim az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”

2011. aug. 11. Szentségimádáson Jézus: „Drága kislányom! Az
idő rövid. Beteljesülnek a próféciák. Még ebben az évben meglátogatom népemet. Megrostálok mindenkit kivétel nélkül.
Készüljetek! Tartsatok bűnbánatot! Járuljatok a bűnbánat
szentségéhez! Addig, amíg még időt adok rá. Ne halogassátok,
mert később már túl késő lesz. Ébredjetek fel csipkerózsika
álmotokból! Csak egy mennyország van, de azt ne a földön
keressétek! Csak Én vagyok a tiétek, Aki meghaltam értetek a
keresztfán, hogy megszerezzem számotokra az örök életet.
Minden mulandó. Mindazt, amiért most harcoltok, itt kell
hagynotok. Szeressetek viszont Engem! Adjátok át az életeteket Nekem! Akkor szentekké formállak benneteket, és Nektek
adom az örök életet. Szakítsatok a bűnnel! Rázzátok le magatokról a sátán rabláncát! Én a szabadságra hívlak benneteket.
Arra, hogy szabadok legyetek az életszentségre, a tiszta, igaz,
önzetlen szeretetre, és a felhőtlen igazi boldogságra. Drága
kicsinyeim! Véremen megváltott gyermekeim! Ne utasítsatok
vissza, mert már nincs időtök tovább bukdácsolni! Ellenfelem
már úgyis sok lelket szakított el Tőlem örökre. Vérkönnyeket
sírok ezekért a lelkekért. Az irgalmasság ideje lezárul, és kezdetét veszi az igazságosság órája. Jaj lesz azoknak, akik figyelmen kívül hagyják felhívásomat. Vegyétek halálosan komolyan figyelmeztetésemet, mert örök élet azoknak, akik megfogadják, de örök halál azoknak, akik megvetik. Ma még kérek,
de holnap már fenyítek. Ezek az utolsó felhívásaim.
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Megáldalak titeket kicsi gyermekeim az üdvösség áldásával az
Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”

Ehhez az üzenethez szeretném hozzáfűzni, hogy az idő mindig
feltételekhez van szabva. Ha sokan imádkozunk, kaphatunk
haladékot, enyhülhetnek, sőt el is maradhatnak a büntetések.
Így kell érteni: "még ebben az évben". A "meglátogatom népemet" nem biztos, hogy a nagy figyelmeztetést jelenti, mint
ahogy ezt már egy-két lelki testvér értelmezte. Nem tudom. Ez
vonatkozhat másra is. Például az elmúlt napok hőségrekordjait is büntetésként éltük meg sokan, mert nagyon megviselte a
szervezetünket.

Egy biztos: Tartsunk bűnbánatot, és éljünk szüntelen készenlétben! Ez az Evangélium tanítása, és mindig a Szentírás a
mérvadó. Ennek a fényében kell olvasni az üzeneteket, és csak
azt szabad elfogadni, aminek a tartalma megegyezik a
Szentírással.

Ami az üzenetek értelmezését illeti, leírok egy példát. Évekkel
ezelőtt buszon utaztam vidékre. Több településen mentünk át.
Minden falu közepén kimagaslott a templom tornya. Ekkor a
Szentlélek ezt a próféciát juttatta eszembe: "Közétek helyezem
hajlékomat, s nem vet meg titeket Lelkem. Közöttetek járok, a
ti Istenetek leszek, ti pedig az Én népem lesztek." (Leviták
könyve 26,11-12.) Mindezt Kr. e. 538-ban írták le. A beteljesedés pedig ez: Jézus Krisztus az utolsó vacsorán megalapította az Oltáriszentséget, és itt maradt köztünk. Ő a mi Istenünk,
mi pedig az Ő népe vagyunk. Ezt hirdetik a falvakban kimagasló templomtornyok. Hát nem döbbenetes? Így próbáljuk
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meg értelmezni a próféciákat! Krisztus előtt ezt senki sem
tudta volna kitalálni. Ehhez a mindenható Isten végtelen szeretete és találékonysága kellett.

Hát ennyit az értelmezésről. Legyünk nagyon óvatosak!
Mielőtt értelmeznénk a próféciákat, kérjük a Szentlelket!

2011. aug. 11. Szentségimádáson Jézus: „Drága kislányom! Az
idő már nagyon-nagyon rövid. Készülj! Készítsd a lelkedet
kitörő örömmel! A lelked és a gondolataid legyenek mindig
patyolat tiszták! Igyekezz mindig csak Rám gondolni! Hagyd a
földi dolgokat, úgyis mind elmúlnak, mint a köd, ha ráfúj a
szél. Légy Velem mindig! Életed minden pillanatát csak Velem
töltsd! Én örök vagyok. Csak Én vagyok a tiéd egyedül.
Mindenki elhagyott. Én vágtam el a szálakat. Azért, hogy szerető szerelmes szívemen csüngj, csak Engem imádj és szeress
lángolóan! Csak Én legyek számodra a minden! Én, a te
Mindenható Megváltó Istened, Aki úgy szerettelek téged, hogy
a keresztfán érted áldoztam Magam. Csak Én vagyok a tiéd,
mert Én veled vagyok mindig. Én vagyok számodra az út, amelyen Hozzám érkezel. Én vagyok az igazság, amelyet ha megtartasz, elnyered az örök boldogságot. Én vagyok az élet, Aki
örök életet szereztem neked, amikor Szent Testemet és Szent
Véremet rendeltem számodra, lelked megerősítésére, és védőpajzsul a sátán támadásai ellen. Te minden nap ezt a kenyeret
eszed és ezt a bort iszod, amely az Én Testem és Vérem. Azért
azt mondom neked, hogy már itt a földön örök életed van.”

2011. aug. 12. Itthon a kegyelem órájában imádkoztam. Jézus:
„Nyisd ki a Szentírást!” Ide nyílt ki: 2 Péter 3, 9-13: „Az Úr
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nem késik ígéretét teljesíteni…Mint a tolvaj, úgy jön el az Úr
napja. Ezen a napon az egek nagy robajjal elmúlnak, az elemek
a tűz hevétől felbomlanak, a föld, és ami rajta van, elenyészik…” Az Úr folytatta: „E kor embereinek szól ez a szentírási rész. A harmadik világháborúban tűz által pusztul el a világ.
Szinte mindenki meghal. Alig marad ember a földön. De mindezek előtt nagy keresztényüldözés lesz.”

2011. aug. 17. Szentségimádáson Jézus: „Drága Gyermekeim!
Ezt az életet arra kaptátok, hogy szolgáljatok Engem embertestvéreitekben, készüljetek fel, és másokat is készítsetek fel az
átmenetre, az örök életbe. Kérjétek magatokra és másokra is a
jó halál kegyelmét! Nincs ennél fontosabb. Nem az a fontos,
hogy itt szenvedések nélkül, jól éljetek, hanem az, hogy elnyerjétek az örök életet. Arra kaptátok rövid életeteket, hogy bizonyítsátok Irántam való szereteteteket, ami azt jelenti, hogy
megtartjátok Atyám törvényeit. Aki Engem szeret, annak
kinyilatkoztatom Magam. Így neked is, akit kiválasztottalak
arra, hogy meghalld és leírd üzeneteimet. Kegyelmemnek és
munkádnak rengeteg jó gyümölcse van. Látod, Én mindenben
megsegítelek téged. Ma is pontosan idehoztalak a
Szentségimádásra, hogy beszéljek hozzád, és te leírd szavaimat. Mindent Én irányítok. Még a pillanatok töredékét is.
Mindezt a ti örök üdvösségetekért teszem. Menj végig az Általam kijelölt úton! Tedd meg mindig, amit mondok neked! Ne
foglalkozz a földi dolgokkal! A gondjaidat add át Nekem!
Mondd Nekem gyakran: Jézusom bízom Benned. Átadom
Neked minden gondomat. Kérlek, Te oldd meg azokat. Te gondoskodj, Te cselekedj. Aki Bennem bízik, meg nem szégyenül.
Most is, amikor nem látják, Én a rejtekben működöm. Én indí60
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tom az embereket, még a tőlem távol állókat is. Én a szívek és
a vesék vizsgálója vagyok. Én látom még a gondolataitokat is.
Sőt, mindazokat, akik Szentlelkemet befogadják, Én irányítom,
Én vezetem, hogy Engem szolgáljanak embertestvéreikben, és
eljussanak, és másokat is elvezessenek az örök életre. Én Isten
vagyok, és Mindenható. Én fölötte állok az egész emberiségnek, sőt a világmindenségnek. Atyám az Alkotó, a Mindenható,
az Isten. Az Ő szavára lettek az elemek. Ő teremtette az
embert, és mindazt, ami a földön és a vizekben van. Ő teremtette az égitesteket, és az egész világmindenséget. A
Szentháromságos egy Isten előtt hajlik meg minden térd a
mennyben, a földön és az alvilágban. Az Én érdemem a megváltás és az üdvösség. Irántatok való végtelen szeretetemből
feláldoztam Magamat értetek a keresztfán, hogy megnyissam
számotokra a mennyország kapuját. De nem erőltetem rátok az
örök boldogságot. Szabad akaratot és értelmet kaptatok. Ti
döntitek el, hogy hol akartok lenni mindörökké. Én csak felkínálom nektek szentségeimet. A szentgyónást és a szentáldozást. Ma még minden nap van Szentmise és szentáldozás. Ma
még hívlak és várlak benneteket. Ma még a tiétek a döntés. De
ha hirtelen elvisz a halál, már nincs több lehetőség.
Gyermekeim! Addig járuljatok a szentségekhez, amíg még
megtehetitek! A halál után már nincs változtatás. A kárhozat
örökké tart. Ma még elkerülhetitek. Keljetek fel bűneitekből!
Szabaduljatok meg a sátán rabláncaitól egy őszinte jó szentgyónásban! Fogadjatok be Engem tiszta lelketekbe! Aki eszi az
Én Testemet, és issza az Én Véremet, annak örök élete van.
Ilyen egyszerű. Én mindent megadok hozzá. De tiszteletben
tartom a ti szabad akaratotokat. Nélkületek nem megy. Csak
akkor üdvözíthetlek benneteket, ha megteszitek, amit kérek.
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Erre áldalak meg benneteket kicsi gyermekeim az Atya a Fiú és
a Szentlélek nevében.”

2011. aug. 18. Szentségimádáson Jézus: „Drága kislányom! Az
idő oly rövid, mint egy sóhaj. A földön minden múlandó, de a
menny örök. Földi életeteket arra kaptátok, hogy megtaláljatok
Engem, az örök élet Szerzőjét. Egyesüljetek Velem, és így a
Velem való együttlétben fölismerjétek életetek egyetlen értelmét, a szeretetben való életet. Mert csak a szeretet jöhet át a
túlsó partra, az örök életbe, Atyám országába. Szeressétek az
Istent mindenek fölött, és csak Neki szolgáljatok! Felebarátotokat pedig úgy szeressétek, ahogyan Én erre példát
mutattam, hogy az életemet adtam oda értetek. Ha ezt megteszitek, elnyeritek az örök életet.
Kicsi leányom! Kérlek, imádkozz, hogy az emberek meg tudjanak bocsátani egymásnak! Elsősorban Énértem, Aki példát
adtam erre: Atyám bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit
cselekszenek. Másodsorban a saját üdvösségük miatt, mert így
tanítottalak benneteket: úgy bocsát meg nektek a Mennyei
Atya, ha ti is megbocsáttok az ellenetek vétőknek. Ezért azt
mondom nektek: engedjetek el mindent egymásnak! Haragot,
bosszút, és minden ellenállást. Minden itt marad. Ne ragaszkodjatok semmihez! Még a testeteket is itt kell hagynotok.
Húsotok, bőrötök feloszlik, a csontotok elporlad. Porrá lesztek,
mivel porból lettetek. Egyedül a lelketek fog élni örökre. Ezt
tisztogassátok, öltöztessétek! Ezért mondtam, éljetek szüntelen
készenlétben, mert nem tudhatjátok sem a napot, sem az órát.
Az idő az Enyém. Magamnak tartottam fenn. Én hozom el
mindennek az idejét. A születésnek és a halálnak. Az időpontokat és az eseményeket tudni nem a ti dolgotok. Ti nem tudná62
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tok elviselni, ha rátok zúdítanám a jövő borzalmait. Apostolaimnak is azt mondtam: sok mindent tudnék még mondani, de
nem tudnátok elviselni. Tudod, a lelket apránként, fokozatosan
készítem fel a szenvedésre. Másképp nem tudná elviselni. Így
volt ez Szent Édesanyámmal is. Először az agg Simeon jövendölését hallva rémült meg, majd Anyai Szívét eltöltötte az
öröm, hogy Én élek, fejlődöm, növekedem épségben és bölcsességben. Majd amikor három napig kerestek Szent Józseffel, akkor készítettem fel Édesanyámat arra, hogy egyszer el
fog veszíteni Engem. Miután megtaláltak a templomban, hazamentem velük, és engedelmeskedtem nekik. Édesanyám Szívét
újra eltöltötte a boldogság és a béke. Majd amikor végleg
elhagytam a szülői házat, és apostoli körútra indultam, megtapasztalta a magány keserűségét, de beletörődött, mert Ő mindig engedelmes és alázatos Szolgálóleány maradt. Amikor
sűrűsödtek a fekete felhők fölöttem, amikor a zsidók irigységből és féltékenységből el akartak fogni, és ki akartak végezni,
aggódó Anyai Szíve figyelmeztetni akart Engem. Ekkor szóltak Nekem: Anyád és rokonaid kint állnak, és beszélni szeretnének Veled. Ekkor ezt kérdeztem: „Kik az Én Anyám, és kik
a rokonaim?” Majd kitártam karomat tanítványaim felé, és ezt
mondtam: „Ezek az Anyám és testvéreim! Aki teljesíti menynyei Atyám akaratát, az Nekem mind testvérem, nővérem és
Anyám.” (Mt.12,47-50.) Ezzel tudtára adtam Anyámnak, hogy
Nekem Atyám dolgaiban kell járnom. Atyám akarata pedig az,
hogy áldozattá legyek a világ bűneiért. Ezzel készítettem fel Őt
kereszthalálomra. Amikor ott állt keresztem alatt, ez adott Neki
erőt, hogy ez az Atya akarata. Mivel Ő mindig meghajolt
Atyám akarata előtt, sőt be akarta teljesíteni, ezért nem zúgolódott, mert tudta, hogy Én az Isten Fia vagyok.”
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2011. aug. 22. Szentségimádáson Jézus: „Drága kislányom! Az
idő rövid. Élj szüntelen készenlétben! Ne bírálj senkit sem!
Szeress mindenkit kivétel nélkül! Neked csak szeretni szabad.
Tudod, mit jelent a készenlét? Állandó szeretetet. Lángolást
Isten iránt, és önzetlen, tiszta, önfeláldozó szeretetet a felebarát iránt. Megadom neked ezt a nagy kegyelmet, ha együttműködsz Velem, Isteni Megváltóddal. Az idő rövid. Addig tedd a
jót, szeress és engesztelj, ameddig teheted. Hamarosan olyan
napra virradtok, amilyenre senki sem számít közületek. Ez a
nap az Isteni igazságosság napja, az ítélet napja lesz. Ezért
mondom: térjetek meg! Éljetek szüntelen készenlétben! Atyám
már nem tudja tovább nézni a bűnösök gonoszságát. Már nem
bírja elviselni ezt az értékvesztett, feje tetejére állított világot.
Találóan írt Szent Pál erről a korszakról, mint a végső időkről:
„…istenük a has, és azzal dicsekszenek, amit szégyellni kellene.” Ma a test kultuszát élik sokan, a lelkük pedig bűzlő hulla.

Kislányom! Atyám karja súlyosan fenyít. Hamarosan eljön az
óra, sőt már itt is van, amikor a pénz, amiben oly nagyon bíznak, elértéktelenedik. Nem lesz termés, és nagy éhínség fog
jelentkezni itt is, ott is. Az idő, a haladék lejár. Angyalaim megfújják a harsonát, és a büntetés elérkezik a földre.

Kicsinyeim! Ti, akik átadtátok az életeteket Nekem, és Atyám
törvényei szerint éltek, imádkozzatok,
imádkozzatok, imádkozzatok! Atyám tiértetek tartja fenn ezt a
bűnökkel teli világot. Ti vagytok a föld sója, a világ világossága. Ne rejtsétek véka alá a tanítást, amelyet Tőlem kaptatok!
Hirdessétek életpéldátokkal, cselekedeteitekkel és szavaitokkal! Akár alkalmas, akár nem. Ti vagytok az Én szócsöveim.
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Rajtatok keresztül figyelmeztetem a bűnösöket, hogy térjenek
meg. Tiáltalatok hirdetem az örömhírt: elérkezett a megváltás.
Térjetek meg, és higgyetek az Evangéliumban! Ha tettekre
váltjátok tanításomat, örök életetek van.

Gyermekeim! Véremen megváltott drága kicsinyeim!
Járuljatok a szentségekhez! Tartsatok bűnbánatot, őszintén
gyónjátok meg vétkeiteket! Papjaim által Én, az élő Krisztus, a
ti Megváltótok oldozlak fel bűneitek alól benneteket. Jöjjetek a
tabernákulum elé! Ott trónolok köztetek, és kiosztom Magamat
nektek. Aki eszi az Én Testemet, és issza az Én Véremet, annak
örök élete van. Jöjjetek Hozzám bátran! Egyétek és vegyétek!
Tiértetek rendeltem a legméltóságosabb Oltáriszentséget. A ti
lelketeket akarom Önmagammal táplálni. Nektek akarok örök
életet adni. Gyermekeim, értsétek meg: az idő már nagyon
rövid. Addig jöjjetek Hozzám, amíg még időt és alkalmat adok
rá nektek! Ti, akik naponta eszitek az Én Testemet, és isszátok
az Én Véremet, vállaljátok az áldozatokat testvéreitekért, hogy
ledobva a bűn rabláncát, szabadok legyenek törvényeim megtartására, és a szentségek elfogadására. Nagy dolog az életszentség. Kizárólag Isten kegyelme. Nem elég akarni, igyekezni, de sokat kell érte imádkozni. Ezért kérem, hogy imádkozzatok egymásért! Erre áldalak meg titeket kicsi gyermekeim,
az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”

2011. aug. 24. Szentségimádáson Jézus: „Édes kislányom! Ma
Szent Bertalan apostol ünnepe van. Kérd az Ő közbenjárását!
Az idő rövid. Hamar lejár. Élj szüntelen készenlétben! Fogadd
el a szenvedéseket, amiket még küldök! Ezek által leszel még
gazdagabb a mennyben. Kérd kegyelmemet, hogy szeresd
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keresztjeidet! Szeretettel öleld át azokat, és hordozd hátralévő
egész életedben! Ne próbáld megrövidíteni vagy kikerülni
keresztjeidet! Menj végig az úton, amelyet kijelöltem számodra! Én legyek az út, amelyen haladsz! Engem kövess az
önmegtagadásban és a kereszthordozásban! Én legyek számodra az ösvény, amely az örök életre vezet. Én legyek az
igazság, amely megadja mindenkor a bölcsességet, a tisztán
látást és a szeretetet, mert csak a szívével lát jól az ember.
Végül Én legyek az élet, Aki örök életet adtam neked a keresztfán Szent Vérem kiontása és Szent Testem feláldozása árán.
„Aki eszi az Én Testemet, és issza az Én véremet, annak örök
élete van.” Kegyelmemből már magadban hordozod ezt az
örök életet. Vigyázz, hogy el ne veszítsd! A sátán, ordító oroszlán módjára leselkedik rád szüntelen. Őrizd lelkedben a hit
fényét, mint iránytűt, amely elvezet az Isten országába! Őrizd
meg hitedet, hogy szikla legyen az életedben, amelyre örök
jövődet építed! Őrizd meg Belém vetett hitedet és bizalmadat,
mert ezek mértékében nyered el Tőlem a kegyelmet, amely az
örök életre visz! Végül ne engedd, hogy a sátán lerombolja
benned művemet, mert jól tudja, hogy rengeteg lelket rántanál
magaddal az örvénybe. Soha ne állj szóba a sátánnal! Amikor
közeledik, fuss azonnal Hozzám! Omolj ölelő karjaimba, zárkózz be irgalmas Szívembe! Így megdicsőíted Nevemet, és
örök biztonságban vagy. Gyermekem! Tudd, hogy nagyon szeretlek téged! A kísértéseket és a szenvedéseket azért engedem
meg, hogy azonosulj Velem. Benned folytatom szenvedéseimet, és általad mentem a lelkeket. Ne foglalkozz az emberek
véleményével! Itt minden elmúlik, de Én örök vagyok. Tedd
meg mindig, amit kérek tőled, és elnyered örök jutalmamat, az
örök boldogságot. Élj úgy, mint egy kisgyermek! A szíved
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legyen tele derűvel, őszinteséggel, tisztasággal, és engedelmeskedj mindig Nekem! Erre áldalak meg az Atya, a Fiú és a
Szentlélek nevében.”

