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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
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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.)

VIII. Orbán pápa dekrétumával egyetértően alávetjük
magunkat a legfőbb egyházi hatóság ítéletének, és ezen égi
üzenetek közlésével nem óhajtjuk végső döntését megelőzni.
A teológusok véleménye szerint Mária Julianna lelki
naplójában nincs semmi olyan, ami ellenkezne az Egyház
tanításával. Ettől függetlenül a látnoknő mindenben aláveti
magát a Római Katolikus Anyaszentegyház tanítóhivatalának.
„Ez a könyv az egyházi misztikus irodalom egyik legcsodálatosabb gyöngyszeme, amely új fényben ragyogtatja
fel előttünk Jézus Krisztus minden értelmet felülmúló végtelen szeretetét.”
Mária Julianna

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.
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„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.)

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 58/16-ik
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.
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ajánlásazÚrJézustól

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

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

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

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

A Szentlélek megvilágosított a lelkinapló tartalmát illetően.
Minden kötet középpontja a legméltóságosabb Oltáriszentség
tisztelete, imádása, és a tiszta lelkekre gyakorolt kegyelmi hatása.
Jézus: „Minden betű, amelyet veled leírattam, megújult Egyházamban teljesül be. Akkor fog Engem a legméltóságosabb Oltáriszentségben úgy tisztelni, szeretni és imádni egységben
Egyházam, ahogy elvárom tőle. De ehhez előbb meg kell tisztulnia.”
A lelkinapló 19. oldalán leírt álmomban láttam meg először
Váry József atyát, aki ezután 15 évig a Lelkivezetőm volt. Álmomban ragyogó fehér ruhát adott rám. Ez volt az életfelajánlás, ahogyan ő mondta: az életáldozati örök fogadalom, amit
első gyónásom alkalmával Jézus kért tőlem általa, és őnála tettem le. Álmomban eggyé váltam a tabernákulummal, vagyis
Istenem kegyelméből én is szentségtartóvá váltam. Ez 1985ben volt.
Mária Julianna lelki naplója – a legméltóságosabb Oltáriszentség tisztelete. Ez volt Mária Julianna küldetése, hogy ezt leírja, erre életével is példát adjon, és terjessze – valamint halála
után terjesszék mindazok, akiket majd erre indít a Szentlélek.
Én az egyházszakadás miatt meg voltam fosztva a szentségektől, így a legméltóságosabb Oltáriszentségtől is. Jézus vágyat adott a szívembe, hogy Őt az Oltáriszentségben a lelkembe fogadjam. Ő nemcsak beteljesítette ezt a hatalmas szomjamat, hanem igaz tanújává tett, hogy az Ő kegyelméből az Ő
tanítását leírjam. Jézusom első szava ez volt hozzám: „Áldozz
meg!” Kezdettől fogva mindig a legméltóságosabb Oltáriszent10

ségből kapom a kinyilatkoztatásokat. Úrfelmutatáskor mindig
szól hozzám hőn imádott Uram, és ha hosszabb üzenetet diktál, azt mindig a tabernákulumból érzékelem. Amikor nem a
templomban szól hozzám, akkor a lelkemből hallom Őt, Aki
mindig emlékeztet rá, hogy az Oltáriszenségben a szívemben
lakik. 1983. aug. 7-én, a Mennyei Atya napján hívott meg. Azóta rendszeresen járulok szentáldozáshoz. Egy héten többször is
a szívembe fogadtam Őt, de mivel gyermekemet egyedül neveltem, kis korában nem tudtam minden nap eljutni a templomba.

A Mária Julianna lelki naplója három kardinális üzenetet tartalmaz:
1. Az Egyház egysége.
2. A legméltóságosabb Oltáriszentség tisztelete.
3. Szűz Mária tisztelete.
Az Úr Jézus így imádkozik főpapi imájában Mennyei Atyjához: „Legyenek mindnyájan egyek. ...amint mi egyek vagyunk.” Vagyis minden leszakadt tag térjen vissza az apostoli
egyetemes Krisztus alapította Egyházba, amint ezt az Úr rajtam
keresztül megvalósította. Az Úr Jézus első szavai ezek voltak
hozzám: „Áldozz meg!” Majd őszinte bűnbánatom után: „Bűneid el vannak véve.” Szentáldozáskor pedig: „Térjél be közéjük!” Miután engedelmeskedtem hívásának, csak azután beszélt hozzám.
Miért tértem vissza az apostoli egyetemes Anyaszentegyházba?
Azért, mert Ő vágyat adott a szívembe a legméltóságosabb Oltáriszentség után, amelyben Ő valósággal jelen van, és ez csak
a Katolikus Egyházban található meg.
Miért hagytam el a református hitet, amelybe beleszülettem?
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Azért, mert ott nem tisztelik és nem szeretik a Szűzanyát. Az
édes Úr olyan nagy szeretetet és tiszteletet adott a szívembe az
Ő Szent Édesanyja iránt, hogy kisgyermeki ragaszkodásom
erősebb volt Égi Édesanyámhoz, mint az őseim által tovább
adott hithez való kötődésem, amelynek hiányosságait éppen a
Mária tisztelet nélkülözése által fedte fel előttem az Úr Jézus.
E két tisztelet megegyezik Don Bosco álmával. Ott is az Egyház csak úgy tud győzelmet aratni az ellenség felett, hogy a pápa az Egyházat, mint hajót, amely a viharos tengeren hánykolódik, szorosan hozzáköti a két oszlophoz: a legméltóságosabb
Oltáriszentséghez, és a Szűzanyához. Ezt mondta erről Don
Bosco: „Annyi veszély között két eszközzel lehet megmenteni
az Egyházat: A buzgó Mária-tisztelettel és a gyakori szentáldozással.” Ezt a kettőt kéri tőlem, és mindanynyiunktól a lelki
naplóban az Úr Jézus.