Szentmisén Jézus: „A Szívemet adom neked. Azt a Szívet,
amely az életét adta érted, amely mindenkinél jobban szeret
téged. Imádd, és engeszteld Szívemet, amely örök boldogságod forrása! Velem egyesített szenvedéseid örök értékűek. Így
tekints rájuk!”

2011. aug. 26. Szentségimádáson Jézus: „Édes Gyermekeim!
Az idő már nagyon rövid. Készüljetek fel, mert mindenkit
megrostálok. Kizárólag rajtatok múlik, hogy örömteli, vagy
szenvedésekkel teli lesz számotokra a nagy figyelmeztetés.
Térjetek meg még ma! Ne várjatok holnapig, mert bizonytalan,
hogy lesz-e holnap a számotokra. Csak a jelen pillanat a biztos.
Használjátok ki az időt, amíg még belekapaszkodhattok irgalmasságomba, mert ez a ti utolsó mentőövetek. Ha elhalasztjátok az alkalmat, igazságosságommal szembesültök. Akkor azt
kapjátok, amit érdemeltek. Már pedig minden az Én kegyelmem. Irgalmamból léteztek, és az Én irgalmas megváltói szeretetem üdvözít benneteket. Olyan ez, mint amikor a szülő ezt
mondja gyermekének: ha szót fogadsz, megbocsátok, sőt elfelejtem minden vétkedet. De ha rosszal tetézed a rosszat,
nagyon meg foglak büntetni. Gyermekeim! A szülő is neveli
gyermekét, hogy megóvja a veszélytől. Én is figyelmeztetlek
benneteket törvényeim megtartására. De ha megmaradtok a
rossz úton, keményen megfenyítelek benneteket, hogy megóvjalak a legnagyobb rossztól, az örök kárhozattól. A fenyítés
már a küszöbön van. Eddig is küldtem jeleket. Természeti
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katasztrófákat, elviselhetetlen időjárást. Miért nem veszitek
észre, hogy mindez büntetés? Már maga a természet is lázad
tengernyi bűneitek láttán. Ne legyetek öntörvényűek! Csak egy
törvény van, a teremtő Isten törvénye, ez pedig a szeretet. Az
Ő szeretetéből lettetek. Atyám szeretete tartja fenn ezt a világot. Az Ő szeretete gondoskodik rólatok. Ti ne képzeljétek
magatokat isteneknek! Az önimádat valójában bálványimádás,
a sátán imádása. Hogy szól a főparancs? Szeresd Uradat,
Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből és
minden erődből, és csak Neki szolgálj! Mindaz, ami megelőzi
Istent, bálvány. Az önimádó ember törvénye a gyűlölet, ez
pedig a sátán törvénye. Miért? Azért, mert az az ember, aki
Isten elé helyezi magát, a legrosszabbat okozza magának. Ő
ugyanis nem tudja magát üdvözíteni, mert azt csak Isten szeretete és nagy irgalmassága adhatja neki. Ha az ember elfordul
Istentől, akkor elszakad a védelemtől, és kiszolgáltatja magát a
sátánnak, aki a kárhozatba taszítja. Vigyázzatok, drága gyermekeim, mert a sátán nagyon ravasz! Évát is hazugsággal szedte rá az engedetlenségre, és jónak tüntette fel a rosszat. A jót
pedig rossznak. Ma is ugyanezt teszi. Felcseréli az értékeket.
Ami jó, arra azt mondja, hogy rossz, és ami rossz, arra azt,
hogy jó. A mai ember már nem tudja megkülönböztetni a jót a
rossztól. Kérjétek a Szentlelket, mert csak Ő tud rendet tenni
ebben a káoszban. Ne hallgassátok a médiát, és ne dőljetek be
a reklámoknak! Inkább olvassátok az Evangéliumot, és sokat
imádkozzatok! Akkor tehetetlen lesz veletek a sátán. Ha kísért,
ne álljatok szóba vele! Ezzel nagyon megdicsőítitek az Én
Nevemet. Ti csak Velem beszélgessetek! Mondjátok el Nekem
gondjaitokat, nyissátok ki a Szentírást, és Én válaszolok nektek. A szenteket is így vezettem az életszentségre. Így tért meg
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Szent Ágoston, Assziszi Szent Ferenc, és a többiek. Én igaz
vagyok. Szavaim igazak, és az örök életre vezetnek titeket.
Már mindent elmondtam nektek. Ne hallgassatok a sátánra, aki
hazug, csaló, és csak a veszteteket akarja! Meneküljetek irgalmas Szívembe! Itt biztonságban vagytok, és elnyeritek az örök
életet. Erre áldalak meg titeket kicsi gyermekeim, az Atya, a
Fiú és a Szentlélek nevében.

Édes kislányom, Szívemnek drága gyöngye! Készülj, mert az
út, amelyen haladsz, hamarosan véget ér. Kilépsz testedből, és
egy új, halhatatlan, megdicsőült, fényességes, gyönyörű, szellemi testet fogsz kapni. Így készülj fel Szent Színem látására:
lángolj az Irántam való szeretettől! Szeress mindenkit kivétel
nélkül, akit csak eléd hozok! Soha ne feledd: neked csak szeretni szabad, mert te az Örök Szeretet kisgyermeke vagy.
Szeretni annyit jelent, hogy mondj le mindenről, még a szabad
akaratodról is, ha az akadálya lenne a szeretet megélésének!
Szeretni annyit jelent, hogy hozz meg minden áldozatot azért,
hogy tetszésére légy az egy Fölségesnek, Aki három Személy:
Atya, Fiú és Szentlélek. Szeretni annyit jelent, mint meghozni
az áldozatot, amit a szeretet megkíván. Végül: szeretni csak és
kizárólag tisztán és önzetlenül szabad, mert minden más kigúnyolása a szeretetnek, ami szent, mert Maga az Isten szentelte
meg.”

2011. aug. 30. Szentségimádáson Jézus: „Drága kislányom!
Ennek a korszaknak hamarosan vége lesz. Elkezdődik egy új,
amiről már beszéltem neked. Sok lesz a halott. Ezer ember
közül egy megy a földről egyenesen a mennybe. Imádkozzatok
egymásért, a bűnösök megtéréséért! Imáitokkal még sok lelket
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mentetek meg az örök kárhozattól. Az idő rövid. Hamarosan
lezárul ez a korszak. Egy új, szebb következik. Egy ember formájú kor, ahol az Isten lesz a középpontban, és ezért a szeretet
fog uralkodni köztetek. Az idő rövid. Készüljetek! Készítsétek
fel a lelketeket! Tisztuljatok meg a bűnbánat szentségében, és
fogadjatok be Engem a szentáldozásban! Ahol Én vagyok az
Úr, ott nincs szükség, félelem, mert Én elűzöm a sátánt, és nem
uralkodik többé rajtatok. Ahol Én vagyok, ott nagy lesz a szeretet, a béke, és minden ember szíve tele lesz örömmel. Erre
áldalak meg titeket az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”

2011. aug. 30. Szentségimádáson Jézus: „Édes kislányom! Az
idő rövid. Beteljesülnek szavaim, melyeket hozzád intéztem.
Imádkozzatok magatokért, és másokért a jó halál kegyelméért!
Közel az óra, és már itt is van, amikor megítélem ezt a világot.
Térjetek meg, és higgyetek az Evangéliumban! Mindaz, aki
tettekre váltja tanításomat, megmenekül. Aki elengedi a füle
mellett, és nem tér meg, elvész. Az idő rövid. Éljetek szüntelen
készenlétben, mert úgy jövök el, mint a tolvaj, váratlanul. Igyekezzetek a kegyelem állapotában élni, és akkor bejöttök Velem
a menyegzőre. Aki Bennem bízik, meg nem szégyenül. Megáldalak benneteket kedves gyermekeim, az örök élet teljes boldogságára, amelyet megadok mindazoknak, akik készenlétben
várják eljövetelemet, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”

2011. szept. 1. Szentmisén Jézus: „Minden körülményt Én formálok. Mindent a javadra fordítok. Minden mögött Én állok.
Így tekints mindenre! Csak az örök távlatot lásd! Itt minden
elmúlik. Hamarosan felviszlek Atyám dicsőségébe. Örülj, és
ujjongj! Így készülj az örök hazába!”
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2011. szept. 23. Szentségimádáson Jézus: „Édes kislányom! Az
idő rövid. Készülj! Készüljetek fel a nagy figyelmeztetésre!
Tisztítsátok meg a lelketeket a bűnbánat szentségében!
Járuljatok Hozzám, Aki a legméltóságosabb Oltáriszentségben
köztetek trónolok! Engeszteljetek Engem a méltatlan, szentségtörő gyónások és áldozások miatt! Ó, ha tudnátok, hogy
mennyien megsértenek Engem! Még a Nekem szenteltek közül
is. Gyermekeim! Már nem bírom tovább nézni, hogy mennyien mennek a széles úton, amely a kárhozatba visz. Kérlek benneteket, imádkozzatok bűnben élő hozzátartozóitokért, és
engeszteljetek értük! Imáitokra és áldozataitokra megkapják
Tőlem a megtérés kegyelmét.

Gyermekeim! Térjetek meg, amíg a kegyelem ideje tart.
Irgalmasságom tartja fenn ezt a világot. Kapaszkodjatok bele
irgalmasságomba! Éljetek ezzel a páratlan lehetőséggel!
Meneküljetek irgalmas Szívembe! Most még tágra nyitottam
előttetek Szívem ajtaját. Addig jöjjetek, amíg még időt és lehetőséget kaptok rá, mert hamarosan beköszönt igazságosságom
napja. Ez a nap forróbb lesz minden másnál. Égetni fogja a
bűnös lelkeket, és a lelkiismeret fogja mardosni. Gyermekeim!
Véremen megváltott kicsinyeim! Ne tegyétek hiábavalóvá
magatokban kegyelmeimet! Ne akarjátok magatoknak a legrosszabbat, az örök kárhozatot, amely megváltozhatatlan, és
egy egész örökkévalóságon át égni, és szenvedni fogtok az
örök tűzben. Most még a kezetekben van a döntés. Most még
választhattok jó és rossz között. Ne dőljetek be a sátánnak, aki
a hazugság atyja. Nekem higgyetek, Aki úgy szeretlek benneteket, hogy a keresztfán meghaltam értetek! Most még tart a
kegyelem napja. Most még nyitva vannak a templomok és a
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gyóntatószékek. Most még letehetitek bűneiteket, amelyek
gúzsba kötnek benneteket. Éljetek a lehetőséggel! Tisztuljatok
meg! Szülessetek új emberré a Szentlélek által! Várlak benneteket, mint tékozló fiakat, hogy hazatérjetek az Atyai házba!
Szent Testem és Vérem a királyi lakoma. Az örök élet kenyerét
és borát kínálom nektek. Jöjjetek királyi asztalomhoz! Ne
várassatok! Elepedek a lelketekért! Szomjazom rátok! Nektek,
bűnben élő raboknak kiáltottam a keresztről: szomjazom! A ti
lelketekre vágyom, hogy megtisztítsam, és bevezesselek benneteket az örök hazába, amelyet szem nem látott, fül nem hallott, emberi szív fel nem foghat, amelyet Isten azoknak készített, akik szeretik Őt. Ne utasítsatok vissza! Válaszoljatok mielőbb hívásomra, mert az idő rövid! Hamarosan lezárul ez a
korszak, és később már nem lesz lehetőség. Ha nem tértek
meg, elvesztek, és örökre viselnetek kell a következményeket.
Ettől akarlak megóvni benneteket. Vegyétek nagyon komolyan
figyelmeztetésemet, amely örök élet azoknak, akik engedelmeskednek, de örök halál azoknak, akik megmaradnak megátalkodottságukban. Megáldalak benneteket az Atya a Fiú és a
Szentlélek nevében.”

2011. szept. 26. Szentségimádáson Jézus: „Drága kislányom!
Az idő rövid. Készülj! Készüljetek fel a nagy megtisztításra!
Megrostálom az egész világot. Lehullanak az álarcok. Két
táborra oszlanak. Az igaz hívők, akik megtartják törvényeimet,
és a megátalkodottak, akik ti ellenetek fognak fordulni.
Készüljetek gyermekeim, mert üldözni fognak benneteket, és
sokakat meg fognak ölni közületek. Valljatok meg Engem még
az életetek árán is az emberek előtt, és akkor Én is megvallak
titeket Atyám és szent angyalai előtt. Éljetek szüntelen készen72
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létben, mert hirtelen tör ki az üldözés! Atyám és angyalai már
készen állnak, hogy megbüntessék ezt a bűneiben fetrengő
világot. Atyám rengeteg kegyelmet adott ennek a világnak a
megtérésre, de ők süketek és vakok a kegyelem befogadására.
Elvakította őket a bűn. A szemük csak a paráznaságra éhes, a
fülüket pedig a hamis hírekkel csiklandoztatják. Ilyenek: a
média reklámjai: „Valósítsd meg önmagad! Cseréld le partneredet…stb.” Még kimondani is szégyen. Pedig most még
nagyobb bűnben van a világ, mint amikor Szent Édesanyám
Fatimában megmondta: „Ha nem tér meg a világ, akkor egy
még szörnyűbb háború következik.” Sajnos ez meg is történt.
Most is megjelenik Édesanyám harminc éve Medjugorjéban.
Buzdít az imára és a megtérésre. Mégis sokan elutasítják, csakhogy ne kelljen megtérni. Jaj lesz nekik az elszámoltatásnál!
Nem csak a tetteik miatt fognak bűnhődni, hanem azok következményei miatt is, amit a lelkek kárára tettek.
Kicsinyeim! Ti, akik elfogadjátok üzeneteimet, és törvényeim
szerint éltek, készüljetek! Készüljetek fel a vértanúságra! Életetek feláldozásával, sőt, véretek kiontásával tegyetek tanúságot Rólam, Aki az életemet adtam oda, a Véremet ontottam ki
értetek a keresztfán. Nem különb a szolga Uránál. Ha Engem
üldöztek, titeket is üldözni fognak. Nézzetek apostolaimra!
Kivétel nélkül mindnyájan elszenvedték a vértanúságot. Szent
János apostol már keresztem alatt lelki vértanúvá lett.
Tekintsetek az elmúlt két ezer év keresztény vértanúira! Mind
az Én kegyelmemből lettek hősök és szentek. Ne féljetek!
Nektek is megadom a kegyelmet, hogy ki tudjátok inni kelyhemet, és megvalljatok Engem az emberek előtt. Olyan erőt,
bátorságot és ékesszólást adok nektek, amivel legyőzitek félelmeteket, és önként, Istent dicsőítve fogtok meghalni Értem.
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Amint kiszáll a lelketek ideiglenes, porsátor testetekből, egyenesen feljön Isten trónja elé, és örökkön örökké zengeni fogja
a felséges Isten dicséretét, és örömötöknek soha nem lesz vége.
Örök boldogságotok ez: Isten szemlélése színről színre teljes
dicsőségében, amivel az egész örökkévalóságon át nem tudtok
majd betelni. Már most, előre örüljetek és ujjongjatok, hogy a
mennyei haza örökösei vagytok, és ujjongó örömmel fogtok
örvendezni örökkön örökké. Készüljetek! Tűz által tisztítom
meg a világot. Ez az idő már nagyon közel van. Ti, akik még
bukdácsoltok, sürgősen térjetek meg, mert az idő rövid! Erre
áldok meg mindenkit az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.