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

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

elhívásomtörténete

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

10 éves koromban a szüleim elvittek nyaralni egy kis hegyvidéki faluba, ahol megismerkedtem egy korombeli ott lakó kislánnyal. A későbbi években rendszeresen nyaraltam náluk. A
házukkal szemben lakott a plébános atya, aki délutánonként
megvendégelt bennünket süteménnyel, szörppel és közben
Istenről beszélt nekünk.
16 éves voltam, amikor sehogy sem tudtam magamnak elképzelni a jó Istent. Akkor ez az atya ezt mondta: „Isten a végtelen
energia, Aki mindent megtehet. Ő a végtelen szeretet és bölcsesség, Aki nekünk jót akar, és mint Teremtőnk a legjobban
tudja, hogy nekünk mi a jó. Ezért teljesen hagyatkozzunk Rá.”
Az isteni gondviselés már akkor előkészítette ezt a találkozást,
14

melynek kapcsán 22 évvel később jöttem ide tanácsot kérni. Itt
lettem elsőáldozó, és ez az atya bérmált meg.
22 éves koromban férjhez mentem és 30 évesen világra hoztam
egyetlen gyermekünket. A kisfiam hat hónapos volt, amikor
hirtelen egyik délután rosszul lettem, és le kellett feküdnöm.
Ekkor álmot láttam. Egy buszon utaztunk a férjemmel. A busz
megállt. Én le akartam szállni. A férjem minden erejével igyekezett visszatartani, de én kitéptem magam a karjaiból, és leszálltam. Ő a buszon maradt, ami tovább ment vele. Én elkezdtem futni majd kitárt karokkal szálltam fölfelé és azt kiáltottam: „Megyek, drága Úr Jézusom, megyek Hozzád!” Nem
láttam senkit, de kimondhatatlan édes vonzást éreztem. Utána
az álmomban egy hosszú, széles asztalnál ültem. Velem
szemben ült a fiam, és még néhány ismeretlen ember. Ott így
imádkoztam: „Jó Atyám, köszönöm Neked, hogy a fiamat
fölneveltem. Megtanítottam őt, hogy megismerjen és szeressen Téged. 18 éves, most már átadom Neked, Te vidd oda továbbtanulni, ahová jónak látod.” Amikor ezeket imádkoztam,
tudtam, hogy egy teljesen új iskolarendszer létezik. Ekkor
1982. áprilist írtunk.
A házasságomból kifolyólag sok problémám volt. Közös gyermekünk, és én is sokat betegeskedtünk. A férjem, aki egyébként római katolikus hitű, nem gyakorolta a vallását.