Drága kislányom! Az idő rövid. Már csak karnyújtásnyira van
mindannak beteljesedése, amit mondtam neked.
Drága gyermekeim! Készüljetek! Szokatlan jelek lesznek az
égen. Tűzvörös felhő jelenik meg, benne a véres kereszt.
Mindez figyelmeztetés lesz a bűnösök számára, hogy térjenek
meg, mert ha nem, akkor tűz által pusztul el a világ. A kereszt
az Én megváltásomat jelenti. Keresztem alá várok minden
bűnét megbánó embert, mert a kereszt az üdvösség jele. A
kereszten haltam rettenetes kínhalált a világ összes bűnéért. Így
engeszteltem ki Atyám jogos haragját. Kereszthalálom által
nyitottam ki számotokra a mennyország kapuját. Gyermekeim!
Figyeljetek a jelenésekre! A ti korotokban, a ti napjaitokban
válik valóra Joel próféta jövendölése: „Fiaitok és leányaitok
prófétálnak, és álmokat látnak.” A világ számos táján megjelenik Édesanyám, és figyelmeztet a megtérésre. Én ugyanezt
teszem. Sőt, még Szent József is megjelenik. Ismertetjük nektek a jövőt, hogy mi vár a világra, ha nem tér meg. Az üzenetek tartalma megegyezik a Szentírással: „Tűz által tisztul meg
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a világ.” (2 Pt. 3) Kérdezzétek meg magatokban: Kinek az
érdeke, hogy ne fogadjátok el ezeket az égből jövő üzeneteket?
Én megmondom nektek: a sátán érdeke. Egyedül ő akar elbuktatni benneteket. Ő soha nem fogja mondani nektek, hogy térjetek meg, járuljatok a szentségekhez, és imádkozzatok.
Gyermekeim! A józan eszetekre hallgassatok! Minden üzenet,
amelynek a tartalma megegyezik a Szentírással, az Magától
Istentől jön, Aki meg akar menteni benneteket. Csak Isten buzdít a megtérésre, a szentségek vételére és az állandó imára. Ne
higgyetek a sátánnak! Minden látnokot üldöztek, mint ahogy
apostolaimat is. Ti ne álljatok az üldözők mellé! Fogadjátok
meg Szent Pál tanítását: „Vizsgáljatok meg mindent! A jót tartsátok meg, a rossztól határolódjatok el!” Ezek az égi üzenetek
életmentő kegyelmek minden ember számára. Ahol túlárad a
bűn, ott túlárad a kegyelem. Isten a látnokain keresztül árasztja ki kegyelmét erre a bűnös világra. Ha csak egy ember tér
meg, már nem volt hiábavaló a figyelmeztetés. Gyermekeim!
Térjetek meg sürgősen, amíg még nem késő! Az idő, a haladék
hamar lejár. Ezt a földi életet arra kaptátok, hogy felkészüljetek az átmenetre a földről a mennybe. Minden ember életében
a legfontosabb, sorsdöntő pillanat a halál pillanata. Egész életetekben úgy éljetek, ahogy halálotok pillanatában szeretnétek,
hogy éltetek volna. Ez a szüntelen készenlét, amit az Evangéliumban kértem tőletek, mert nem tudhatjátok sem a napot,
sem az órát. Úgy jövök el, mint a tolvaj, vagyis meglepetés
szerűen. Amikor lelketek kiszáll ebből az érzékies porsátor
testből, meglát Engem, a Mindenhatót, az Örökkévalót, a
Megváltót színről színre. Akik bűnben haltak meg, azok haláluk után szembesülnek az igazsággal, hogy Én vagyok. De
akkor már nem tudnak változni, és örökre elvesznek. Ó, ha tud75
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nátok, mennyien kárhoznak el!!! Éjjel-nappal imádkoznátok,
csakhogy egyet is megmentsetek. Kérve kérlek benneteket, ne
az evilági élvezeteknek éljetek, hanem higgyetek az Evangéliumban, és váltsátok tettekre tanításomat! Aki hisz, az üdvözül. Aki nem, az elkárhozik. Ne hagyjátok, hogy a sátán elültesse a szívetekbe a kétely magvait! Őrizzétek meg Belém
vetett hiteteket, mert ez üdvösségetek alapja! Ez kormányozza
tetteiteket, és irányítsa egész életeteket! Ebből fakad a remény,
és Magából az Istenből a szeretet. Ez a három isteni erény. Ezt
kövessétek, és élni fogtok örökké! Soha ne álljatok szóba a
sátánnal! Évát is hazugsággal szedte rá. Veletek is így bánik el.
De ti ne hagyjátok magatokat! Kioktattalak benneteket.
Egyedül Nekem, az élő Istennek higgyetek! Én kereszthalálommal bizonyítottam, hogy szeretlek titeket. Megáldalak benneteket az örök üdvösségre az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”

2011. okt. 1. Itthon a kegyelem órájában (du.3-4 óra között)
imádkoztam. Ekkor az Úr Jézus ezt mondta: „Hamarosan olyan
dolgoknak leszel tanúja, amilyenek még sohasem voltak a
világban. Csodálatos jelenések és fényjelenségek az égen. És a
nagy figyelmeztetés. Te akkor nagyon boldog leszel. Azért,
mert mindig akaratomat keresed és teljesíted.”

2011. okt. 3. Szentségimádáson Jézus: „Drága kislányom! Az
idő közel. Vigyázz! Mindent tudtul adtam neked. Olyan idők
jönnek, amilyet még nem látott a föld. Hatalmas földrengések
és természeti katasztrófák lesznek. Már a természet sem bírja
elviselni ezt a sok bűnt, és fellázad az emberek ellen. Azt
reméltem, hogyha elküldöm a földre Édesanyámat, hallgatni
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fognak rá, és megtérnek. Ő harminc éve folyamatosan megjelenik Medjugorjéban, és szerte a világban. Medjugorjéban, és
a világ más tájain is sok a megtérők száma, de sajnos a világ
maradt a bűnben. Akik nem akarnak megtérni, azok ellene fordulnak üzeneteimnek, vagy egyszerűen meg sem hallják azokat. Egyedül a bűn választ el Tőlem. Mindenki maga választja
meg itt a földön örök sorsát. Aki ellene mond törvényeimnek,
és megtérésre hívó üzeneteimnek, az a sátánt választja. Szabad
akaratot és értelmet kaptatok. Én nagyon tiszteletben tartom az
ember méltóságát. Hívogatlak benneteket, feltárom előttetek az
üdvösségre és a kárhozatra vezető utat. De senkire sem erőltetem rá Magam. A döntés a ti kezetekben van. Örök élet vagy
örök halál. Örök boldogság vagy örök kárhozat. Ti választjátok
meg, hogy hova mentek, mégpedig a cselekedeteitek által.
Mindazok, akik a gonoszságot és a hazugságot, a rosszat és a
kegyetlenséget választják, a pokolra mennek. Az Evangéliumban megmondtam: „Széles az út, amely a kárhozatra visz,
sokan mennek rajta. Keskeny az út, amely az örök életre vezet,
kevesen találják meg.” Ma is ugyanez az arány. Mindazok,
akik törekednek a tiszta, önzetlen szeretetre, a mennyet
választják. Olvassátok, és váltsátok tettekre az Evangéliumot,
akkor az örök boldogság lesz az osztályrészetek. Én minden
kegyelmet megadok, hogy rátaláljatok a keskeny ösvényre,
amely az életre visz. Szentlelkemet adom a lelketekbe. Ő a lelkiismeret szava. Ő ellenkezik mindig bennetek, ha rosszat
akartok tenni, és Ő segít, hogy minden jó elhatározásotokat
véghez vigyetek. Végül Ő imádkozik bennetek szavakba nem
foglalható sóhajokkal, mert egyedül Ő tudja, hogy mi az Isten
akarata, és ez válik a javatokra. Íme minden kegyelmet megadok mindenkinek, hogy rátaláljon az üdvösségre vezető útra.
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Kizárólag rajtatok múlik, hogy befogadjátok-e a szívetekbe,
vagy elutasítjátok. Kicsinyeim! Most még választhattok. De
nem tudjátok, hogy meddig. Ezért azt mondom nektek: térjetek
meg Hozzám még ma, még most, ebben a percben, amíg lehetőséget kaptok rá. Hamar elmúlik az élet. A halál hirtelen jön.
Nem tudhatjátok sem a napot, sem az órát. Ezért legyetek szüntelen készenlétben! Tartsatok bűnbánatot! Gyónjatok meg! Ez
életetek legfontosabb cselekedete. Ezt hozzátok magatokkal.
Erre kapjátok meg az üdvösséget. Én, az Úr meghaltam értetek
a keresztfán. A mennyország ajtaját kinyitottam előttetek. De
nektek kell oda bemenni. Drága gyermekeim! Halljátok meg
hívó szavamat! Az idő, a haladék lejár. Fogadjátok meg figyelmeztetésemet, amíg még nem késő! Erre áldalak meg benneteket az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”

2011. okt. 3. Itthon. Gyakran jut eszembe egy súlyos, halálos
bűnben élő képmutató ember, aki kereszténynek mutatja
magát, de az élete az ellenkezőjéről tanúskodik. Mivel nagyon
undorodom a bűneitől, ezért imádkoztam, hogy ne gondoljak
rá. Az Úr Jézus akkor ezt mondta: „”Valahányszor eszedbe jut,
mondd el érte a fatimai fohászt! „Ó Jézusom, bocsásd meg
bűneinket! Ments meg minket a pokol tüzétől, és vidd a
mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra! Ámen.” Majd folytatta: „Azért akartam,
hogy megismerd ezt az embert, hogy imádkozz érte, és ajánld
fel a szenvedéseidet is érte, meg azért, hogy tanítsam általad.
Meg fog térni. De nélküled elkárhozna.” Amióta mondom érte
a fatimai fohászt, kevesebbszer jut az eszembe. Úgy gondolom,
hogy az Úr azért hozta elém gyakran a gondolataimban, hogy
imádkozzak érte. Íme, milyen hatalmas értéke van az imának,
78

Mária Julianna lelki naplója X. kötet_id_Mária Julianna lelki naplója VI. kötet_.qxd 2011.12.12. 9:45 Page 79

és az áldozatnak, ha azt Jézus kínszenvedéseinek örök érdemeivel ajánljuk fel a Szűzanya könnyei által. Lelkeket menthetünk meg az örök kárhozattól. Mindezt azért íratta le velem az
Úr Jézus, hogy mások is imádkozzanak mindazokért az emberekért, akiket eléjük hoz az Úr gondolataikban.

2011. okt. 10. Szentmisén, Szentáldozás után Jézus: „Élj szüntelen készenlétben! Bocsáss meg mindenkinek teljes szívedből,
és felejts el minden sérelmet! Neked lesz könnyebb, mert nem
mérgezi a lelkedet. Úgy bocsáss meg, ahogy szeretnéd, hogy
Isten is megbocsásson neked. Mert Én is úgy bocsátok meg
neked, ahogy te az ellenségeidnek. Szeress mindenkit kivétel
nélkül teljes szívedből! Tégy jót mindazokkal, akiket eléd
hozok. Segíts a rászorulókon!”

2011. okt. 20. Szentmise, Szentáldozás után az Úrral beszélgettem. Ezt mondtam Neki: Uram, nagyon szenvedek, amikor
súlyos bűnben élő emberekkel találkozom. Miért nem térnek
meg Hozzád a bűnösök? Miért nem sietnek vissza Hozzád?
Jézus: „A szabad akaratuk miatt. A szabad akarat nagy úr. Ezért
van tisztítótűz és pokol. Mindkettőt az ember akarata hozta
létre. A tisztítótüzet irgalmasságom engedélyezte. A poklot
igazságosságom. Mert Én senkire sem akarom rákényszeríteni
Magam. Aki végérvényesen elutasít Engem, és a gonoszt
választja, annak megengedem, hogy Nélkülem szenvedjen az
egész örökkévalóságon át. Ez jelenti számára a legnagyobb
szenvedést, mert amikor a lelke kiszáll a testéből, színről színre meglát Engem teljes szeretetemben és dicsőségemben.
Látja, hogy mennyire szenvedek amiatt, hogy elvesztem őt, de
tudja, hogy szabad akarata ellen nem tehetek semmit. Akkor
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már változtatna, de nem tud, mert ez csak addig adatik meg
mindenkinek, amíg a testében él. Ezért figyelmeztetlek benneteket drága gyermekeim, Véremen megváltott kicsinyeim.
Meneküljetek Hozzám addig, amíg még nem késő! Mondjatok
ellene a sátánnak, és Én megmentelek benneteket. De a ti döntésetek nélkül ezt nem tudom megtenni. Ti pedig, akik Hozzám
tartoztok, imádkozzatok és engeszteljetek sokat a szegény
bűnösökért! Ajánljátok fel magatokat értetek kiontott drága
Szent Vérem és kínszenvedésem örök érdemeivel egyesítve égi
Édesanyátok hétfájdalmas Szeplőtelen Szíve és könnyei által.
Így még sok lelket ki tudtok szabadítani a sátán karmaiból. Értsétek meg gyermekeim, nagy harc dúl most a földön a lelkekért. Élet-halál harc. Méghozzá az örök élet, vagy az örök halál
harca dúl az ördögök és a Nekem szenteltek között. Kicsinyeim, drága gyermekeim! Vegyétek nagyon komolyan figyelmeztetésemet, és váltsátok tettekre kérésemet! Erre áldalak
meg benneteket az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”

2011. okt. 21. Szentségimádáson Jézus: „Drága kislányom! Az
idő nagyon-nagyon rövid. Készülj a nagy figyelmeztetésre,
amely már oly közel van, mint egy sóhaj. Már karnyújtásnyira
van csupán. Tudod hogy készülj? Szeress mindenkit Énértem!
Még ellenségeidet is. Velem együtt mondd: Atyám, bocsáss
meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek. Az idő oly
rövid, mint egy sóhaj. Hamarosan megjön a nagy figyelmeztetés. A világ olyan lesz, mint egy felbolydult méhkas. Most a
feje tetejére van állítva. Akkor pedig hirtelen a helyükre kerülnek az igazi értékek. Mindez a fejekben és a szívekben fog
végbe menni. Most az érzékiség és a mammon az úr. Akkor
pedig a valódi értékek lesznek a fontosak, amelyek az örök
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életre vezetnek. Az emberek gondolkodásmódja egy csapásra
megváltozik. Az érdek szemléletet felváltja az önzetlen tiszta
szeretet. A halál kultúráját az élet tisztelete. Az életre úgy
tekintenek majd, mint Isten ajándékára, és minden megfogant
élet fölött szeretettel őrködik az egész család, és minden beteg,
fogyatékos és idős ember érték lesz, mert Engem, a
Megfeszítettet látnak majd bennük. Kislányom! Ha látnád azt
a kort, ami ezután jön, vágynál benne élni, mert akkor csupa
boldogság lesz az élet. A föld valóban paradicsommá változik,
mert a szeretet teszi azzá. Minden ember szeretni fogja egymást, és ez lesz boldogságuk titka. Ez lesz a béke korszaka. De
ez csak a megtért emberekre fog vonatkozni. A baj csak az,
hogy a nagy figyelmeztetés ellenére sem fog mindenki megtérni. Lesznek megátalkodottak, és ők lesznek minden rossz okozói. Miattuk lesz megtisztítva a világ. Miattuk tör ki a keresztényüldözés.”

2011. okt. 23. Szentségimádáson Jézus: „Csak az alázatos és
bizalommal teli lelkek által tudok sok lelket menteni, akik
átadják az életüket Nekem, Megváltójuknak, és így bekapcsolódnak megváltásom hatalmas művébe. Az ilyen lelkeket megjutalmazom keresztemmel. Odaát a türelemmel és alázattal
elviselt szenvedéseknek és áldozatoknak, amelyeket kínszenvedéseimmel egyesítve fogadtok el, fogtok örülni a legjobban,
mert ezáltal mentem meg a legtöbb lelket. Gyermekeim!
Hívlak benneteket a keresztútra! Tagadjátok meg minden szenvedélyeteket! Engedjétek, hogy keresztemre szegezzelek benneteket! Teljesen haljatok meg minden bűnnek, a világ minden
csábításának, és akkor feltámasztom lelketeket az örök boldogságra. Mert itt a földön hordozzátok magatokban az örök
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élet, vagy az örök halál csíráját, aszerint, hogy ti magatok
melyiket választjátok. Vigyázzatok, mert a sátán nagyon okos,
ravasz, és mindig hazudik. Jó színben tünteti fel a rosszat, és
rossz színben a jót. Vigyázzatok! Legyetek éberek! Ne hagyjátok magatokat félrevezetni! Olvassátok az Evangéliumot, és
váltsátok tettekre tanításomat! Az Én Igém örök élet mindazok
számára, akik megvalósítják. De vádolni fogja az ítéletkor
mindazokat, akik megvetették, és valóra nem váltották.
Gyermekeim! Az idő rövid. Addig olvassátok a Szentírást, és
addig járuljatok a szentségekhez, amíg még tehetitek!
Hamarosan feldúlják templomaimat, kidobnak Engem az
Oltáriszentségben. Nem mutatnak be többé Szentmisét, és nem
fogtok tudni Szentáldozáshoz járulni. Kidobják a gyóntató székeket, mint valami elavult bútordarabot. Nem lesz gyóntatás.
Azt mondják majd, hogy elég a közös gyónás, amit a Szentmise elején mondotok. Készüljetek! Én mindent előre megmondtam nektek. Már csak nagyon rövid időtök van arra, hogy
járuljatok a szentségekhez. Ne mondjátok, hogy nem érek rá.
Mindenki arra szakít magának időt, amit fontosnak tart. Ugye
a testeteket megmossátok, mert nem akartok büdösen bemenni
a munkahelyre? A lelketeket miért nem tisztítjátok meg a bűnbánat szentségében? Engem miért nem tiszteltek annyira, mint
embertársaitokat? Nekem, a második Isteni Személynek undorító, bűzlő hulla lelketekbe kell betérnem a Szentáldozásban,
ahol a sátán az úr. Fel nem tudjátok fogni, mennyire nagyon
szenvedek az ilyen lelkekben! Én mennyi ilyen lélek jön ki
áldozni! Némelyek évek óta nem gyóntak, és úgy mernek
közeledni Hozzám, a szentek Szentjéhez, a végtelenül tiszta,
Szent Istenhez! Gyermekeim! Ne tegyétek ezt Velem! Minden
egyes ilyen Szentáldozásban keresztre feszítetek Engem a lel82
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ketekben, mert mihelyst kimentek a templomból, újra ott folytatjátok bűnös életeteket, ahol egy órával azelőtt abba hagytátok. Ilyen bűnök a megszólás, megítélés, a paráznaság és a szeretet elleni bűn, amit nem is tartotok bűnnek. Számotokra természetes, hogy nem bocsáttok meg egymásnak, az ellenséget
gyűlölitek, és egyfolytában mások hibáiról beszéltek. Én nem
erre adtam példát, és nem ezt tanítottam nektek. Ismerjetek
meg Engem! Olvassátok a Szentírást, főleg az Evangéliumot!
Váltsátok tettekre tanításomat! Járuljatok gyakran a szentségekhez! Aki tud, az hetente egyszer, de legalább havonta egyszer gyónjon! Nemcsak a súlyos bűnöket kell meggyónni,
hanem mindazt, amivel a lelkiismeret vádol. Lehetőleg naponta, de minimum hetente, minden vasárnap vegyetek részt a
szentmisén, és áldozzatok! Nem tudjátok felfogni milyen
kegyelem és védőpajzs a sátán ellen! Ugye, ha háborúba indulnátok, felfegyverkeznétek, mert üres kézzel félnétek kiállni az
ellenséggel szemben? Igazatok van. De most, amikor tombol a
sátán, félrevezet, és csapdákat állít, milyen fegyverrel védekeztek ellene? Nincs más, mint a szentségek, mert Én Magam
vagyok bennetek a védőpajzs, de csak akkor, ha tiszta lélekkel
vesztek magatokhoz. Az Én tanításom a bölcsesség, hogy túljárjatok az eszén. Ha az Én tanításomat követitek, és Engem
hordoztok a szívetekben, tehetetlen lesz veletek. Én pedig örök
boldogsággal jutalmazlak meg benneteket a mennyben.
Igyekezzetek! Váltsátok tettekre figyelmeztetésemet mielőbb,
mert az idő már nagyon rövid! Jön a nagy figyelmeztetés, amit
sokan nem fognak túlélni. Mindazok, akik a széles úton menetelnek a kárhozat felé, megrémülnek bűnös életüket látva, és
szó szerint belehalnak a fájdalomba. Én ugyanis mindenkinek
megmutatom, hogy végtelen szeretetemben milyen boldog,
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szép életet szántam neki, és mire teremtettem – az örök életre.
De ő szabad akaratával tönkre tette, meghiúsította magában
örök tervemet, és ezzel elvágta magát a kegyelemtől, és az
örök kárhozatba juttatja magát. Ezért sürgetlek benneteket
drága gyermekeim a megtérésre, amíg még nem késő. A világ
ma sajnos sokkal bűnösebb, mint a történelem során bármikor.
Nem nézhetem tovább az ártatlanok megrontását, a magzatok
tömeges mészárlását, a szegények és a kiszolgáltatottak
kizsákmányolását, akiket addig gyötörnek, míg az öngyilkosságba taszítják. Ha tovább tűrném ezt az állapotot, akkor még
az életszentségben élők is elkárhoznának. Készüljetek, mert ez
a mostani világ az utolsó óráit éli! Nagy természeti katasztrófák és egy világháború közeledik. Sok lesz a halott. De ezután
egy új, szebb világ fog életre kelni, amelyben a szeretet és a
béke fog uralkodni. De ezt csak kevesen érik meg. Készüljetek
a számadásra! Mindenkit tettei szerint ítélek meg. Úgy lesz,
ahogy az Evangéliumban olvashatjátok. A jók bemennek az
örök boldogságra, a rosszak pedig letaszíttatnak a pokolba, az
örök tűzre, ahol sírás lesz és fogak csikorgatása örökkön örökké. Most még választhattok. A döntés a kezetekben van.
Térjetek meg! Országom nyitva áll, de csak az igazak előtt.
Atyám országában sok hely van, de oda csak azok mehetnek
be, akik Őt szeretik. Megáldalak benneteket drága gyermekeim
arra, hogy mielőbb, gyorsan térjetek meg, mert az idő nagyon,
nagyon rövid, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”
Szentírási megerősítés: Lk.4,21. „…beteljesedett az írás…”
Jézus: „Beteljesül mindaz, amit leírattam veled.”