Az álom beteljesült. A férjem 14 évi házasság után elvált tőlem. De akkor én már római katolikus voltam. Lelkiatyám
megtiltotta, hogy beadjam a válópert, de ismerve elviselhetetlen terheimet, azt tanácsolta, hogyha a férjem kezdeményezi a
válást, engedelmeskedjek s fogadjam Isten kezéből. Előtte
azért imádkoztam, hogy változzon meg a férjem, de ha nem
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akar, akkor vigye el a jó Isten az életemből. A válóper alatt az
álmom erősített meg, hogy közös gyermekünket én fogom felnevelni. Meg voltam győződve róla, hogy a kisfiunk nálam van
a legjobb helyen. Amikor az ügyvédem semmi jóval nem biztatott, így imádkoztam: „Jézusom, Téged Pilátus halálra ítélt.
Értem átszegzett Kezedbe ajánlom ügyemet. Mindenekfölött
bízom Benned!” Gyermekünket én nevelem, csodálatos békében és szeretetben élünk. A férjemért sokat imádkozom. Ő továbbra is megmaradt a régi életstílusában. Gyermekünk révén
a kapcsolattartásunk békés, normális.
Még a házasságom fennállása alatt, lelki szenvedéseim közepette gyakrabban jártam a református templomba. Az egyik ifjúsági bibliaórán egy fiatal lelkész Jézus Édesanyjáról beszélt.
Körülbelül ezeket mondta: „Mária ugyanolyan bűnös asszony
volt, mint a többi. Szüksége volt a megváltásra. Jézuson kívül
még több gyermeke is volt.” Én ezután sírva mentem haza.
Mérhetetlenül fájt a lelkem ezektől a szavaktól. Számomra Jézusom Édesanyja mindig Szent volt, és mint ilyen, sérthetetlen
is. Ezt mondtam magamban: soha többé nem megyek be abba
a templomba. A katolikus vallást nem ismertem, bár a férjemmel gyakran jártunk misére, amíg udvarolt. Ez az eset 1983 kora tavaszán történt. Ellenállhatatlan vágyat éreztem, hogy meglátogassam azt a római katolikus atyát, akivel gyermekkoromban oly sokat beszéltem. Nyáron meg is érkeztünk. A falu
annyira beépült, hogy nem ismertem rá. Szállásunk nem volt.
A férjemmel és a másfél éves kisfiammal voltam. Egy parkoló mellett tiszta egyszerű kis ház állt. Rajta felirat: Szoba kiadó! Vonzást éreztem. Becsöngettem. Egyszerű idős néni nyitott kaput.
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Ott maradtunk. A férjem még aznap hazautazott, mert nem vett
ki szabadságot. A néni később elmondta, hogy imádkozott,
hogy Jézus küldjön neki vendéget. Én pedig szállást kértem Jézustól. A néni buzgó katolikus asszony, aki 22 éves kora óta özvegyen nevelte fel két gyermekét. 30 éve díszíti virágokkal a
templomot. Elmondtam neki lelki problémámat és még aznap
felkerestem a plébános atyát. Beszámoltam neki keserű tapasztalataimról, és választ kértem tőle Jézus Édesanyjára vonatkozóan. Válaszul egy könyvet nyomott a kezembe, melynek címe: Jézus benső élete Baij Mária Cecília feljegyzései szerint.
Kővári Károly jezsuita szerzetes atya fordításában. Ez egy három kötetes könyv első része volt, amely a Jézus rejtett élete alcímet viselte. Mivel azelőtt még sohasem olvastam magánkinyilatkoztatást, ezért megkérdeztem Jézust a Szentírásból. Az
Énekek Énekéből a következőket olvastam: „Megtaláltam Akit
igazán szeret a lelkem, megragadom és el nem engedem.” Ezek
után elkezdtem olvasni a könyvet. Jézus fogantatásától a megszületéséig. Csodálatos volt az a bensőséges lelki kapcsolat,
amely Anya és isteni Magzata között zajlott. Amikor Mária világra hozta isteni Gyermekét, Szent Józseffel együtt földre borulva imádták a megtestesült isteni Kisdedet. Mivel méltatlannak tartották magukat, ezért nem merték Őt érinteni. Ekkor Jézus lelkében szólította Anyját, hogy fázik és éhes és kéri, hogy
gondoskodjon Róla. A Boldogságos Szűzanya ekkor az Énekek
éneke szavaival szorította keblére Szent Fiát: „Megtaláltam,
Akit igazán szeret a lelkem, megragadom és soha el nem engedem!”
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Amit én e könyv olvasásakor átéltem, azt megfogalmazni nem
tudom. Talán mennyei örömnek nevezhetném. Mindenesetre
sírva borultam a padlóra, és könnyek között kértem bocsánatot
Jézus Édesanyjától, amiért nem tiszteltem és nem szerettem Őt
Hozzá méltóan. Úgy éreztem, hogy Szűzanyám karjaimba adta egyszülött Gyermekét, Akinek kimondhatatlanul örültem.