2011. okt. 23. Szentségimádáson Jézus: „Drága gyermekeim!
Az idő rövid. Ébredjetek, mert ha alva talál benneteket pusztí84
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tás angyala, örökre elvesztek. Ne a láthatókra fordítsátok a
figyelmeteket, hanem a láthatatlanokra! A látható elmúlik,
vagy ti eresztitek ki a kezetekből. A láthatatlan, az Isten és az
Ő igéi viszont örök. Ezt mondtam az evangéliumban: „Ég és
föld elmúlnak, de az Én igéim soha el nem múlnak.” Mint
ahogy az eső, amely lehull az égből, megtermékenyíti a földet,
úgy Isten igéje is beteljesedik. Rajtatok múlik, hogy hagyjátok-e
beteljesülni rátok vonatkozó örök tervemet, vagy kizárjátok
magatokat az Én országomból, amely azoknak készült, akik
követnek Engem az önmegtagadásban és a kereszthordozásban, a szeretetben és az alázatban. Gyermekeim! Az evilági
életet arra kaptátok, hogy örüljetek Isten ajándékainak, és adjatok érte hálát. Szeressétek Istent mindenek fölött, és Őbenne
egymást! Ha így éltek, boldogok lesztek a földön, egymást is
boldoggá teszitek, és elnyeritek az örök életet. De ha gyűlöletben, önzésben, és Isten káromlásában, hitetlenül éltek, akkor
boldogtalanok lesztek már itt a földön is, megkeserítitek mások
életét, és az örök kárhozatra juttok. Ne higgyetek a sátánnak,
aki azt súgja: „Szerezd meg! Ez neked jár.” Nem leszel boldog
sem a lopott pénzzel, sem a felebarátod feleségével vagy férjével. Tudod, mi boldogít? Az önzetlen, tiszta szeretet. Isten, Aki
az embert teremtette, jól tudja, hogy mi tesz boldoggá.
Megmondom nektek: a szeretet. Minden ember arra vágyik,
hogy szeretetet kapjon, és adjon. Önzetlenül és tisztán. Mivel
ezt Isten nélkül képtelenek vagytok megtenni, ezért Isten, Aki
maga a szeretet, azt parancsolja az embernek, hogy első helyen
Őt szeresse teljes szívéből, teljes lelkéből, teljes elméjéből és
minden erejéből. És Őbenne a felebarátot úgy, ahogy Én, a
Krisztus szerettelek benneteket, hogy az életemet adtam oda
értetek. Ez a legnagyobb szeretet. Ez a tökéletes boldogság a
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földön, és erre kapjátok az örök életet. Váltsátok tettekre szavaimat, amely az örök boldogságra vezet benneteket. Erre
áldalak meg titeket kicsi gyermekeim az Atya, a Fiú és a
Szentlélek nevében.”

2011. okt. 28. Szentségimádáson Jézus: „Drága kislányom! Ez,
ami most van, az Én nagy kegyelem kiáradásom. Szomjazom,
elepedek a lelkekért! Kérlek, imádkozz, hogy a süketek hagyják, hogy megnyissam fülüket, és meghallják szavam, és megtérjenek az Atyai házba. Az Én házam az imádság háza, a lelki
táplálék otthona, mert Én minden megtisztult lélekbe vágyom
bemenni. Minden lelket el akarok vezetni az örök hajlékba. De
sajnos az emberek manapság nagyon eltávolodtak Tőlem.
Istenük a has, és azzal dicsekszenek, amit szégyellni kellene.
Jaj nekik, mert ha test szerint vetnek, aszerint is aratnak. Ti
azonban, akik lelkiek vagytok, lelki kincseket fogtok aratni,
amely az örök boldogság. Inkább vágyom meghalni még egyszer a keresztfán, minthogy egyetlen lélek is elvesszen. De
Nekem tiszteletben kell tartanom a szabad akaratot. Az ember
maga választja meg örök sorsát. Ha földi életében Engem, a
Megváltót választ, Engem szolgál és imád, akkor örök élete
van. Ha viszont megvet Engem és tanításomat, és a bűnt, a
sátánt követi, akkor mindörökre elvész. Örök sorsa a halál, a
megsemmisülés, a kínok kínja, az örök, olthatatlan tűz. Örökre
mardosni fogja a lelkiismerete, amiért visszautasította kegyelmemet. Gyűlöl mindenkit, a legfőképpen magát, de ezen már
nem tud változtatni. Sorsa mindörökre eldőlt. Ó, ha tudnátok,
mily sokan kárhoznak el! Pedig kegyelmemet nekik is felkínálom. De ha sorozatosan visszautasítják, Én nem erőltetem
Magamat rájuk. Hívogatom őket a Szentmisére, a gyóntató86
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székbe a lelkiismeret szava által. Ilyenkor mindig találnak egy
kibúvót: most más dolgom van. Aztán azzal nyugtatgatják
magukat, hogy majd máskor. Van még idő. De ha hirtelen éri
őket a halál, nincs több esélyük. Az életnek vége, és vele együtt
a jóra vivő lehetőségeknek is. Szembesülnek egész elrontott
életükkel, minden mulasztásukkal, visszautasított maghívásaimmal. Meglátnak Engem, Akiben nem hittek. Akkor rádöbbennek, hogy becsapta őket a sátán. De már késő, mert a halál
után nincs többé változtatás. Mint ahogy a test megmerevedik,
és nem képes többé egyetlen mozdulatra sem, úgy a lélek is
mindörökre olyan marad, amilyen a halál pillanatában volt.

Gyermekeim! Ma még hívlak benneteket. Ne utasítsátok vissza
kegyelmemet! Kövessétek hívásomat! Tegyetek eleget kérésemnek! Térjetek vissza Hozzám! Gyónjatok meg! Járuljatok
Szentáldozáshoz, és akkor a sátánnak nem lesz többé semmi
hatalma fölöttetek. Higgyétek el, hogy a megtérés és a szentségekhez való járulás életetek legfontosabb cselekedete, mert
örök sorsotok múlik rajta! Mennyit tanultok, hogy megalapozzátok földi életeteket! Mennyit dolgoztok, hogy több anyagi
haszonhoz jussatok! Csak az nem jut eszetekbe, hogy egyszer
meg fogtok halni, és örök sorsotokat ti magatok választjátok
meg itt a földön. Ha hallgatnátok a lelkiismeretetek szavára,
kérnétek a Szentlélek bölcsességét. Elolvasnátok a Szentírást,
hogy megismerjetek, és szeressetek Engem, és Énbennem minden embert. Higgyétek el, hogy odaát a túlvilágon nincsenek
címek, rangok, gazdagság. Ott egyforma a szegény és a gazdag, a szolga és az úr. Csak egy szempont létezik: megéltéteke a szeretetet, vagy nem. Ha igen, akkor mindörökre boldogok
lesztek. Ha nem, akkor örökre elvesztetek. Csak két végállo87
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más van: mennyország és pokol. Igyekezzetek elnyerni a
mennyet! Ne mondjátok: én túl bűnös vagyok, az én bűneimre
nincs bocsánat. Ezt a sátán mondja. Én a bűnösök megmentéséért jöttem. Én mindenkit üdvözíteni akarok. Egyedül rajtatok
múlik, hogy igent mondotok-e meghívásomra, és átadjátok-e
az életeteket Nekem. Várom válaszotokat. Itt állok most is előttetek, és zörgetek szívetek ajtaján. Mondjátok Velem együtt:
Jézusom, kinyitom Előtted szívem ajtaját. Kérlek, lépj be rajta!
Átadom Neked az életemet. Kérlek, formálj engem Magadhoz
hasonlóvá! Alakíts engem hű képmásoddá! Taníts meg engem
szeretni Téged, az Atyát és a Szentlelket teljes szívemből, teljes lelkemből, teljes elmémből és minden erőmből, és Benned
szeretni minden embert úgy, ahogy Te szerettél engem, hogy
áldozattá lettél értem. Ó Jézusom kérlek, formálj engem szentté, hogy Te légy életem egyedüli értelme, és szemétnek tartsak
kívüled mindent. Megvessem a világot, és annak minden csábítását, és megnyerjelek Téged, Aki örök életem vagy. Ámen.
Ha szívből elimádkozzátok ezt az imát, Én leszek a szívetek
Királya. Boldoggá teszem az életeteket, és karjaimban foglak
hazavinni benneteket Atyám házába. Erre áldalak meg titeket
kicsi gyermekeim az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”

2011. nov. 8. Szentmisén Jézus: „A nagy figyelmeztetés már
nagyon közel van. Itt topog a küszöbön.”

2011. nov. 17. Szentségimádáson Jézus: „Drága gyermekeim!
Az idő közel. Térjetek meg, mert elérkezik igazságosságom
napja. Ha nem tértek meg a nagy figyelmeztetés előtt, akkor
nagyon nehéz lesz számotokra bűneitek szemlélése, amikor az
egész életetek lepereg előttetek. Bűneitek égetni fogja a lelke88
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teket, jobban, mit a tűz. Kimondhatatlanul sajnálni fogjátok az
elmulasztott alkalmakat, amikor imádkozhattatok volna,
Szentmisére mehettetek volna, a szentségekhez járulhattatok
volna, gyónhattatok és áldozhattatok volna, de nem tettétek.
Helyette fölösleges és hiábavaló dolgokra pazaroltátok a drága
időt, és az életszentségre vivő alkalmakat. Visszaéltetek a
kegyelemmel, amit végtelen szeretetemből nektek adtam.
Hátat fordítottatok Nekem, az élet Szerzőjének, Aki meghaltam értetek a keresztfán. Semmibe vettétek felhívó szavam, és
a sátánnak hittetek. Habzsoltátok az evilági élvezeteket, bálványoztátok saját testeteket, amikor a lelki élet rovására csak a
test kényelmének és élvezeteinek hódoltatok. Akkor majd romlást fogtok aratni, mert a test a halál után feloszlik, a lelketek
pedig, amelyet megfosztottatok a kegyelemtől, halott. Méltó a
kárhozatra, az örök tűzre. Ébredjetek! Térjetek meg!
Olvassátok a Szentírást! Váltsátok tettekre tanításomat!
Jöjjetek a Szentmisére, járuljatok a szentségekhez, amíg még
tehetitek, mert hamar lezárul ez a korszak. Sok lesz a halott.
Egymást fogják érni a nagy természeti katasztrófák. Kitör a
harmadik világháború. Mindezt a sok rosszat a bűneitekkel
érdemeltétek ki. Ha megtérnétek és imádkoznátok, elháríthatnátok az összes katasztrófát és a világháborút. De ehhez mindenkinek meg kellene térni. Példa erre Medjugorje. Itt imádkoztak és böjtöltek az emberek, mert megfogadták Édesanyám
felhívását, ezért itt nem volt háború. Értsétek meg végre: a
béke nem a tárgyalásokon és a vezetőkön múlik csupán, hanem
elsősorban a szívekben. Ha szívből imádkoztok a békéért, és
szeretetben éltek, akkor azt Isten meghallgatja, és megadja
nektek, mert ez az Ő akarata. De ha egymást szidjátok, akkor
az ördögöt szolgáljátok, és kiszolgáltatjátok magatokat neki.
89
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Éljetek szeretetben! Virrasszatok, böjtöljetek és imádkozzatok!
Akkor enyhülhetnek a büntetések, sőt el is maradhatnak. Mert
a próféciák feltételesek. Rajtatok múlik, minden. Ha megtértek, és imádkoztok, akkor békében és jólétben fogtok élni.
Olvassátok el az Ószövetségi Szentírást! Amikor a választott
nép eltért Isten törvényeitől, az Úr először figyelmeztette őket
prófétái által. Ha megtértek, mint Ninive lakói, elmaradt a beígért büntetés. De ha nem, akkor jött az ellenség, leigázta kardélre hányta őket, és fogságba hurcolták a népet. Tanuljatok elődeitektől! Most ti, az Én Egyházam vagytok a lelki Izrael. Ti
vagytok az Én választott, sőt Véremen megváltott népem.
Veletek közöltem törvényeimet. Ezért rajtatok kérem számon,
mert mindenkinek a kapott talentumokról kell számot adni. Ti,
katolikusok kaptátok a legtöbbet. Ti árultok el Engem, amikor
hátat fordítotok a szentségeknek, amelyeket Én rendeltem. Ti
áldoztok idegen bálványoknak, amikor felcseréltek Engem a
világi élvezetekkel. Lemondotok Rólam, és Helyettem engedtek a világ csábításainak. Ilyenek a mammon, a hatalom és a
testi élvezetek. Vigyázzatok! Halálotok pillanatában mindenről
számot fogtok adni ítélőszékem előtt. Jaj lesz nektek akkor,
mert nem a bálványok váltottak meg titeket, hanem Én.
Szenvedélyeitek cserbenhagynak titeket, Én pedig csak ennyit
fogok mondani: Nem ismerlek benneteket. Távozzatok az örök
tűzre, amely a sátánnak készült, és mindazoknak, akik őt követik! Jaj lesz akkor nektek, mert mindörökre elmerültök a kárhozat tűztengerében, ahol sírás lesz, és fogak csikorgatása. Ne
kérkedjetek Előttem ezekkel a szavakkal: nem loptam, nem
öltem. Nem kell kimeríteni a tíz parancs elleni összes bűnt
ahhoz, hogy valaki elkárhozzon. Elég egy súlyos bűn elkövetése is, ha az illető nem bánja meg. Ez olyan, mint a súlyos
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betegség. Lehet valakinek a lába egészséges, de ha a szíve
beteg, meghal. Szeretnélek felrázni benneteket, hogy térjetek
meg. Semmi újat nem mondtam. Mindezek benne vannak a
Szentírásban. Én nem ijesztgetni akarlak benneteket, hanem a
valóságot mutatom meg, hogy térjetek meg, amíg még nem
késő. A nagy figyelmeztetéskor már sokak számára késő lesz.
Ezért kérem, hogy ne halogassátok a megtérést. Erre áldalak
meg titeket gyermekeim az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”

2011. nov. 17. Szentségimádáson Jézus: „Drága kislányom!
Azt akarom, hogy szent légy már itt a földön. Olvasd el gyakran a szeretet himnuszát, addig, amíg meg nem tanulod, és
váltsd tettekre!”

„A szeretet türelmes, a szeretet jóságos, a szeretet nem féltékeny, nem kérkedik, nem is kevély. Nem tapintatlan, nem keresi a maga javát, nem gerjed haragra, a rosszat nem rója fel.
Nem örül a gonoszságnak, örömét az igazság győzelmében
leli. Mindent eltűr, mindent elhisz, mindent remél, mindent
elvisel. A szeretet nem szűnik meg soha.” (1 Kor. 13. 4-8.)

„Ezt kérem tőled. Csak így jöhetsz be a mennybe, ha ezt megteszed. Imádkozz ellenségeidért is! Minden a javadra válik.
Minden mögött Én állok. Még a rossz dolgokat is Én engedem
meg azért, hogy jót hozzak ki belőle. Így lásd az eseményeket,
és adj hálát jóért és rosszért egyaránt! Hamarosan megjön a
nagy figyelmeztetés. Sokan meg fognak térni.”

2011. nov. 20. Szentségimádáson Jézus: „Már nagyon közel az
óra, szinte már itt is van, amikor megítélem ezt a világot. Előtte
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még egy utolsó nagy kegyelemkiáradást nyújtok, mint egy
mentőövet, amely az Én végtelen irgalmam lesz a szegény
bűnösök számára. Ez a nagy figyelmeztetés. Ekkor mindenki
meglát Engem, és az Én szememmel fogja felismerni bűneit.
Ha megbánják, és Hozzám fordulnak, Én végtelen szeretetembe és irgalmamba fogadom őket. Ezeknek a lelkeknek nagy
boldogságot és békét adok a szívükbe. Telve lesz a lelkük
Irántam érzett szeretettel, tisztelettel és imádással. Elveszem a
szívükből a félelmet, amit a sátán adott nekik, és a helyébe egy
nagy biztonságot adok, amely a Belém vetett hitük és bűnbánatuk jutalma lesz. De sajnos még e nagy kegyelemkiáradás ellenére sem fog mindenki megtérni. Lesznek megátalkodottak, akik
minden rossz okozói lesznek. Ők fogják lefolytatni a keresztényüldözést, amely a történelem legnagyobb üldözése lesz.

Gyermekeim készüljetek! Mindezek az események be fognak
következni, méghozzá rövid időn belül. Ti, akik vértanúim
lesztek, akkor már boldogan fogjátok az életeteket adni Értem,
hisz a nagy figyelmeztetéskor megláttok Engem, és tudni fogjátok, hogy egyenesen Hozzám fogtok jönni a mennybe.
Boldogan mentek a halálba, és semmibe vesztek minden szenvedést, mert tudjátok, hogy odaát a legmagasabb fokú örök
boldogság részesei lesztek. Ezért azt mondom nektek: már
most készüljetek! Imádkozzatok a jó halál kegyelméért, a
végső állhatatosságért, és azért, hogy legyek veletek abban a
döntő pillanatban, amikor kiontják véreteket, hogy édesítsem
meg, enyhítsem meg és rövidítsem meg végső szenvedéseteket. Abban az órában olyan rendkívüli kegyelmeket adok minden vértanúmnak, hogy semmibe veszi az adott körülményeket. Csak Engem fog látni, csak Hozzám fog vágyakozni.
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Kicsinyeim! Az Én kegyelmem nélkül egyetlen lélek sem
tudna kitartani a végsőkig. Higgyétek el, a sátán akkor támad
mindenkit a legjobban, mielőtt a lelke kirepül a testéből. De Én
eltaposom a sátánt, és veletek maradok mindvégig. Olyan csodálatos Isten dicséreteket adok az ajkatokra, amilyet csak Maga
a Szentlélek tud imádkozni bennetek. Végül dicsőségembe
fogadlak titeket. Az idő rövid. Mindezek után a világ meg lesz
tisztítva. Imádkozzatok üldözőitekért, mert ők el fognak kárhozni. Imáitokra még megmenekülhetnek közülük, akik megbánják tetteiket. Nagyon kevés ember marad meg a földön. Ők
lesznek a szent gyökér, amely kisarjad. Maga a Szentlélek
fogja vezetni őket. Sok pap és szerzetes támad majd közülük,
akik újra evangelizálják az egész világot. Egy teljesen új korszak következik. A sátánt Én Magam kötözöm meg a pokolban.
Nem jöhet ki onnan ezer évig. Ez lesz a béke és a szeretet korszaka. Az emberek úgy fognak élni, mint az első keresztények.
Segíteni és szeretni fogják egymást. Rájuk illik majd, amit az
Evangéliumban mondtam: arról ismernek meg titeket, hogy
Hozzám tartoztok, hogy szeretetben éltek egymással. Higgyétek el, hogy az ember egyedüli kincse és öröme a szeretet. A
boldogság titka ez: szeretetet adni és kapni. Ami ma a fejlett
világban van, az ellenfelem szemfényvesztése. Mert sem egy
luxusautó, sem egy luxusvilla nem boldogít. Az igazi boldogság egyetlen szó csupán: szeretet. Ezt szánta Isten az embernek, amikor megteremtette. Ezt adta parancsba, ez az üdvösség
feltétele. Ezért minden szentgyónásba foglaljátok bele, hogy
vétettetek-e a szeretet ellen. Egy indulatos szó, egy megszólás,
a szeretet hiánya meg tudja ölni a lelket. Sok ember azért
betegszik meg, mert nem kap szeretetet. Vegyétek komolyan a
főparancsot, mert erről lesztek megítélve! Aki szeret, az Isten
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hű képmása, mert Isten Maga a szeretet, Aki szeretetből teremtette meg ezt a gyönyörű világot, és benne az embert. Az Isten
az embernek ajándékozta az egész világot. A napfényt, az esőt,
a tengert, a szárazföldet, a növényeket és az állatokat. Ezzel
szemben ti hagyjátok a másikat éhen halni, mert kisajátítjátok
magatoknak a világ javait. Ennek nem lenne szabad megtörténni. Minden ember egymásnak testvére, hisz valamennyien egy
Atya gyermekei vagytok. Ha be akartok jönni a mennybe, akkor
gyakorolnotok kell az irgalmas szeretetet minden rászoruló felé,
legfőképpen pedig hittestvéreitek felé. Nem mehettek el mellette,
ha hiányt szenved, hanem segítenetek kell rajta. Ez legyen életetek legfőbb cselekedete! Mert ezen múlik az üdvösségetek. Ne
szeressetek csupán szavakkal, hanem tettekkel is! Az új korszakban, mivel meg lesz kötözve a sátán, nem tudja bűnre csábítani az
embereket. Nyitott szívvel, kisded lelkülettel Istenre hagyatkoznak, és Teremtőjük gondot visel rájuk. Higgyétek el, ez a boldogság titka. Hinni Istenben, és ráhagyatkozni az Ő gondviselő
szeretetére. Aki Benne bízik, meg nem szégyenül, mert Ő tudja,
mire van szükségetek, és meg is adja, csak bizalommal kérjétek.

Gyermekeim! Az idő rövid. Készüljetek! Tartsátok patyolat
tisztán a lelketeket! Rendszeresen gyónjatok és áldozzatok!
Higgyétek el Nekem, ez fontosabb, mint a test táplálása és tisztán tartása. A lélek ugyanis az, ami éltet, a test nem használ
semmit. Lelketek tisztasága és békéje kiül az arcotokra, és ez
az igazi szépség. Ennek nincs párja, mert Magát az Istent tükrözi vissza az az ember, aki így él. Minden ember ugyanis Isten
képmását kell, hogy tükrözze. Erre teremtette őt az Isten. De ha
elszakadtok a szentségektől, torzókká váltok. Isten nem ismer
rátok, és nem mehettek be a mennyek országába.
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Gyermekeim! Már mindent elmondtam nektek. Tartsatok bűnbánatot, éljetek szüntelen készenlétben! Így várjátok a nagy
figyelmeztetést, ami már nem várat magára, mert hamarosan
megérkezik. Ez egy nagy megmérettetés lesz mindenki számára. Még a szentek is találni fognak magukban tökéletlenségeket. Hát még a bűnösök! Nekik nagyon nehéz lesz bűneikkel
szembesülni. Nagy rémületet fog kiváltani belőlük. Főként,
amikor meglátják a poklot, mint végállomást, amit bűneikkel
kiérdemeltek. Gyermekeim! Az idő rövid. Álljatok készen a
nagy figyelmeztetésre! Tartsatok lelkiismeret vizsgálatot legalább minden este. De ha napközben vétkeztek, azonnal bánjátok meg, és kérjetek Tőlem bocsánatot, de attól is, akit megbántottatok! A súlyos bűnöket pedig mielőbb gyónjátok meg!
Ha így éltek, üdvözülhettek, de ha Nélkülem akartok létezni,
elkárhoztok. Én nagyon szeretlek mindnyájatokat kivétel nélkül, de tiszteletben tartom szabad akaratotokat. Ti döntitek el
örök sorsotokat. Ne higgyetek a sátánnak! Éljetek szeretetben,
amire példát adtam nektek! Erre áldalak meg benneteket az
Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”

2011. dec. 2. Szentségimádáson Jézus: „Drága kislányom! Az
idő rövid. Készülj! Hamar eljön a béke korszaka. Akik megmaradnak, jóllehet nagyon kevesen lesznek, ők lesznek a szent
gyökér, amely kihajt. Népem újra erős és szent lesz, mint az
első keresztények korában. Egy nyáj lesz és egy pásztor. Sok
papi és szerzetesi hivatást adok.
Vigyázzatok! Hamarosan felüti fejét az Antikrisztus! Ti csak
Bennem, a Feltámadottban higgyetek, Aki Magamon viselem
Szent Sebeim helyeit, mint fényforrásokat, amely kisugárzik
fejemből, kezemből, lábamból és szívemből. Csak Nekem
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higgyetek! Csak egy Isten van, Aki három Személy: Atya, Fiú
és Szentlélek. Én, a második Isteni Személy leszálltam közétek
a mennyből. Testté, Emberré lettem, tanítottam, és meghaltam
értetek. Példát adtam nektek, hogy ti is így tegyetek. Úgy kell
nektek is szeretnetek egymást, ahogyan Én szerettelek titeket.
Az életemet áldoztam értetek. Ti is, akik szerettek Engem, tartsátok meg parancsaimat, és tegyétek meg, amire példát adtam
nektek. Erre áldalak meg benneteket kicsi gyermekeim, az
Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”

2011. dec. 3. Itthon a kegyelem órájában Jézus: „Az emberek
bűnben élnek, és lelkileg halottak. Ezért megbüntetem a világot. Sok lesz a halott. Sokan el fognak kárhozni. Ma a világon
a sátán az úr. De hamar letűnik ez a korszak, és az Isten lesz az
Úr.”
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MáriaJuliannaáltalkapottimák
2011. Szentségimádáson Jézus: „Ima papok számára:

Imádott Krisztusom! Te, Aki meghívtál engem a papi szolgálatra, őrizz meg Magadnak tisztán és szentül, lelki- testi épségben. Add, hogy hűséges legyek Hozzád mindhalálig, és elnyerjem az örök életet. Ámen.”

2011. júl. 1. Szentmisén Szentáldozás után Jézus: „Mondd
Nekem gyakran: Jézusom, add, hogy mindennél jobban szeresselek Téged! Mindig csak Téged lássalak magam előtt a
keresztfán! Belőled merítsek erőt! Te légy a fénye, a szeretet
lángoló tűzhelye életemnek! Te gyújtsd a szívemet lángra,
hogy mindig csak Érted dobogjon, Érted lángoljon, és csak
Téged szeressen mindörökké! Jézusom kérlek, add meg az erőt
és a kegyelmet, hogy Érted adjam az életemet! Neked éljek,
Neked haljak, és mindörökké a Tied legyek! Ámen.”

2011. júl. 3. Szentségimádáson Jézus: „Így kérj Engem:
Imádott Megváltó Krisztusom! Neked adom egész életemet.
Rendelkezz velem tetszésed szerint! Ki akarom inni a kelyhet,
amelyet felém nyújtasz. Egészen, fenékig. Ehhez kérem a Te
erődet, a kegyelmet, hogy maradéktalanul teljesítsem rám
vonatkozó örök szent tervedet. Erre áldalak meg téged kislányom az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”

2011. aug. 3. Szentségimádáson kértem az Úr Jézust, hogy szabadítson meg engem egy gyakran visszatérő negatív gondolat97
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tól. Ő ezt válaszolta: „Vess ötször keresztet a homlokodra az Én
öt Szent Sebem tiszteletére!” Megtettem, közben a feszületre
néztem. Azonnal megszabadultam. Megköszöntem Jézusnak.

2011. aug. 16. Szentségimádáson a Szentlélek imája:

„Önfelajánlás Jézus Legszentebb Szívének, és Szűz Mária
Szeplőtelen Szívének:

Imádott édes jó Jézusom, drága Szűzanyám! Felajánlom
Nektek magamat, lelkemet, testemet engesztelő áldozatul
Jézus kínszenvedéseinek és kereszthalálának örök érdemeivel
egyesítve Szűz Mária hétfájdalmas Szeplőtelen Szíve és könynyei által a lelkek megmentéséért. Jézusom, Szűzanyám, kérlek, fogadjátok el felajánlásomat, és kérem a magam részére a
kegyelmet, hogy ebben mindhalálig kitartsak a Legszentebb
Szentháromság mindnagyobb dicsőségére. Ámen.”

Az Úr Jézus: „Ezzel még nagyon sok lelket fogtok megmenteni. Értsétek meg kicsinyeim, hogy most a lelkek megmentésének van itt az ideje. Sokkal inkább, mint bármikor máskor.
Mert a sátán tudja, hogy kevés ideje van, ezért minden fortélyt
bevet, hogy elrabolja Tőlem a lelkeket. Különösen pap fiaimért
és a Nekem szenteltekért imádkozzatok, mert őket kísérti a legjobban. Kérjétek rájuk és magatokra a tisztán látás kegyelmét.
Erre áldalak meg benneteket drága gyermekeim, az Atya a Fiú
és a Szentlélek nevében.”

2011. aug. 19. Ma du. a templomban Jézus: „Minden nap a
kegyelem órájában ajánld fel az irgalmasság rózsafüzért maga98
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dért a jó halál kegyelméért! Minden Szentmisét, amelyen részt
veszel, ajánld fel magadért is ugyanerre a szándékra! Minden
teljes búcsút, amit elnyersz, csak magadért ajánld fel a jó halál
kegyelméért!
A kísértésekben és a szenvedésekben mindig ezt mondd:
„Jézusom kérlek, szabadíts meg önmagamtól. Teljesen átadom
magamat Neked. Soha ne az én akaratom legyen, hanem a
Tiéd.”
Így megvigasztalódsz. Legyőzöd önmagadat, minden kísértést,
és akaratom teljesül be rajtad.”

2011. aug. 20. Jézus: „Velem együtt mondd! Jézusom, szeretlek! Köszönöm, hogy Te előbb szerettél engem, és az életedet
adtad oda értem. Köszönöm, hogy drága Szent Testeddel és
Véreddel táplálod lelkemet, és velem maradsz minden nap,
egész életemben. Köszönöm, hogy az örök boldogságba emeled lelkemet.
Jézusom imádlak! Szívem minden dobbanásával újra meg újra
felajánlom magamat Neked, Neked szentelt örök áldozatul, a
Te Kínszenvedésed és kereszthalálod örök érdemeivel egyesítve égi Édesanyám hétfájdalmas Szeplőtelen Szíve és könnyei
által. Tégy velem, amit csak akarsz! Neked adom szabad akaratomat. Csak egyet kérek Tőled, hőn imádott drága Megváltó
Istenem, azt, hogy mindörökké Veled egyesülve legyek a
mennyben. Ámen.”

2011. aug. 26. Szentségimádáson a Szentlélek: „Drága imádott
Megváltó Jézusom! Mindenek fölött szeretlek Téged! Te vagy
az út, amelyen járok, és az örök életre vezetsz. Te vagy a fény,
amelyben járok, és világossá teszed a sötétséget. Te vagy a bol-
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dogság, mert Te vagy a biztonság, az élet, a derű, a remény, és
minden gond megoldása. Te vagy a szeretet, mely lángra gyújtja szívemet, hogy izzon és lángoljon Érted, Aki a keresztfán
meghaltál értem. Már nekem is csak egy vágyam van. Az, hogy
az életemet áldozzam Érted, ó imádott egyetlen Üdvözítőm. És
akkor, ha már kiittam kelyhedet, örök szerelemmel omlok isteni szűz Kebledre, Aki Magad vagy a végtelen szeretet.

Drága Szent Uram! Imádott Istenem! Szeretlek Téged teljes
szívemből, teljes lelkemből, teljes elmémből és minden erőmből. Kimondhatatlanul boldoggá tesz ez a szeretet. Azért, mert
Akit szeretek, előbb szeretett engem. A Te szeretetedből létezem, és élvezem jóságodat, gondviselő szeretetedet, és végtelen irgalmadat. Csak egyet kérek Tőled: ne hagyd soha, hogy
valaha is megbántsalak! Inkább vágyom meghalni, mint
Téged, ó imádott Isteni Hitvesem megszomorítani. Kérlek,
őrizz meg engem a bűntől, és minden gyarlóságtól, hogy szeplőtelenül, tisztán megőrizve magam, az okos szüzek módjára
várjam a Veled való nagy találkozást!

Imádott Istenem! Mindenem Te vagy. Köszönöm, hogy megváltottál a keresztfán, hogy Te már ott is rám gondoltál, és szerettél. Köszönöm, hogy megteremtettél, megtisztítottál, és
lángra gyújtottad szívemet, hogy viszont szeresselek Téged. Ó
imádott Istenem, Uram és Mindenem! Kérlek, add meg, amire
oly nagyon vágyakozom! Add, hogy mindörökre egyesülve
legyek Veled! Közöld Magadat nekem! Légy mindörökre az
enyém! Engedd, hogy birtokoljalak Téged, az Istent, Aki a
kenyér és a bor színében most is naponta a szívembe térsz.
Mindennél jobban vágyom Szent Színed látására! Te, Aki Isten
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vagy, és Mindenható, kérlek, add meg nekem ezt, amire vágyat
ültettél a szívembe! Ámen.”

2011. okt. 3. Szentségimádáson a Szentlélek így imádkozott
bennem: „Imádott Jézusom! Szeretlek, imádlak Téged mindenek fölött! Leborulva kérlek, add meg, amire oly nagyonnagyon vágyom! Add, hogy színről színre, lepletlen lássam
Arcodat! Add, hogy imádjalak Téged, én Uram, Istenem, hőn
imádott egyetlen Mindenem! Már nagyon vágyom Hozzád! Te
vagy az egyetlen, Aki csillapítod szomjamat. Szent Tested és
Véred vétele betölti lelkemet. Csak Téged vágylak látni, hallani, imádni egy egész örökkévalóságon át! Kérlek, töltsd be
vágyamat, amely elemészti lelkemet! Akkor, amikor Te akarod.
Úgy, ahogy Te akarod. Minden vágyam az, hogy Veled legyek
egyesülve egy egész örökkévalóságon át. Kérlek Jézusom, teljesítsd be ezt a hatalmas vágyat, amelyet Te adtál a szívembe!
Hisz Te mondtad: „Atyám országában sok hely van. Atyám, azt
akarom, hogy akiket Nekem adtál, ott legyenek, ahol Én, és
lássák dicsőségemet.” Imádott Istenem, Megváltóm, Hitvesem! Szomjazom Szent Színed látására! Teljesítsd be szívem
hatalmas vágyát! Te, Aki Mindenható örök Megváltó Isten
vagy, Te megteheted, és hiszem, hogy megteszed. Ámen.

Jézusom, imádott örömöm, békém, osztályrészem és örök
napom! Légy áldva, üdvözölve és imádva! Te, Aki megszülettél értünk, felvetted az emberi testet azért, hogy feláldozd
Magad értünk a keresztfán. Te, Aki miattunk Vérrel verítékeztél, hogy halálfélelmünket elvedd. Te, Akit bűneink miatt megostoroztak, gőgjeink miatt tövissel koronáztak. A mi bűneink
súlya nyomta válladat, amikor a nehéz keresztet hordoztad, és
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miértünk haltál a keresztfán kínhalált. A félelmetes szegeket
állhatatlanságunk és a bűneinkben való és megátalkodottságunk verte bele Szent Kezeidbe és Lábaidba. Szeretetlenségünk és gyűlöletünk döfte át lándzsával oldaladat. És Te
megnyitott Szívedből két forrást fakasztottál nekünk: a Vért és
a vizet. A vért, amely lemossa minden vétkünket, és a vizet,
amely az irgalom fürdője. Drága Szent Véreddel megjelöltél
minket, esendő bűnösöket, mint egykor a bárány vére az ajtófélfákat, hogy a pusztító angyal ne tudjon ártani a ház lakóinak.
Most Szent Véred ragyog lelkünkön, hogy a Mennyei Atya
Szent Véreden keresztül lásson minket, nyomorult bűnösöket,
és irgalmazzon nekünk Teérted. A víz, az irgalom óceánja,
amelyet kiárasztasz kivétel nélkül minden emberre. Rajtunk
múlik, hogy merítünk-e belőle, és hogy mennyit. Egyetlen
merítő eszköz van: a mi bizalmunk. Ha Rád hagyatkozva
bízunk Benned, megtapasztaljuk csodáidat. A Te legnagyobb
csodád a lelki halálból való feltámadás, a mi megtérésünk. Ezt
kérem Tőled minden ember számára, ó imádott Üdvözítőm! A
Te mind nagyobb dicsőségedre kérlek, irgalmazz nekünk, szegény bűnösöknek, és mentsd meg a lelkeket! Ámen.”

2011. okt. 7. Imában mondta az Úr Jézus általam egy szülőpárnak, akiknek egyetlen gyermekük súlyos, halálos bűnben él,
és elhagyta őket. Az Úr a következőket kérte: Mondassanak a
gyermekükért „Clementina” Szentmisét.
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„CLEMENTINA”
azaz
hat egymás utáni napon bemutatott
Szentmise

élő vagy meghalt lelkekért, Isten legnagyobb dicsőítésére,
tiszteletére és hálaadásként, a léleknek a tisztítótűzből való
gyors kiszabadításáért.

A 6 szentmise az alábbiak szerint mondandó:

1. nap: az ártatlan JÉZUS elfogatása tiszteletére bemutatva és a
megholt vagy élő lélekért felajánlva
2. nap: az ártatlan JÉZUS elítélése tiszteletére bemutatva és a
megholt vagy élő lélekért felajánlva
3. nap: az ártatlan JÉZUS kigúnyolása tiszteletére bemutatva és
a megholt vagy élő lélekért felajánlva
4. nap: az ártatlan JÉZUS Sebei, fájdalma és halála, tiszteletére bemutatva és a megholt vagy élő lélekért felajánlva
5. nap: az ártatlan JÉZUS eltemetése tiszteletére bemutatva és
a megholt vagy élő lélekért felajánlva
6. nap: JÉZUS feltámadása és mennybemenetele tiszteletére
bemutatva és a megholt vagy élő lélekért felajánlva
7. Szentmise elmondása is ajánlott a megholt vagy élő lélekért,
de ezt nem kell feltétlenül a hetedik napon bemutatni.