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

Másnap, vasárnap reggel misére indultam. Öltözködés közben
belül a lelkemben egy szelíd, de határozott hangot hallottam:
„Áldozz meg!” Nem lehet, válaszoltam, mert ismer az atya és
ebből botrány lesz. A hang válaszolt: „Ne félj, nem lesz semmi
baj, áldozz meg!” Én megint csak tiltakoztam. Ő így válaszolt:
„Ha nem akarod, nem muszáj. De ne félj, áldozz meg!” Ekkor
ismertem fel a hang tulajdonosát, Jézust. Sírva válaszoltam:
„Uram! Én nyomorult bűnös vagyok. Gyónni sem tudok. Hogy
járulhatnék én a Szentséghez?” Ő szeretetteljes hangon csak
ennyit válaszolt: „Bűneid el vannak véve.” Sírva futottam el a
templomig. A szentmise végén félve, remegve beálltam a
szentáldozáshoz járulók sorába. Közben hallottam Jézusom
szerető hangját: „Térjél be közéjük!” Mise után azonnal elmentem az atyához. Minden élményemről részletesen beszámoltam
neki. Ő a következő héten minden nap tanított majd ezt mondta: „Nagyon jól ismered a Szentírást. Ha csak a tized részét
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tartod meg mindannak amit ismersz, üdvözülni fogsz.” Egy hét
múlva életgyónást végeztem nála. Elsőáldozó voltam, és megbérmált. A házinénim lett a bémakeresztmamám. Amíg csak
haza nem szólította mennyei Édesatyánk, nagyon jó kapcsolatban voltunk. Ezután nagyon boldog lett a lelki életem. Úgy
gondoltam, hogy ha a vasárnapot megünnepelem, akkor kötelességem a pénteki napokon engesztelni. Ugyanis a kereszthalál után jött a feltámadás. Egy éven keresztül buzgón jártam a
szentmisékre. Közben megismerkedtem egy teológussal, akitől
megtudtam, hogy hol lehet jelentkezni hitoktatói tanfolyamra.
Nagy indíttatást éreztem. Meg is kerestem az atyát, aki vezette, de ő elküldött azzal, hogy előbb el kell végeznem a teológiát. Mondtam, hogy én nem magamtól jöttem. Végül megengedte, hogy a csoportban tanuljak. Félév táján felolvastak egy
felkérő levelet, amelyben kisegítő hitoktatót kerestek. Megadták a címet, hogy hol kell jelentkezni a reggeli diákmise után.
Előtte való nap sokat dolgoztam, és nagyon későn feküdtem le.
Hívást éreztem, de teljesen alkalmatlannak tartottam magamat,
így Szűzanyámra bíztam a döntést. Azt kértem, hogy ha Ő azt
akarja, hogy elmenjek, ébresszen fel. Meg is tette. A kisfiam álmában fölkacagott, erre ébredtem. Rögtön eszembe jutott,
hogy indulnom kell. Oda is érkeztem pontosan. Mise után mindent megbeszéltünk az atyával. Három éven át oktattam tanítványaimat, akik 8-10 éves gyermekek voltak. Nagyon szerettük egymást. A misztérium-játékokat is betanítottam nekik, és
karéneket vezettem. Minden diákmisén az oltárnál magyar gregorián énekeket énekeltünk. Ezen kívül a karácsonyi éjféli mise előtt egy órás műsort adtunk. A zenéket egyedül szerkesztettem. Alig fértek el egymástól az emberek, olyan zsúfoltság
volt. Minden nagyon szépen sikerült.
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Nagyböjtben egy órát Jézus torinói halotti lepléről tartottam.
Amint az óra elején a jegyzetembe néztem, némán folytak a
könnyeim. Percekig képtelen voltam megszólalni. A gyermekek velem sírtak. Szűzanyámat kértem, segítsen megtartani az
órát. Úgy tapasztaltam, hogy tanítványaim számára mély benyomást keltett ez a téma. Utána az atya is – aki minden órámon bent ült – elismerően nyilatkozott.

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

Amikor megszűnt a hitoktatói munkám a templomban, Jézusom ezt mondta: „Mindig lesznek tanítványaid!” Akkor ezt úgy
értettem, hogy azután is fogok hitoktatni. De erre nem nyílt alkalom, és egy ideig emiatt szomorkodtam. Most már értem. Jézus üzeneteinek leírása által még földi életem befejezése után
is lesznek tanítványaim, akiket Maga Az Úr Jézus tanít kinyilatkoztatásai révén.
1985 nyarán álmot láttam. Egyik kedves kis tanítványommal
a Golgotán voltunk. Jézus életnagyságú keresztje előtt térdepeltünk. Mellette volt a két lator. Nagyon sírtam. Utána felálltam, és egy templomban találtam magamat. Itt egy idős pap
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egy csodálatos 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.
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1983 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,aSzentlélekésaSzűzanyaüzenetei,
tanításai

2011. dec. 16. Szentségimádáson Jézus: „Hamar eljön az óra,
amikor megítélem a világot. Most még alusznak, de felrázom
őket csipkerózsika álmukból. A Nagy figyelmeztetés már itt
van az ajtó előtt. Hamarosan belép a világba. Mindenki meglátja egész életét, minden cselekedetét. A jók még jobbak lesznek, és nagyon fognak örülni. A rosszak megtérnek, és hálát
fognak adni ezért a nagy kegyelemért Istennek. De lesznek
megátalkodottak, akik nem térnek meg. Ők lesznek a ti üldözőitek, és minden baj okozói. Imádkozzatok ezekért a megátalkodottakért, hogy minél kevesebbet tudjanak ártani nektek. A
sátán tehetetlen lenne, ha az emberek nem állnának szóba vele.
Egyházam példaképül adja elétek a szenteket. Egyik sem állt
szóba a sátánnal, pedig ugyancsak kísértette őket, szinte folyamatosan. Tanuljatok a szentektől! Ti se álljatok szóba a
gonosszal, és így ti is megdicsőítitek az Én Nevemet. Belőletek
is szenteket formálok, és mindörökre boldogokká teszlek benneteket. Ha eljön a nagy figyelmeztetés, sokan fognak érdeklődni az igaz hit iránt. Nektek, akik hisztek Bennem, és követtek Engem, kell őket tanítani, Hozzám vezetni. Akkor hirtelen
sok munkátok lesz, de Én megadom nektek hozzá az erőt és a
bölcsességet, hogy sokakat tanítsatok az igaz hitre. Már most
készüljetek fel! Olvassátok az Evangéliumot, és tanuljátok
meg, hogy könyv nélkül tudjátok idézni, ha kérdeznek benneteket. Az idő rövid. Jól osszátok be! Az első helyen Én álljak
az életetekben! Akkor semmiről sem maradtok le. A világi dolgokkal ne foglalkozzatok! Úgyis itt marad minden. Engem
hordozzatok a szívetekben! Értem lángoljatok! Engem hirdes23

setek! Én a tietek maradok mindörökké. Engem nem veszítetek
el. Én vagyok az igazgyöngy, Akiért érdemes lemondani mindenről. Én vagyok az igazi boldogság, Aki az egész örökkévalóságon át boldoggá teszek minden üdvözült lelket. Engem
szeressetek, és állítsatok az első helyre, akkor Bennem fogjátok egymást szeretni önzetlen, tiszta, igaz szeretettel. Ne felejtsétek el a főparancsot: Szeresd Uradat, Istenedet teljes szívedből, a felebarátot pedig úgy, mint magadat. Te állsz az utolsó
helyen. Ha így élsz, akkor nem leszel önző. Ha adakozol, azt
Én százszorosan adom vissza neked, mert Engem nem lehet
felülmúlni a bőkezűségben, és a gondoskodó szeretetben.

Ó, mily csodálatos lesz az új világ! Valóságos földi paradicsom. Azért, mert a szeretet lesz az úr köztetek, mint az első
keresztények korában. De sajnos, csak kevesen fogják megérni. Azért, mert nem fog mindenki megtérni. Már most imádkozzatok üldözőitekért, hogy ne tudjanak ártani nektek. Ha ezt
mégis megengedem, az azért lesz, hogy véretek kiontása árán
is megvalljatok Engem, a Megfeszítettet, Aki az életemet
áldoztam a ti üdvösségetekért. Minden hűséges vértanúmnak
örök boldogsággal fizetek meg. Én is megvallom őket Atyám
és szent angyalai előtt, és mindörökké ragyogni fognak Atyám
országában, miként a csillagok. Legyetek hűségesek Hozzám
mindhalálig! Erre áldalak meg titeket kicsi gyermekeim az
Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”

2011. dec. 18. Szentségimádáson Jézus: „Drága gyermekeim!
Eljön a nap, szinte már itt is van, amikor beteljesülnek szavaim. Eljön a nagy figyelmeztetés. Meglátja mindenki a bűneit.
Szembesülnek gonosz tetteikkel. Ha nem kiáltanak Hozzám
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irgalomért, és nem bíznak Bennem, meg fognak halni a rémülettől. Ettől akarlak megóvni benneteket, amikor sürgetlek,
hogy térjetek meg. Hagyjátok el bűnös tetteiteket! Tartsatok
bűnbánatot, gyónjatok meg, és járuljatok Hozzám, az Oltáriszentséghez, fogadjatok a szívetekbe Engem a Szentáldozásban! Felfoghatatlan kegyelmeket adok mindazoknak, akik tiszta lélekkel fogadnak magukhoz Engem.

Gyermekeim! Ez a világ elmúlik. A ti életetek is véget ér.
Készüljetek fel az örök életre, mert ezt kínálom nektek. Örök
boldogságra teremtett benneteket Atyám. Arra kaptátok ezt az
életet, hogy megismerjetek, és szeressetek Engem, Megváltó
Isteneteket, és Énbennem a második Isteni Személyben,
Teremtőtöket, örök mennyei Atyátokat, és a Szentlelket, Aki
elvezet titeket az életszentségre.