Szent Kelemen (Clemens) pápa hagyta jóvá és ajánlotta a lelkek tisztítótűzből való gyors megszabadítására ezt a megszakítás nélkül, hat egymás utáni napon mondandó Szentmise-sorozatot.
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A Szentmiséket hat egymás utáni napon az Úr Jézus szenvedésének tiszteletére kell az alábbiak szerint bemutatni, és a Szentmisét az élő vagy megholt lélekért felajánlani:

Az első napon a Szentmisét a mi Urunk Jézus Krisztus ártatlan
elfogatása tiszteletére kell bemutatni, hogy a lelket, akiért a
Szentmisét felajánljuk, a világi életében elkövetett bűnei miatti tisztítótűzbeni fogságából kiszabadítsuk és az ottani szenvedéseitől és kínjaitól megszabadítsuk.
A második napon a Szentmisét a mi Urunk Jézus Krisztus
ártatlan elítéltetése tiszteletére kell bemutatni, hogy a lélek felmentést nyerjen az életében elkövetett bűnök miatt Isten szigorú ítélete által reá kirótt súlyos szenvedés alól.
A harmadik napon a Szentmisét a mi Urunk Jézus Krisztus
ártatlan kigúnyoltatása tiszteletére kell bemutatni, melyet Ő
egész életében, de különösen utolsó kínszenvedésekor és a
Szent Kereszten tűrt el, hogy a szegény lélek minden halálos
sebtől meggyógyuljon és megszabaduljon, melyeket nagyobb
vétkei jogos büntetéséül kapott.
A negyedik napon a Szentmisét a mi Urunk Jézus Krisztus
Szent Sebei és fájdalmai, valamint a Szent Kereszten elszenvedett kínhalála tiszteletére kell bemutatni, hogy a szegény lélek
minden halálos sebtől meggyógyuljon és megszabaduljon,
melyeket nagyobb vétkei jogos büntetéséül kapott.
Az ötödik napon a Szentmisét a mi Urunk Jézus Krisztus eltemetése tiszteletére kell felajánlani, és arra kérni Őt, hogy a
szenvedő lélek által elkövetett bűnöket és vétkeket végtelen
irgalmába temesse el, és a lelket az azok miatt kirótt megérdemelt büntetés alól mentse fel.
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A hatodik napon a Szentmisét a mi Urunk Jézus Krisztus feltámadásának és mennybemenetelének a tiszteletére kell bemutatni, hogy Ő a szegény lelket a halál árnyékából az örök világosságra vezesse és egy örömteli feltámadásban, és gyors mennybemenetelben részesítse.

Ha valaki élő vagy meghalt lélekért hat egymás utáni napon az
előbbiek szerint Szentmisét mutattat be, akkor azt a lelket, akiért a Szentmiséket felajánlották teljes bizonyossággal, azonnal
kiszabadította a tisztítótűz fájdalmas szenvedéseiből. Egy nagy
tudású, Szentírás-magyarázó jezsuita atya, egy kinyilatkoztatás
által megvilágosítva, nyilvánosan prédikálta a népnek, hogy ha
valaki ezt a hat Szentmisét elmondatja egy meghalt lélekért,
akkor az azonnal kiszabadul a tisztítótűzből, még akkor is, ha
az utolsó ítéletig ott kellett volna maradnia. Két asszony, akik
hallották ezt a prédikációt, megfogadták egymásnak, hogy ha
az egyikük meghal, a másik elmondatja ezt a hat Szentmisét
érette. Ez így is történt. Miután a két asszony közül meghalt az
egyik, a másik – ígéretéhez híven – bemutattatta az elhunytért
a hat Szentmisét. A hat Szentmise bemutatása utáni éjszakán
megjelent az élőnek a megholt asszony kimondhatatlan szépségben és tisztaságban ragyogva, úgy, hogy az élő örömmámorában önkívületbe esett és három napig se ételt, se italt nem
vett magához. Mikor ismét magához tért, egyetlen kívánsága
az volt, hogy ő is elköltözhessen az élők sorából. Elrendelte,
hogy őérte is mondják el ezt a hat Szentmisét, és amint ez megtörtént, a hetedik napon örömmel és boldogan meghalt.

Senki sem tudja elképzelni, hogy milyen nagy érdemeket szerezhet magának Istennél az, aki az előbb ismertetett hat
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Szentmise elmondatásának módját és az abból származó
kegyelmeket másokkal is megismerteti. Ha valaki végigzarándokol az egyik szent helytől a másikig az egész világon, akkor
sem tud annyi és oly nagy érdemeket szerezni magának, mint
ha másokat is figyelmeztet arra, hogy mondassák el ezt a hat
Szentmisét, mely által sok szegény lelket lehet megörvendeztetni és a tisztítótűzből kiszabadítani.

Azt sem szabad elfelejteni megjegyezni, hogy milyen nagy
haszna válik minden embernek abból, ha ezt a hat Szentmisét
még életében önmagáért (vagy más élő személyért – a ford.
megjegyzése) elmondatja. Nem csak bűneinek bocsánatát
nyerheti el (teljes búcsú formájában), hanem a hat Szentmise
ereje által – még ha esetleg kegyvesztett is Isten előtt – Isten
felismerésére és bűnbánatra ébredhet, és ezáltal megmenekülhet az örök kárhozattól.

Ezen kívül böjtöljenek 9 héten át szerdán és pénteken, kenyéren és vízen. Mondják el minden nap az öt tizedes fájdalmas,
vagy a hétfájdalmú rózsafüzért. Minden nap a kegyelem órájában (du. 3 és 4 óra között) imádkozzák el érte az irgalmasság
rózsafüzért. Minden nap mondják el a Szent Vér litániát,
amelynek a válasza: üdvözíts minket. Ez a Hozsanna 66. oldalán található. Az Úr megígérte, hogy a gyermekük meg fog
térni, és visszamegy hozzájuk.

2011. okt. 28. Szentségimádáson Jézus: „Itt állok most is előttetek, és zörgetek szívetek ajtaján. Mondjátok Velem együtt:
Jézusom, kinyitom Előtted szívem ajtaját. Kérlek, lépj be rajta!
Átadom Neked az életemet. Kérlek, formálj engem Magadhoz
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hasonlóvá! Alakíts engem hű képmásoddá! Taníts meg engem
szeretni Téged, az Atyát és a Szentlelket teljes szívemből, teljes lelkemből, teljes elmémből és minden erőmből, és Benned
szeretni minden embert úgy, ahogy Te szerettél engem, hogy
áldozattá lettél értem. Ó Jézusom kérlek, formálj engem szentté, hogy Te légy életem egyedüli értelme, és szemétnek tartsak
kívüled mindent. Megvessem a világot, és annak minden csábítását, és megnyerjelek Téged, Aki örök életem vagy. Ámen.
Ha szívből elimádkozzátok ezt az imát, Én leszek a szívetek
Királya. Boldoggá teszem az életeteket, és karjaimban foglak
hazavinni benneteket Atyám házába.”

2011. nov. 17. Szentségimádáson a Szentlélek így imádkozott
bennem: „Jézusom! Te, Akit keresztre feszítettek értem, és
minden bűnösért ezen a világon! A Te értünk kiontott drága
Szent Véredért kérlek, ne hagyj elveszni egyetlen bűnöst sem!
Kérlek, adj kegyelmet, lehetőséget, hogy még mielőtt meghalnának, a szentségekhez járuljanak. Ha pedig ez lehetetlen
lenne, kérlek, add meg az őszinte bűnbánatot nekik, még
mielőtt a lelkük elhagyná testüket, megtérjenek, és így meghiúsuljon a sátán terve, aki megfosztotta őket Tőled, legnagyobb
Jótevőjüktől, örök életük Szerzőjétől, hogy az örök tűzbe
taszítsa őket. Jóságos Jézusom! Kérlek, légy irgalmas a szegény, szerencsétlen bűnösökhöz, akiket rászedett a sátán! Ne
engedd, hogy örökre meg legyenek fosztva Tőled, Aki Magad
vagy a jóság, a szeretet, az irgalom és a béke. Értük kiontott
drága Szent Véredre kérlek, öleld őket szerető Szívedre, amelyet értük döfött át a katona lándzsája. Irgalmazz nekünk most,
és halálunk óráján. Ámen.”
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Jézus: „Aki ezt az imát csak egyszer is szívből, szeretettel
elimádkozza, lelkek százait, sőt ezreit menti meg. Higgyetek
irgalmamban! Szívem nyitva áll minden bűnét megbánó gyermekem előtt. Mindenki üdvözülhet, aki Engem választ, és törvényeim szerint él. Csak azok vesznek el, akik megátalkodottak. Nem akarnak megtérni és üdvözülni. Tiszteletben kell tartani szabad akaratukat. Ezért kérlek titeket, hogy imádkozzatok
értük. Sok jelet küldök a bűnösöknek, sok alkalmat adok a
megtérésre. Imádkozzatok értük, hogy ne hiúsítsák meg
magukban kegyelmeimet! Erre áldalak meg titeket kicsi gyermekeim az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”

2011. nov. 20. Szentségimádáson Jézus: „Gyermekeim készüljetek! Ti, akik vértanúim lesztek, imádkozzatok a jó halál
kegyelméért, a végső állhatatosságért, és azért, hogy legyek
veletek abban a döntő pillanatban, amikor kiontják véreteket,
hogy édesítsem meg, enyhítsem meg és rövidítsem meg végső
szenvedéseteket. Abban az órában olyan rendkívüli kegyelmeket adok minden vértanúmnak, hogy semmibe veszi az adott
körülményeket. Csak Engem fog látni, és csak Hozzám fog
vágyakozni.”
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levelezés

2011. Szentségimádáson Jézus: „Kedves pap Fiam! Ne keseredj el! Az idő túl rövid ahhoz, hogy terveket szőj. Hagyatkozz
Rám teljesen! Bízzál Bennem! Én Magam gondoskodom
rólad. A legmerészebb álmaidban sem tudod elképzelni azt a
gondoskodó szeretetet, amellyel Én körülveszlek téged. Te
csak menj végig az úton, amelyen elindítottalak. Ne nézz se
jobbra, se balra, mindig csak előre, mert Én megyek előtted a
rögös úton. Mindig csak Engem láss, és Belőlem meríts erőt!
Ne törődj azokkal, akik megrágalmaznak téged. Te csak egyedül Nekem akarj mindig megfelelni. Én mindenkinek megfizetek tettei szerint. Az idő rövid. Hamarosan beteljesülnek a
próféciák. Készülj, mert nemsokára kitör a keresztényüldözés.
Én gondoskodom. Figyeld a jeleket! Az idő rövid. Készülj! Élj
szüntelen készenlétben, és működj együtt kegyelmemmel, mert
csak így tudlak megmenteni. Ne félj! Én veled maradok mindvégig. Az új korban is gondoskodom rólad. Szükségem van
rád, papi szolgálatodra. Én vezetlek az úton, és Én várok rád az
út végén, hogy megjutalmazzalak az örök boldogsággal. Most
még tükör által, homályosan látsz. Akkor majd színről színre.
Most még a hit az osztályrészed, akkor majd az eleven megtapasztalás. Most a hit világában szükséged van eligazító szavaimra. Ezért kapod üzeneteimet. Amikor pedig majd megérkezel Hozzám, bevezetlek dicsőségembe, mert azt akarom, hogy
te is ott légy örökké, ahol Én vagyok. Én hívtalak meg a papi
szolgálatra. Én viszem végbe általad örök tervemet.
Köszönöm, hogy együttműködsz kegyelmemmel. Én is lehajolok hozzád, és megsegítelek minden bajodban. Bízzál Bennem!
Én veled vagyok mindig. Megtapasztaltatom veled hűséges
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szeretetemet. Légy kisded karjaimban! Hagyd, hogy vezesselek! Isten útjai az ember számára sokszor kifürkészhetetlenek.
De a végcélt lásd! A sok üdvözült lelket, mert erre kaptad papi
szolgálatodat. Az idő rövid. Készülj! Imádkozz sokat! Az üldözés idején így kérj Engem: Imádott Krisztusom! Te, Aki meghívtál engem a papi szolgálatra, őrizz meg Magadnak tisztán és
szentül, lelki- testi épségben. Add, hogy hűséges legyek
Hozzád mindhalálig, és elnyerjem az örök életet. Ámen. Ez az
Én örök szent tervem veled. Erre áldalak meg az Atya, a Fiú és
a Szentlélek nevében.”

2011. Szentségimádáson Jézus: „Ezt üzenem pap Fiamnak:
Szeressen Engem még jobban! Imádjon gyakran magánimában, a legméltóságosabb Oltáriszentségben! Keresse a Velem
való társalgást! Akkor kinyilatkoztatom neki Magam.
Megéreztetem vele semmihez sem hasonlítható végtelen szeretetemet, amely elvezetett Engem ahhoz, hogy feláldozzam
Magamat érte. Őt is erre akarom felkészíteni, hogy Irántam
való szeretetből vállalja a lelki vértanúságot Értem.

Gyermekem, jöjj! Én vonzalak. Naponta eszed az Én Testemet
és iszod az Én Véremet. Nagy kegyelem, hogy pap lehetsz. Azt
akarom, hogy teljesen alakulj át Belém! Légy egészen szent!
Csak Én legyek számodra az élet, a minden a Szentség. Én az
életemet áldoztam érted. Tőled is ezt kérem. Légy csonkig
elégő gyertyám! Világíts! Sugározd szeretetemet! Légy áldozattá! Egészen azonosulj Velem, Mestereddel! Az üldözés alatt
sok megpróbáltatásban lesz részed. De ezek a keresztek nem
fognak eltávolítani Tőlem. Sőt, egyre közelebb hoznak
Hozzám. Ne felejtsd! Én itt a földön a kereszten függök a világ
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végéig. Ide várok mindenkit, aki követni akar Engem az
önmegtagadásban, a kereszthordozásban, és az élet odaadásában, amiként Én is ezt tettem.

Gyermekem! Az idő rövid. Látni akarom, amint egyre növekedsz az Irántam való szeretetben, az áldozatok, és a szenvedések türelmes elviselésében. Egészen ki akarlak sajátítani
Magamnak. Add Nekem egészen a szívedet! Azt akarom, hogy
Szent Pállal együtt Te is mondd ki: „Élek pedig többé már nem
Én, hanem a Krisztus él Bennem.”

Gyermekem! Hívlak a keresztre. Egyesülj Velem, Üdvözítő
Királyoddal az áldozatokban és a szenvedésekben! Amilyen
mértékben azonosulsz Velem a megaláztatásokban és a kínokban, olyan fokban lesz részed dicsőségemben. Végy példát a
szentekről! Szent Pió atyáról, Viannay Szent Jánosról, Assisi
Szent Ferencről és a többi szentemről! Ők legyenek példaképeid! Élj szüntelen készenlétben, és akkor mindig nyitott leszel
kegyelmeim befogadására, és egyre gazdagodsz az életszentségben. Rengeteg lélekkel ajándékozlak meg, akik mindörökké éneklik majd dicsőségem himnuszát. Országomban ez lesz
a te legnagyobb örömöd. Erre áldalak meg az Atya, a Fiú és a
Szentlélek nevében.”

2011. Itthon üzenet egy léleknek. Az Úr Jézus ezt mondja
neked: "Drága kislányom! Ne hagyd, hogy a sátán elkedvetlenítsen! Én nagyon szeretlek téged! Szüntelenül csak Engem
láss! Engem, Aki a keresztfán feláldoztam az életemet érted.
Már akkor, és ott is szerettelek téged. Előre láttam, hogy követni fogsz Engem a keresztúton, az önmegtagadásban és a
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kereszthordozásban. Ne csüggedj el! Ezek csak átmeneti problémák. A felhők felett mindig süt a nap. A felhők eloszlanak,
Én pedig rád ragyogok, mert Én mindig veled vagyok. Akkor
is, ha ezt te időnként nem érzékeled. Sőt. Akkor vagyok a legszorosabban melletted, amikor kereszteket hordozol, mert
akkor azonosulok veled, és Én mentem általad a lelkeket.
Higgyél Bennem! Szeretlek téged, és kiemellek ebből a mélypontból. Gyere! Kapaszkodj bele a kezembe! Bízzál Bennem!
Mondd Nekem gyakran: Jézusom, bízom Benned. Te gondoskodj, Te cselekedj! A bizalmad mértékében tudod befogadni
kegyelmeimet. Minden rajtad múlik. Én mindig veled vagyok.
Imádkozd el az ördögűző imát, és az irgalmasság rózsafüzért!
Ha hiszel ebben, lehullanak rólad a terhek, és eloszlanak a
fekete felhők. Nem nyomaszt többé semmi. Minden könnyű,
mert Én, az Isten veszem át terhedet. Én kísérlek a göcsörtös
úton, és ha nagyon elfáradsz, a karjaimba veszlek. Így haladunk mi ketten a boldog mennyország felé. Ne feledd: az Én
számomra is a Golgotán, sőt a kereszten át vezetett az út vissza
Atyám dicsőségébe. Amilyen mértékben osztozol itt a földön
az Én szenvedéseimben, olyan mértékben részesítelek majd
dicsőségemben. Odaát ezeknek a nehéz óráknak, napoknak
fogsz a legjobban örülni, mert ezek által mentetted meg a legtöbb lelket. Szavaim által erősítelek meg. Megáldalak téged
Szívem túlcsorduló szeretetével, az Atya, a Fiú és a Szentlélek
nevében."

2011. Szentségimádáson Jézus: „Ezt üzenem a házaspárnak:
Tartsatok ki egymás mellett szeretetben! Szeressétek egymást,
és bocsássatok meg egymásnak! A szeretet sok bűnt eltakar.
Amiképpen ti megbocsáttok egymásnak, úgy bocsátok meg Én
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is nektek. Erre áldalak meg titeket az Atya, a Fiú és a
Szentlélek nevében.”

2011. Szentségimádáson az Úr Jézus ezt üzeni egy kiválasztott
léleknek: „Hamarosan meghalsz. Oly közel az idő, mint egy
sóhaj. Karnyújtásnyira van csupán. Úgy vedd mindig az
Oltáriszentséget, mint utolsó útravalódat. Készülj halálodra!
Simulj bele akaratomba, és meglátod dicsőségemet. Már oly
rövid az idő, mint a pirkadat. Elszáll az éj, és kezdetét veszi a
fény. Belépsz az örök fény birodalmába, amely Én vagyok,
mert Én vagyok az élet, az örök boldogság. Már pirkad a hajnal. Hamarosan beragyoglak, mint a nap. Eloszlik az éjszaka,
mint a köd. Lelked kirepül testedből, és kezdetét veszi a mozdulatlanság. Mindörökre megpihensz Bennem, az örök béke
vár rád. Most még dolgozhatsz. Minden perc kegyelem. Addig
cselekedj, amíg még teheted!”

2011. Szentmise, szentáldozás után Jézus: „Drága kislányom!
Élj szüntelen készenlétben, és szeress mindenkit! Nagyon szeretlek, és hazaviszlek országomba. Maradj meg a keskeny
úton, vagyis az önzetlen, tiszta szeretet útján, amely az örök
hazába visz. Viseld türelemmel szenvedéseidet, és ajánld fel
azért a személyért, akitől kaptad, az Én kínszenvedéseimmel és
értetek kiontott Véremmel egyesítve Szűzanyád könnyei által.
A türelemmel elviselt szenvedés gyémánt valuta a lelkek megmentésére. Így lásd módfelett nehéz sorsodat! Odaát ennek
fogsz örülni a legjobban, mert rengeteg lélek lesz a gyümölcse.
Megáldalak téged drága kislányom, és ezzel egyben megerősítelek a további szenvedésekre, az Atya, a Fiú és a Szentlélek
nevében.”
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2011. Szentségimádáson Jézus ezt üzente egy édesanyának:
„Drága kislányom! Nagyon szeretlek téged. A Véremet ontottam érted a keresztfán. Szem nem látta, fül nem hallotta, emberi szív fel nem foghatja, amit öröktől fogva készítettem neked
országomban. Élj szüntelen készenlétben! A gyermekeidet is
erre neveld! Országomban annak fogsz örülni a legjobban,
hogy törvényeim szerint éltél, és akaratomat teljesítetted.
Megáldalak Szívem túlcsorduló szeretetével az Atya, a Fiú és
a Szentlélek nevében.”

2011. Szentségimádáson Jézus: „Ezt üzenem X-nek: Édes,
drága kislányom! Szívemnek választottja! Most úgy vagy, mint
a gyermek, aki várja atyja engedélyét, hogy megtegye, amit
akar. De még várnod kell egy kicsit a nagy figyelmeztetésig.
Akkor minden értékrend a helyére kerül, így a te ügyed is.
Akkor majd Y megenyhül, és belátja tévedését. Most még várj,
és ajánld fel ezt a kellemetlenséget családtagjaid és a férjed
családtagjainak a megtéréséért. Imádkozd el értük minden nap
a Hiszekegy imát, hogy mindnyájan élő hitre jussanak. Az
irgalmasság rózsafüzért, hogy belekapaszkodjanak irgalmasságom köpenyébe. Ajánlj fel mindnyájatokért minden Szentmisét, amelyen részt veszel, hogy mindannyian Nekem szentelt
örök áldozatokká váljatok. Hasonlóképpen ajánlj fel minden
rózsafüzért magatokért, hogy Édesanyám hathatós közbenjárása leesdje számotokra a szükséges kegyelmeket. Maradj meg
az Én szeretetemben, Én pedig kiárasztom rád az Én békémet.
A fiaddal örök szent tervem van. Neveld őt az Én ismeretemre
és tanítsd az Én szeretetemre! Megáldalak téged és családtagjaidat az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
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2011. Szentségimádáson Jézus: „Kedves Gyermekem! Igen
nagy kedvem telik benned. Nagyon szeretlek téged. Kedvesek
Előttem ténykedéseid, szorgalmad, buzgóságod. De most mégsem az erényeiddel akarok foglalkozni, hanem a gyarlóságaiddal. Tudod, ahhoz, hogy a szőlővessző még több termést hozzon, le kell metszeni a vadhajtásokat. Ezt teszem most Én is
veled. Remélem, hogy együttműködsz Velem, és megteszed,
amit mondok.

Gyermekem! Nagyon sértenek Engem a kétértelmű vicceid. Én
a szívedben lakom, lelked az Én palotám. Mint ahogy nem
mondanál ilyet a kitett Oltáriszentség előtt, megkérlek, ne tedd
máskor sem, mert Én benned élek, és mindent hallok és látok.
Még rosszabb, ha ezek a tréfák a másik embert megsértik.
Ilyenkor Engem sértesz meg, mert amit a kicsinyek közül
eggyel teszel, azt Velem teszed. Én azt akarom, hogy szent
légy. Az életszentség pedig egyetlen szó csupán: szeretet.
Szeresd Uradat, Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből és minden erődből! A felebarátot pedig úgy,
ahogy Én szerettelek téged, hogy az életemet adtam oda érted.
Mivel nagy tervem van veled, ezért szentté akarlak formálni,
mert csak így tudod betölteni azt a hivatást, amit neked szántam. A küldetésed egyszerű, de mégis összetett. Engem kell
sugároznod az emberek között. Az életed példájával tégy tanúságot Rólam! Légy nagyon alázatos! Nézz fel a keresztre!
Nincs Nálam megalázottabb Ember az egész földön. És Én ezt
zokszó nélkül tűrtem. Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem
tudják, mit cselekszenek. Nézz meg Engem, milyen nélkülözések között születtem meg egy istállóban! Én, a második Isteni
Személy. Mindezt engesztelésül ajánlottam fel Atyámnak az
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emberek mammon imádata és telhetetlensége miatt. Nézd,
amint az egyszerű názáreti házban élek, mint gyermek. Édesanyám végezte a mindennapi házi munkát. Még más családokhoz is eljárt dolgozni, hogy egy kis pénzt keressen a megélhetésünkhöz. Én már gyermekkorom óta együtt dolgoztam nevelő Apámmal, Szent Józseffel, mert segíteni akartam neki.
Elsőnek egy keresztet faragtam ki, amire – amikor senki sem
látta – ráfeküdtem. Így készültem a megváltásra. Szüleimmel
együtt nagyon szerényen, mondhatni szegénységben éltünk.
Végy példát Rólam! Tartsd meg a mértéket az evésben és az
ivásban! Ezt is ajánld fel Nekem azokért, akik nem így élnek!
Azt kéred Tőlem, hogy a földről egyenesen a mennybe jöjj. Én
is ezt akarom. Tőlem kaptad ezt a vágyat, amelyet be akarok
teljesíteni. De ez rajtad múlik. Szentté kell lenned, mert csak a
szentek örökölhetik az országot. Tudod, mit jelent ez? Istenre
hagyatkozó, engedelmes, alázatos kisded lelkületet. Ha nem
lesztek olyanok, mint a kisgyermek, nem jöhettek be a menynyek országába. Fokról fokra felkészítelek az életszentségre.
Most még csak néhány lemondást kérek tőled. Légy lélekben
szegény! Engedj el mindent, üresítsd ki magad teljesen, mert
Nekem az egész szíved kell. Én nem osztozom senkivel és
semmivel. Engem csak úgy birtokolhatsz, ha lemondasz mindenről. De Én kárpótollak mindenért. Az Én társaságom olyan
élvezet, és olyan gyönyörűség a lelkednek, amihez foghatót az
egész világ nem adhat. Én szeretlek a legjobban. Én az életemet adtam érted. Tőled is ezt kérem. Erre választottalak ki.
Teremtsd meg a külső-belső csendet!
Imádj Engem gyakran a legméltóságosabb Oltáriszentségben!
De ez ne csak ajakima legyen, hanem párbeszéd Velem, a
Mesterrel, Aki a te Barátod vagyok. Ha ezt teszed, fokról, fokra
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megéreztetem veled valóságos jelenlétemet. A lelked boldog
lesz, és nagy lesz a békéd. Gyermekem, várlak a tabernákulum
elé. Addig jöjj, amíg még teheted! Kérd, hogy Én osszam be az
idődet! Akkor sikerül. Örülj, hogy hívlak, hogy tervem van
veled! Örülj, hogy szentté akarlak tenni! Gyönyörűnek teremtettem a lelkedet. Hagyd, hogy gyönyörködjek benne! Ez azt
jelenti, hogy tisztulj meg minden tökéletlenségtől! Én legyek
benned a Szentség, az élvezet és a gyönyörűség, Akit megoszthatsz mindenkivel, akivel találkozol. Szentté kell lenned! Ha
nem leszel szentté, hiába születtél. Már most kezdj el dolgozni
az életszentségeden! Ne várj holnapig! Úgy élj, mintha csak a
ma lenne a tiéd! A holnap bizonytalan. Várom, hogy növekedj
az életszentségben. Légy tökéletes! Akkor elnyered a mennyet.
Erre áldalak meg az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”

2011. Itthon a kegyelem órájában imádkoztam. Akkor az Úr
Jézus ezeket mondta nekem: „Figyelmeztesd X-et! Az idő
közel. Sürgősen tartson bűnbánatot, és gyónjon meg! Ha nem,
úgy meglátogatom, és megfenyítem. „Rettenetes dolog az élő
Isten kezébe jutni.” (Zsid.10,31) Szentté akarom formálni. Ha
nem működik Velem együtt, akkor szenvedések által formálom
szentté. Imádkozz érte még többet! Ajánlj fel érte is minden
Szentmisét, amelyen részt veszel! Nem mondok le róla. Írd
meg neki, hogy azonnal engedelmeskedjen, dolgozzon lelke
megtisztításán! Ne várja meg, míg megfenyítem, mint szerető
Atya a fiait szokta.” Szentírási megerősítések: Titusz 2,15. 3,1.
„Figyelmeztesd!”

Az esti Szentmise elején Jézus: „Ajánld fel a Szentmisét X-ért,
hogy elfogadja üzenetemet, és megtegye, amit kérek.”
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2011. Szentségimádáson Jézus: „Kedves Gyermekem! Meddig
váratsz még? Azt hiszed, nem látlak? De bizony látlak, és hallak. Én a szívek és a vesék vizsgálója vagyok. Én előttem olyan
vagy, mint egy nyitott könyv. Belelátok a gondolataidba, mint
egykor a farizeusok gondolataiba. Azt mondom neked: igyekezz megtérni Hozzám, mert ha tovább váratsz, késő lesz.
Vedd nagy kegyelemnek, hogy kiválasztott gyermekemen
keresztül üzenek neked! Mindezt azért teszem, mert meg akarlak menteni. Ne tedd hiábavalóvá magadban kegyelmemet!
Azt hiszed, hogy Nekem is lehet hazudni? A képmutatók nem
örökölhetik Isten országát. Azt mondtam: szentek legyetek,
mert Én Szent vagyok! Hozzám csak szentek illenek. Akarom,
tisztulj meg! Bánd meg és gyónd meg bűneidet, mert Én csak
a tiszta lelkekben érzem jól Magam. Ne kényszeríts Engem
együtt élni a sátánnal, aki kegyetlenül megostoroz, tövissel
koronáz, és keresztre feszít Engem! A te lelkedben ugyanis a
sátán az úr. Tudd meg, hogy amit Én szenvedek a te lelkedben
a bűneid miatt, ugyanazt fogod szenvedni te is kétszínűséged
miatt az örök tűzben, ha meg nem térsz. Ne áltasd magad, hogy
te nem kárhozhatsz el! A Szentírásban higgyél! Olvasd el az
utolsó oldalt: „…a parázna, a bálványimádó és mind, aki hamisat szeret, és tesz, kinn marad.” (Jel. 22,15.) Megmagyarázom
neked: mindaz, amit Elém helyezel, bálvány. Igyekezz megtérni, mert ha bűnben talál a halál, örökre elveszel. Vedd kitüntetésnek figyelmeztetésemet, amely az örök életre vezet! Tisztítsd meg elmédet minden erkölcstelen és parázna gondolattól!
Én legyek számodra az első, Aki meghaltam érted a keresztfán,
hogy megszerezzem számodra az örök életet! „Az a szolga, aki
ismeri Ura akaratát, és mégsem áll készen és nem tesz akarata
szerint, sok verést kap. Mindattól, akinek sokat adtak, sokat
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fognak követelni, és akire többet bíztak, attól még többet fognak számon kérni.” (Lk. 12, 47-48.) Ez vonatkozik minden
katolikus keresztényre. Ma még a tiéd a döntés. Holnap már
lehet, hogy késő lesz. Féltékenyen szerető Istened vagyok.
Akarom, tisztulj meg, és éld meg a főparancsot: Szeresd
Uradat, Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes
elmédből, és csak Neki szolgálj! Életed példájával hirdesd tanításomat, mert csak így hiteles! Erre áldalak meg az Atya, a Fiú
és a Szentlélek nevében.”

2011. Szentségimádáson Jézus: „Kedves Gyermekem! Ne
háborogj, amiért korhollak, de több hasznát veszed egy bírálatnak, mint száz dicséretnek. Amint már mondtam, most újra
megismétlem: a képmutatók nem örökölhetik az Isten országát.
Térj meg, amíg még nem késő, mert hirtelen jövök el érted. És
ha nem leszel készenlétben, örökre elveszel. Tarts bűnbánatot!
Gyónjál meg, és változz meg! Ezzel megmented életed. Ne
felejtsd el: te ugyanolyan ember vagy, mint bárki más ezen a
földön. Rád ugyanúgy vonatkoznak törvényeim, mint másra.
Sőt, mivel te sokat kaptál, többről kérlek számon. Ne hagyd,
hogy elvakítson a sátán! Hagyj fel a hiú dicsőségvággyal! Ó,
ha tudnád, hogy ezért mennyit kell odaát szenvedni, porig aláznád magad. Mid van, amit nem kaptál? Minden az Én kegyelmem. Ha Nekem akarsz tetszeni, akkor kövess Engem a
keresztúton. Erre hívtalak meg mindnyájatokat. Az önmegtagadásra, és a kereszthordozásra. Ha kedves akarsz lenni
Színem előtt, akkor hagyatkozz Rám teljesen, és viseld el türelemmel a szenvedéseket! Csak így leszel hasonló Hozzám, Aki
engedelmeskedtem Atyámnak egészen a kereszthalálig. Hagyj
fel a gőggel! Örülj, hogy figyelmeztetlek! Módfelett nagy
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kegyelem. A gőgös emberrel azt csinál a sátán, amit akar. Az
alázatosat nem tudja elviselni, mert Engem lát benne. Aki
pedig lángolóan szeret Engem, attól elmenekül, mert a szeretet
lángja égeti őt.

Gyermekem! Nagyon szeretlek téged. A keresztfán meghaltam
érted. Kiválasztottalak Magamnak, hogy az életed példájával
hirdesd az evangéliumot, és vonzzad Hozzám a lelkeket. A te
legfontosabb feladatod az, hogy jó példát mutass a környezeted
számára. Menekülj azoktól, akik dicsérnek és bálványoznak
téged! Keresd, és szolgáld a szegényeket, a betegeket, az árvákat és az özvegyeket! Karold fel, és segítsd őket! Így kincsed
lesz a mennyben. Minden rászorulóban és szegényben Engem
láss, mert Én velük azonosulok. Végy példát a szentekről! Ők
is ezt tették. A cselekedeteik szentelték meg őket. Kétértelmű
szó soha ne hagyja el az ajkadat! Szent Vérem piroslik ajkadon. Nekem a lelked kell. Hótiszta lelkedbe akarok betérni
minden Szentáldozáskor. A te lelked az Én palotám. Te Velem,
az Istennel egyesülsz minden Szentáldozásban. Tedd méltóvá
lelkedet az Isten befogadására! Mint ahogy egy előkelő vendég
érkezése előtt mindent kitakarítasz, úgy Én, az Isten joggal
elvárom tőled, hogy megtisztulj a bűnbánat szentségében, és
mindennél jobban őrködj lelked tisztasága fölött! Lelked az Én
palotám. Erre teremtett Atyám. Szeress viszont Engem, Aki a
lelkedben trónolok! Ne szolgáltass ki Engem a sátánnak, aki
még mindig úr a lelkedben! Én nagyon szenvedek ezért benned. Undorodom a bűneidtől. De hű maradok ígéretemhez:
„Veletek maradok minden nap, a világ végezetéig.” Tudd meg,
hogy csak a hűséges, engesztelő lelkek miatt maradtam a világban. Ez a világ addig áll fenn, amíg engesztelő lelkek lesznek.
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Kérlek, fogadd meg szeretetteljes intésemet, és változz meg
mielőbb! Használd ki türelmemet, és gondolkozz el üzeneteimen! Erre áldalak meg az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”

2011. Szentségimádáson Jézus: „Ezt üzenem Y-nak: Drága
Gyermekem! Az idő rövid. Ne tervezz! Ne változtass! Hamarosan leveszem válladról a keresztet. A nagy figyelmeztetés
mindent megold. Addig hordozd türelemmel! Adj hálát Nekem
a hited ajándékáért! Hidd el, sokan cserélnének veled a nagy
figyelmeztetéskor. Folytasd az imát és az önmegtagadásokat!
Ezzel még sok lelket ragadsz ki a sátán karmaiból. Ha Hozzám
jössz, már lezárul életed. Addig cselekedj, amíg még itt élsz a
földön! Légy türelemmel a környezeted iránt! Ajánld fel őket
Nekem! Én majd szenteket formálok belőlük. Ha itt nem,
akkor majd a tisztítótűzben. Bízzál Bennem! Én Mindenható
vagyok. Te csak tarts ki az imában és az engesztelésben! A többit bízd Rám! Megáldalak téged, szeretteidet és ellenségeidet
az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”

2011. Szentségimádáson Jézus: „Ezt üzenem Z-nek: Drága
Kislányom! Ne aggódj! A gyermekednek szüksége van mindarra a keresztre, amit Én megengedek. Egy mikronnal sem kap
többet, mint amit el fog tudni viselni. Ne aggódj, Én szentté
teszem őt. Ez az Én örök tervem vele. Te csak imádkozz érte
még többet! Az imáidban legyen még több bizalom Én irántam,
és még több Belém vetett hit. A hitedre és a bizalmadra adom
kegyelmeimet. Add át őt Nekem teljesen! Bízd Rám, hogy mit
engedek meg, és mit nem. Hidd el, hogy a legjobbat adom
neki, hogy szentté tegyem őt. A nagy szentek is a keresztek
által lettek szentté. Az életszentség titka ez: önmegtagadás, és
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a keresztek türelmes hordozása. E nélkül nincs életszentség. Én
engedem meg a botlásokat, és Én engedem meg azok következményeit. Mindent a lelkek javára fordítok. Tudod: az Istent
szeretőknek minden a javukra válik. Bízzál Bennem! Szentté
teszem a gyermekedet. Erre a bizalomra áldalak meg az Atya,
a Fiú és a szentlélek nevében.”

2011. Szentségimádáson Jézus: „Ezt üzenem X-nek: Meghívom a papi szolgálatra. Hamarosan megéreztetem a szívében
ezt a meghívásomat. Addig is maradjon meg azon az úton,
amin most jár. Nagy kegyelmeket tartogatok még a számára.
Hosszú élettel ajándékozom meg. Az új korban fogja hirdetni
dicsőségemet. Késő öregségében szólítom ki ebből a világból,
és örök boldogsággal fogom megjutalmazni hűséges szolgálatáért. Sok borzalmat fog látni, de ne féljen, mert Én minden
veszedelemből kiszabadítom. Még itt a földön meg fogja látni
mindenhatóságomat, és magasztalni fogja Nevemet. Nagyon
megdicsőít Engem Belém vetett hitében és bizalmában. Én
pedig a mennyben úgy hullatom vissza rá dicsőségemet, mint
a nyári záport. Megáldom őt a tőlem kapott szent papi hivatás
betöltésére, amely az új korra vonatkozik, az Atya, a Fiú és a
Szentlélek nevében.”