Gyermekeim! Ne a mulandók után törjétek magatokat! Azt
megkapjátok az Atyától. Keressétek inkább az Isten országát, és
annak igazságát, a többi mind megadatik nektek. Ne a láthatókra irányítsátok a figyelmeteket, mert az mind elmúlik, hanem a
láthatatlanokra, mert az örökké tart. Mi a láthatatlan? A
Szentírás, az Isten törvénye és annak megtartása. Úgy éljetek,
hogy jócselekedeteitek láttán magasztalják értetek az Istent!
Akkor kedvesek lesztek Atyám szemében, és Ő bőségesen megjutalmaz benneteket már itt a földön, és az örök életben is.

Gyermekeim! Ha láthatnátok a mennyet, mindent elveszítenétek a földön, csakhogy megszerezzétek azt. Erre mondtam a
példabeszédet: a mennyország olyan, mint az igazgyöngy. Ha
valaki megtalálta, eladja mindenét, hogy megszerezze. Mit
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jelent ez? Lemond a világról, és annak minden csábításáról.
Keresztre feszíti vágyait, ellene mond minden kísértésnek, és
így szerzi meg az örök életet, amely már itt a földön kezdődik
el minden ember életében, ha életszentségben él. Ezt is mondtam: a mennyország köztetek van, ha szeretetben éltek egymással. Ti döntitek el, hogy a mennyben, vagy a pokolban
akartok élni. Ti élitek meg az egyiket vagy a másikat. Az örökkévalóságban az folytatódik, amit a földön éltek. Mondok egy
példát: ha valaki ismeri az Evangéliumot, és tettekre váltja, az
már döntött Mellettem, és a mennyet választotta. Ha valaki
nem ismeri a Szentírást, de hallgat a lelkiismerete szavára,
akkor a jót teszi. De ha ellene mond a lelkiismeretének, és
szóba áll a sátánnal, és enged a kísértéseknek, akkor fokról
fokra egyre lejjebb csúszik. Minél mélyebbre zuhan, annál
nehezebb neki feljutni. A sátán pedig rendkívül gonosz, intelligens és ravasz. Folyton hazudik. Jó színben tünteti fel a bűnt,
és rossz színben az életszentséget. Ha Éva nem állt volna vele
szóba, nem tudta volna elbuktatni. Tőletek is ezt kérem mindig.
Soha ne álljatok szóba a sátánnal!!! Ha kísértéssel közeledik,
azonnal imádkozzatok! Mondjátok el az ördögűző imát!”

Ó Mária mennyek Királynője, az angyalok Úrnője, Akit Isten
azzal hatalmazott és bízott meg, hogy a sátán fejét széttapossad, alázatosan kérünk, küldj égi sereget, akik a Te vezénylésed mellett szüntelenül gyengítik a sátán hatalmát, míg végül
mind a pokol fenekére taszítsák. Ki olyan, mint az Isten?!
Szent angyalok, kerubok és szeráfkarok, kérünk, szorgosan
őrködjetek felettünk! Te pedig jóságos, gyöngéd égi Édesanyánk, kérünk Téged, szánj meg minket, légy mindenkor a mi
édes reményünk és biztos menedékünk. Ámen.
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Szent Mihály arkangyal! Védelmezz minket a csatában! A sátán
gonosz cselszövései ellen légy oltalmunk! Esedezve kérjük:
parancsoljon neki az Isten! Te pedig mennyei seregek vezére, a
sátánt, és a többi gonosz szellemet, akik a lelkek vesztére körüljárnak a világban, Isten erejével taszítsd vissza a kárhozat helyére! Ámen. (Az eltérés a szövegben, a pontos fordítást követi.)

„Így kérjetek Engem: Jézusom! Te meghaltál az én bűneim
miatt a keresztfán! Inkább meghaljak, mint vétkezzek! Én
soha, de soha nem akarom a kezedbe és a lábadba verni a szegeket. Én soha nem akarok szenvedést okozni Neked. Kérlek,
őrizz meg engem minden kísértéstől és minden bűntől!
Ha szívből így imádkoztok, akkor tehetetlen lesz veletek a
sátán. Elkerülitek a bűnt, és annak minden negatív következményét. Sok szerencsétlenséget, keserűséget és csalódást. Én
pedig nagy lelki békével és derűvel jutalmazlak meg benneteket, és elnyeritek az örök életet. Erre áldalak meg titeket kicsi
gyermekeim az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.

Drága gyermekeim! Atyám házában sok hely van, de csak azok
foglalhatják el, akik Őt szeretik. Azzal bizonyítjátok be, hogy
szeretitek Őt, ha megtartjátok parancsait. Az Ő törvénye nem
nehéz. Egyetlen szó csupán: szeretet. Istent szeretni annyit
jelent, hogy életetek minden pillanatában Mellette döntötök.
Vagyis minden élethelyzetben a szeretetet választjátok. Még az
ellenség esetében is. Utánozzatok Engem, Aki mint Isten, rengeteg csodát tettem, de egyszer sem álltam bosszút ellenségeimen. Még gyilkosaimért is imádkoztam: „Atyám bocsáss meg
nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek.” Tőletek is ezt
várom el. Olvassátok el Szent Pál szeretet himnuszát, és vált-
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sátok tettekre! (1 Kor. 13) Ha ezt teszitek, megtelik a szívetek
szeretettel, békével és örömmel.

Gyermekeim! A földön a legnagyobb boldogság a szeretet
megélése és gyakorlása Isten és a felebarát felé. A szeretet a
mennyország egy része, mert aki szeret, az Istenben él, mert
Isten Maga a szeretet. Aki gyűlöl, az a sátán uralma alatt haldoklik, mert a gyűlöletben nincs élet, nincs béke, nincs öröm.
A gyűlölet az ellenfél béklyója, amely gúzsba köt, rabszolgaságba dönt, és a lélek halálát okozza. Aki gyűlöl és bosszút áll,
az kizárja Istent az életéből, sőt saját magát állítja a helyébe.
Pedig Én ezt mondtam: „Enyém a bosszú, Én megfizetek.”
Szent Pál pedig ezt írja: Ne szolgáltassatok magatoknak igazságot, hanem hagyjatok teret Isten haragjának, hiszen írva van:
„Enyém a bosszú, Én majd megfizetek.” mondja az Úr.” (Róm.
12, 19) „Az Úr ítélkezik népe fölött. Rettenetes az élő Isten
kezébe jutni.” (Zsid.10, 30-31) Én vagyok a Bíró. Én a szívek
és a vesék vizsgálója vagyok. Csak az Én ítéletem igazságos. A
tiétek nem, mert ti csak a felszínt látjátok, míg Én az indítékokat is, a teljes embert, és a körülményeket. Én a könnyebbik
részt bíztam rátok, ez a megbocsátás. Hagyjátok meg az ítéletet Nekem! Az ítélet pedig ez: mindaz, aki szívből megbánja és
meggyónja bűneit, üdvözül. De aki nem tart bűnbánatot, elkárhozik. Természetesen a megbánt és meggyónt bűnöket is le kell
vezekelni. Vagy itt a földön, vagy a tisztítótűzben. De aki nem
tart bűnbánatot, és megmarad a gyűlöletben, az már itt a poklot választotta, és ott folytatja életét az egész örökkévalóságon
át, ami az örök kárhozat, az örök halál. Erre mondtam, hogy a
tűz ki nem alszik, és a féreg ki nem pusztul. Ott lesz sírás és
fogcsikorgatás. Ne higgyetek a sátánnak, aki azt mondja, hogy
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a bűnből már nincs visszaút. Mindaddig van, amíg a földön
éltek. Csak Hozzám kell fordulnotok. Csak meg kell szólítanotok. Csak ennyit kell mondanotok: Jézus, bocsáss meg nekem,
nyomorult bűnösnek! Én azonnal megbocsátok, mert végtelenül irgalmas vagyok. Hisz a bűnösökért haltam kínhalált a
keresztfán. Szerető Szívemnek nincs nagyobb öröme, mint
amikor egy bűnös elhagyja bűneit, és megtér Hozzám. Hisz a
bűnösök megtérése ad értelmet rettenetes kínszenvedésemnek
és kereszthalálomnak. Értsétek meg, ti bűnösök! Értetek mondtam a keresztfán: szomjazom. A ti lelketekre szomjaztam.
Miattatok szálltam alá a mennyből, és öltöttem testet Szent
Szűz Anyám méhében. Miattatok tanítottam az Evangéliumot,
hirdettem meg a bűnbánatot és a megtérést. Miattatok alapítottam meg a Szentségeket. A bűnbocsánat Szentségét, amit apostolaimra bíztam: „Amit megköttök a földön, meg lesz kötve a
mennyben is. Amit feloldotok a földön, fel lesz oldva a mennyben is.” (Mt.18,18) Miattatok alapítottam az Oltáriszentséget,
hogy hótiszta lelketekbe betérve megerősítselek benneteket a
sátán kísértéseivel szemben. Miattatok rendeltem az Egyházi
rend Szentségét, hogy felszentelt papjaim kiszolgáltassák nektek a feloldozást és a Szentáldozást.

Drága gyermekeim! Minden segítséget megadok, hogy felkeljetek bűneitekből, és életszentségre jussatok. De nektek kell
választani a jó és a rossz között, mert szabad akaratot és értelmet kaptatok. Én pedig a legmesszebb menőkig tiszteletben
tartom szabad akaratotokat. Jóllehet, vérkönnyeket sírok minden elkárhozott gyermekem miatt, de nem tudom megállítani
őket a lejtőn, ha ők nem akarják. Kérlek benneteket, vegyétek
nagyon komolyan figyelmeztetésemet, mert van pokol, és
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örökké tart. Minden erőtökkel törekedjetek az életszentségre,
és akkor nem okoztok csalódást Nekem, és elnyeritek az örök
életet. Erre áldalak meg benneteket kicsi gyermekeim az Atya,
a Fiú és a Szentlélek nevében.”