2011. Szentségimádáson Jézus: „Ezt üzenem X-nek: Édes
drága kislányom! Nagy örömöm telik benned. Érted magasztalják az Én nevemet. Menj végig az úton, amely már a vége
felé közeledik. Tarts ki az életszentségben mindhalálig!
Hamarosan meg kell vallanod Engem a hatóságok előtt. Ne félj
tőlük! Ők rongybábuk csupán, a sátán eszközei. Por és hamu.
Ma még mozognak, de a következő pillanatban élettelenül
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hevernek a földön. A lelkük pedig egy örökkévalóságon át az
örök tűz martaléka lesz. Inkább imádkozz értük! Te az Én
Szívemben vagy, és Én a tiédben. Te Engem hordozol, Én
pedig téged. Mi ketten mindörökre elválaszthatatlanul egyek
vagyunk a kölcsönös szeretetben. Hamarosan bevezetlek a
mennybe, amit Atyám azoknak készített, akik Őt szeretik.
Addig is folytasd az imát! Imádj Engem a legméltóságosabb
Oltáriszentségben! Imáidra még sok lelket menekítek meg az
üdvösségre. Erre áldalak meg téged Szívemnek hűséges
választottja az örök boldogságra a mennyben, az Atya, a Fiú és
a Szentlélek nevében.”
Egyesülve lenni a Keresztre Feszítettel

Csodálatos a nagyböjt. Ilyenkor a szenvedésben és a lángoló,
forró szeretetben egy édes, semmihez nem hasonlítható lelki ölelésben egyesülök a Keresztre Feszítettel... Ó, mily csodálatos,
mély, semmihez sem fogható szeretet!!! Ő meghalt értem!
Tettével, szeretetével lángra gyújtotta szívemet. A legjobban csak
arra vágyom, hogy én is az életemet adjam Érte. Életem legboldogabb pillanatai a Szentmise és a Szentáldozás. Az Isten
kimondhatatlan kegyelme, hogy bele nem halok ebbe a boldogságba, amikor Ő a szívembe tér. Ez az egyesülés nem hasonlítható itt a földön semmihez. Ez maga a mennyei boldogság. És az Úr
kitart bennem egyik szentáldozástól a másikig. Vagyis mindig
velem van, szeret, beszél hozzám, és megoltalmaz minden rossztól, az ördög minden cselvetésétől. Valósággal beburkol az Ő szeretetébe. Én együtt szenvedhetek Vele. Micsoda kitüntetés! Ő
menti általam a lelkeket. Sokszor úgy érzem, hogy én már itt a
földön is a mennyben vagyok, mert Ő bennem él, és én Őbenne.
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Kegyelmek, amelyeket II. János Pál pápa boldoggá avatási
Szentmiséjén kaptam

Délelőtt végignéztem a TV-n a boldoggá avatást, amely nagy
hatással volt rám. Előtte volt egy film összeállítás II. János
Pálról, amit szinte végigsírtam, mert nagyon-nagyon szeretem
Őt. Sokszor kérem a közbenjárását. Ma is ezt tettem.
Amikor arról beszéltek, hogy a címerében a Totus Tuus, teljesen a Tiéd, Mária, lélekben elismételtem II. János Pál idevonatkozó felajánló imáját, amit Szent Grignon Lajostól vett át.
Tulajdonképpen én minden kegyelmet a Szűzanya közbenjárására kaptam. Ezt az egyik kötetben Maga az Úr Jézus mondta.
A Szűzanya miatt lettem reformátusból katolikus 28 évvel
ezelőtt. Az Ő közbenjárására szólt hozzám először az Úr:
"Áldozz meg! Térjél be közéjük!" Majd utána sok-sok imámra
egyre többet beszélt hozzám, míg leírtam a 9 kötetet. Erről a
lelki napló 15-20. oldalán írtam. Ez az első 20 oldal mindegyik
kötet elején megvan.

A másik nagy kegyelem, amit a boldoggá avatási Szentmisén
kaptam, II. János Pál koporsója. Minden embernek ez a végállomás. Egy dobozban végérvényesen lezárva. Tehetetlenül.
Ennek láttán az Úr végtelen kegyelméből felfogtam, hogy
milyen nagy ajándék az élet. Nem mindegy, hogy hogyan
élünk a kapott időben. Minden pillanat kegyelem. II. János Pál
példamutatóan jól, szentül élt. Ezért állítja Őt elénk az Egyház,
mint példaképet. Nekünk is életszentségben kell élni. Az életet
nagyon komolyan kell venni. Itt eszembe jut Jézus főpapi
imája: "A feladatot, amelyet Rám bíztál, elvégeztem.
Megdicsőítettem Nevedet a földön." Nekünk is így kell élnünk,
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hogy az Úr végóránkon el tudja mondani ezeket a szavakat
bennünk. Csak egy a fontos: Szeressük az Istent teljes szívünkből. Inkább meghaljunk, mint vétkezzünk! A felebarátot
pedig úgy szeressük, ahogyan Krisztus szerette az Egyházát.
Az életét adta érte. Így éljünk életünk minden pillanatában
Isten nagyobb dicsőségére! Ámen.
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amagánkinyilatkoztatásokról,
mintfontosaktualitásról

Itt közlök néhány fontos próféciát, amelyek másoktól származnak, és a jelen korszakban teljesül be. Azért, hogy megadjam a
kedves olvasóknak az oly annyira nélkülözhetetlen tisztán
látást. A próféciák egymásra épülnek. Jóllehet egymástól függetlenül, de mégis egymással összhangban. A világhálón (a
google-ba ezt kell beütni: http://62.75.141.31 Ez a Medjugorjei
honlap olaszul. A lista utolsó címszavára kell qickelni. „Segni
dei tempi dal mondo.” (Az idők jelei a világból.) Itt találhatóak azok a próféták, akikről írok.) Legalább 60 próféta jövendölése olvasható, akik egymástól függetlenül, különböző földrészeken, különböző nyelveken, de szinte egyidejűleg mind
ugyanazt prófétálják, és kivétel nélkül mindegyik említi a nagy
figyelmeztetést. Ezek közé tartozom a jó Isten kegyelméből én
is. Mindez azt bizonyítja, hogy a próféciák Magától Istentől
származnak. „Bizony semmit sem tesz az Úr Isten anélkül,
hogy titkát ki ne nyilatkoztassa szolgáinak, a prófétáknak!
Ordít az oroszlán: ki ne remegne? Szól az Úr Isten: ki ne prófétálna?” (Ámosz 3:7-8.) „Kiöntöm továbbra is a tanítást prófétai szóval, azoknak juttatom, akik bölcsességet keresnek, és
nem hagyok fel vele nemzedékről nemzedékre, míg el nem jön
a szent korszak!” (Sírák Fiának könyvéből, 24,46.) Továbbá az
interneten a következő honlapokat ajánlom az olvasók figyelmébe: www.freeweb.hu/jelenesek, utolsoidok.com. newsletter@nagyfigyelmeztetes.hu
Sokan azt hangoztatják, hogy az utolsó apostollal lezárult a
kinyilatkoztatás. Ez igaz. Ehhez nem is tehet hozzá senki semmit, és el sem vehet belőle. De van magán kinyilatkoztatás,
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amikor az Isten figyelmeztet az aktualitásokra, mint pl.
Fatimában, amikor a Szűzanya 1917-ben azt mondta, hogy ha
nem tér meg a világ, akkor egy még szörnyűbb világháború
következik. Sajnos akkor sem hittek az üzenetekben, mint ma
sem. Nem tették meg a Szűzanya kérését, hogy ajánlják fel
Oroszországot az Ő Szeplőtelen Szívének, és akkor megtér.
Pedig a Mennyei Atya 22 évet várt rá, hogy megtegyék. (1917től 1939-ig). Sajnos beteljesült a prófécia. Bekövetkezett a II.
világháború, és Oroszország elhintette tévtanait. Eljött a 40
évig tartó keresztényüldözés, aminek súlyos következményeitől ma is szenvedünk. Akkor már elfogadta az Egyház Fatimát,
de túl késő volt. Pedig Szent Pál apostol azt írja: „Ne oltsátok
ki a Lelket, s a prófétai beszédet ne vessétek meg. Vizsgáljatok
felül mindent, a jót tartsátok meg.” (I. Tessz. 5., 19-21.)
A nagy figyelmeztetés

Rövid összefoglaló arról, amit a látnokok "nagy figyelmeztetésnek" neveznek.
IX. Piusz pápa is megjövendölte, hogy az Egyház szörnyű
megpróbáltatásai után, amikor a démoni erők egy évszázadon
át egyenesen az egyház kapuit ostromolják, "nagy jel adatik a
világ számára, amely félelemmel vegyes tisztelettel tölti majd
el a világot".
A garabandáli látnokoknak a Kármelhegyi Boldogasszony
megmutatta ezt a nagy jelet, mely azóta a jelenésekről szóló
szakirodalomban és a hívek között is nagy figyelmeztetés
néven vált közismertté.
A garabandáli látnokok szerint a nagy figyelmeztetés egy lelki
élmény lesz:
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- amelyet az egész emberiség minden tagja ugyanabban az
időpontban él majd át;
- egy égi fényjelenséggel fog kezdődni, mely jelenséget minden ember látni fog;
- mindenki úgy fogja érezni, hogy ez az égi fény belé hatol;
- ettől a pillanattól kezdve mindenki csak a saját lelkével, illetve lelkiismeretével lesz elfoglalva,
- megszűnik a külvilággal való érintkezésünk,
- úgy fogjuk érezni, mintha az életünk vége közeledne,
- az egész hasonlatos lesz az úgynevezett halálközeli élményhez;
- szembesülni fogunk saját lelkiismeretünkkel,
- és látni fogjuk mindazokat a bűneinket, amelyeket életünk
során elkövettünk,
- valamint mindazokat a jócselekedeteket, amelyeket nem tettünk meg, s mindezeknek a következményeit;
- ebben a pillanatban minden ember tudni fogja, hogy ezt az
élményt Isten idézte elő a lelkekben;
- minden egyes ember tudni fogja, hogy csak egyetlen igaz
Isten van, és hogy csak az Ő törvényei szerint szabad élni;
- ez a lelki élmény ítéletszerű lesz ugyan, de nem ítélet lesz;
- minden bűnünket úgy fogjuk látni, mintha Krisztust Magát
kínoznánk velük,
- illetve látni fogjuk, milyen valóságos kínokat és szenvedéseket okozunk Krisztusnak bűneinkkel;
- ezen lelki élmény alól senki sem lesz képes kivonni magát,
- akaratától függetlenül minden egyes akkor élő ember át
fogja élni,
- mindannyiunknak szörnyű élmény lesz szembesülni bűnös
voltunkkal,
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- sokan nem fogják túlélni, szörnyethalnak, látván a borzalmakat, amelyeket bűneikkel okoztak;
- az egész élmény mindössze néhány percig fog tartani.

Ahhoz, hogy mindez megtörténhessen, minden ember által
alkotott gépezetnek meg kell állnia a Földön, hiszen a gépezetek kezelői is ezzel az élményükkel lesznek elfoglalva.
Istennek a nagy figyelmeztetéssel az a célja, hogy rádöbbentse
az emberiséget arra, hogy bűnös életet él, s ezáltal saját vesztébe rohan, de megmutatja azt is, hogy az örök élet elnyerésének egyetlen járható útja a megtérés, és Fiának, Jézus Krisztus
Urunknak a követése.
A nagy figyelmeztetés Isten utolsó előtti nagy figyelmeztetése
az emberiség megtérésére a Föld megtisztulása előtt. Ennek
hatása azonban még mindig nem lesz elégséges, sokan még
ennek az élménynek sem fognak hinni. A tömegtájékoztatási
eszközökön keresztül a sátán erői "tudományos" magyarázatokkal fogják ellátni az embereket, igyekezvén meggyőzni őket
arról, hogy ez a nagy figyelmeztetés nem Isten műve volt.
Ezért sokan a sátán erőinek fognak majd hinni, és folytatni fogják bűnös életüket.
Ezért Isten a nagy figyelmeztetés után még egy nagy csodajelet is adni fog az emberiségnek, amelyre már nem lehet majd
semmilyen tudományos magyarázattal szolgálni. Ez a csoda
(többek között) Garabandálban lesz látható a nagy figyelmeztetéstől számított tizenkét hónapon belül.

Ha az emberiség ezután sem fordul vissza Istenhez, akkor
következik az ítélet...
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Malakiás pápa-jóslatairól

"...A profetikus felsorolás néhány szavas jellemzéseket tartalmaz az egymást követő pápákról...."

Az elmúlt évszázadok során, amikor az uralkodó pápa életkora
vagy egészségi állapota miatt időszerűvé vált az utódlás kérdése, újra és újra felbukkant a XII. században élt Szent
Malakiásnak, az írországi Armagh püspökének tulajdonított
prófécia. A profetikus felsorolás néhány szavas jellemzéseket
tartalmaz az egymást követő pápákról.
A teológusok, történészek és érdeklődő laikusok késhegyre
menő vitát folytatnak a lista valódiságáról.
Malakiás római útján élte át látomását, s utána az "idők végezetéig" sorban következő 112 pápáról (más értelmezés szerint
111-ről plusz a számozás nélküli utolsó "kakukktojásról") feljegyezte vízióit.

A hagyomány szerint Malakiás római útján élte át nevezetes
látomását, amely után a "idők végezetéig" sorban következő
112 pápáról (más értelmezés szerint 111 pápáról plusz a számozás nélküli utolsó kakukktojásról) feljegyezte látomásait.
Ezek a leírások legtöbbször a pápa családjának címerére, illetve az uralkodásuk során bekövetkezett fontos eseményre utalnak.

Azt a szkeptikusok is elismerik, hogy a lista a nyilvánosságra
kerülése óta nem változott. Az eltelt 450 évben viszont az egymás után következő egyházfők közül sokra jól ráillett a vonatkozó latin nyelvű szimbolikus jellemzés.
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A kortárs 20. századi pápák sora a listában 102.-ként következő XIII. Leóval (1878-1903) kezdődik, akit Malakiás a Lumen
in coelo (fény az égből) leírással jellemez. A pápa címerét üstökös ékesítette. Az Ignis ardens (lángoló tűz) X. Pius (19031914) volt, akinek uralkodása idején kitört az első világégés.

A 104. pápa, aki a Religio depopulata (elnéptelenedett vallás)
jellemzést kapta, talán a kommunizmus térnyerése miatt, XV.
Benedek (1914-1922) volt. Pastor angelicus (angyali pásztor)
néven szerepel XII. Pius (1939-1958), Fides intrepida (rendíthetetlen hit) volt XI. Pius (1922-1939) névjegye, míg a Pastor
et Nauta (pásztor és tengerész) a megválasztása előtt Velence
püspökeként dolgozó XXIII. János (1958-1963) lehet.

A lista 108. rekordja a Flos florum (virágok virága) néven jellemzett VI. Pál (1963-1978), akinek milánói érseki címerét
valóban három hercegi liliom ékesítette. A De medietate Lunae
(a félholdból) I. János Pál (1978) volt, aki reformokat beharangozó, gyanúsan rövid (alig 33 napos) uralkodását éppen félholdkor kezdte.
A 1978-ban a pápai trónt elfoglaló II. János Pál a sorban a 110.,
a rá vonatkoztatott leírás pedig De labore Solis ("a nap vajúdásából", azaz "a napfogyatkozásból"). Karol Wojtyla, Krakkó
érseke 1920. május 18-án született a lengyelországi
Wadowicében, egy napfogyatkozás idején.

A 111. szám alatt jegyzett pápa a Gloria olivae "az olajfa dicsősége" jellemzést kapta. Ratzinger bíboros a XVI. Benedek
nevet vette fel. Ez utalhat Szent Benedek rendjére, aminek jelképe az olajfa.
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Utána szám nélkül következik Petrus Romanus (Római Péter,
vagy római szikla), akinél az egyetlen hosszabb szöveg szerepel. "In psecutione extrema S.R.E. sedebit Petrus Romanus,
qui pascet oues in multis tribulationibus: quibus transactis ciuitas septicollis diruetur, & Iudex tremędus iudicabit populum
suum. Finis." Eszerint amikor ez az illető kerül a pápai trónra,
a végső üldözés után "Róma leromboltatik, és a félelmetes Bíró
fogja ítélni az ő népét. Vége."
Az idők vége

A garabandali látnok kislány, Conchita által kapott üzenetekből
az alábbi kép rajzolódik ki. Az idők végét megelőzi még egy
figyelmeztetés, egy nagy csoda és a büntetés.
A figyelmeztetés félelmetes dolog lesz, jóknak, rosszaknak
egyaránt. A jókat közelebb hozza Istenhez, a gonoszokat
figyelmezteti, hogy egy korszak végére értük, térjenek meg,
amíg nem késő. (A négy garabandali látnok közül Mari-Loli
tudja ennek pontos időpontját is.) Olyan lesz a figyelmeztetés,
hogy mintegy minden ember látni fogja önmagát Isten jelenlétében, az összes bűnével együtt. Ez olyan megrázó élmény,
hogy lesz, akinek megáll a szíve a félelemtől. Isten célja azonban nem ez, hanem az emberek ráébresztése valós állapotukra,
hogy visszatérjenek az igazsághoz és szeretethez.
A nagy csoda többek között Garabandalban is látható lesz, a
látomások helyén. Időpontját Conchita tudja, és bekövetkezte
előtt nyolc nappal nyilvánosságra hozza. A figyelmeztetés és a
csoda között nem telik el több idő egy évnél. Mindenki, aki a
környező hegyekben vagy a faluban tartózkodik, látni fogja, az
ott lévő betegek meggyógyulnak és a hitetlenek hinni fognak.
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Semmi kétség sem lesz afelől, hogy Istentől jön és az emberiség javát szolgálja. A csoda jele mindörökre a jelenések helyéhez vezető út mellett lévő fenyőcsoportnál marad, le lehet majd
filmezni vagy közvetíteni lehet a televízióban.
A büntetés mértéke attól függ, hogy az emberek mennyire térnek vissza a Szeretethez, amelyből minden vétetett: Istenhez.
Minél inkább, annál kevésbé sújt a büntetés, mert mindennek
mértéke a szeretet. Conchita ezt írja naplójában:
„Megmondhatom, hogyha eljön, rosszabb lesz, mintha tűzben
járnánk. Nem tudom, mennyi idő telik el a Csoda és a Büntetés
között.”

Végül szeretném idézni az Evangélium szavait: „Akkor néhányan hírt hoztak Neki (Jézusnak) azokról a galileaiakról, akiknek áldozat bemutatása közben vérét ontotta Pilátus. Ő ezt a
megjegyzést fűzte hozzá: „Azt gondoljátok, hogy ezek a galileaiak bűnösebbek voltak a többi galileainál, hogy így jártak?
Nem. De azt mondom nektek: Ha meg nem tértek, éppen úgy
elvesztek mindnyájan. Vagy azt gondoljátok, hogy az a tizennyolc, akire Siloéban rádőlt a torony és megölte őket, vétkesebbek voltak a többi Jeruzsálemben élő embernél? Nem. De
azt mondom nektek: Ha meg nem tértek, éppen úgy elvesztek
mindnyájan.” (Lk. 13, 1-5.) „Intés a bűnbánatra.”

A fenti részt azért idéztem, hogy felhívjam a kedves olvasó
figyelmét arra, hogy a napjainkban zajló, szinte egymást érő
nagy természeti katasztrófák éppen úgy figyelmeztetések
mindnyájunk számára, hogy térjünk meg, mert bármelyik pillanatban meghalhatunk. Ezt kéri, üzeni számtalanszor ebben a
lelki naplóban, és az Evangéliumban is az Úr Jézus, hogy
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éljünk szüntelen készenlétben. A halál után ugyanis már nem
lehet megtérni. Most van itt a megtérés ideje. Még ma, mert a
holnap bizonytalan. Szent Pál is ezt írja: „Vigyázzatok testvérek, hogy egyiktekben se legyen hitetlenségre hajló gonosz
szív, s el ne szakadjon az élő Istentől, hanem lelkesítsétek egymást minden nap, amíg az a „ma” tart, hogy meg ne keményítsen a bűn csalárdsága.” (Zsid. 3, 12-13.)
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