2011. dec. 28. Szentségimádáson Jézus: „Drága kislányom! Eljön
az óra, sőt már itt is van, amikor bekövetkezik mindaz, amit
mondtam neked. Eljön a nagy figyelmeztetés, amikor mindenki
meglátja bűneit és nyomorúságát. Még az életszentségben élők is
találni fognak magukban tökéletlenségeket és gyarlóságokat.
Akkor mindenki felfogja, hogy Isten kegyelme és szeretete tartja
fenn ezt a bűnös világot. Akkor majd hálát adnak Nekem a bűnösök, nagy türelmemért, és azért a kegyelemért, hogy még egy
esélyt adok nekik a megtérésre. Megkapják Tőlem a tisztán látás
kegyelmét, hogy meglássák nyomorúságukat és bűneiket. Hálát
adnak Nekem azért, hogy még nem halnak meg, kapnak időt a
bűnbánattartásra, és arra, hogy bizonyítsák Irántam való hűségüket és szeretetüket. Kimondhatatlan lesz akkor az ilyen lelkekben
a béke, a hála, és az Irántam érzett szeretet.

Gyermekeim! Készüljetek! Soha nem látott csodás eseményeknek lesztek részesei az elkövetkező közeli időben. Amikor
majd meglátjátok a keresztet az égen, akkor már tudjátok meg,
hogy nagyon közel van a nagy figyelmeztetés. Azért mondom
nektek, hogy éljetek szüntelen készenlétben! Ne várjátok meg,
amíg mindezek beteljesülnek! Járuljatok a Szentségekhez még
ma! Gyónjátok meg bűneiteket, és járuljatok Szentáldozáshoz!
Hótiszta lelketekbe fogadjatok Engem, és akkor nincs mitől
félnetek. Én megvédelek benneteket a sátán minden támadásától. Én vagyok a védőpajzs, a ti biztos menedéketek. Én, az
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Üdvözítő kimenekítelek benneteket ellenfelem markából, és
megadom mindnyájatoknak az üdvösségre vezető kegyelmet.

Drága kicsinyeim! Újra mondom, készüljetek! Tartsatok bűnbánatot! Imádkozzátok a rózsafüzért! Olvassátok, és váltsátok
tettekre az Evangéliumot! Éljetek életszentségben! Várjatok
Engem szüntelen készenlétben, mint az okos szüzek, mert
közel van második eljövetelem. Erre áldalak meg benneteket
kicsi gyermekeim az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”

Drága gyermekeim! Én vagyok az Örök Bíró. Előttem minden
lélek számot fog adni tetteiről. Én megítélek mindenkit cselekedetei szerint. Mindazok, akik megátalkodottak maradnak, és
halálukig nem bánják meg bűneiket, örökre elkárhoznak. Akik
megbánják tetteiket, a tisztítótűzbe jutnak, ahol sokat fognak
szenvedni, de tisztulásuk után bebocsátást nyernek a mennybe.

Gyermekeim! Értsétek meg, hogy csak a szeretet üdvözít! Aki
gyűlöletben él, már lelkében halott. Mindaz, aki másokat gyűlöl, magát öli meg, mert nem lehet egy szívben szeretet meg
gyűlölet. Vagy Istent szeretik, és szolgálják, vagy a sátánra
hallgatnak, ezért gyűlöletben élnek.

Drága, Véremen megváltott gyermekeim! Könyörögve kérlek
benneteket, éljetek mindenkivel szeretetben, még ellenségeitekkel is! Engedjetek el minden sérelmet, és bocsássatok meg
szívből egymásnak! Akkor Atyám is megbocsát nektek, és
bejöhettek országába, amelyet azoknak készített, akik szeretik
Őt. Erre áldalak meg titeket kicsi gyermekeim az Atya, a Fiú és
a Szentlélek nevében.”
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2012. jan. 3. Szentségimádáson Jézus: „Drága kislányom!
Készülj! Beteljesül mindaz, amit mondtam neked. Már nagyon
közel van. Készülj a nagy találkozásra! Meglátsz Engem, és
mindörökre elmerülsz Szívem végtelen szeretet óceánjában,
Szent Vérem fürdőjében.”

2012. jan. 13. Szentségimádáson Jézus: „Egy nyáj lesz és egy
Pásztor. Írj megújult Egyházamról! Mint amikor az első pünkösdkor leszállt apostolaimra a Szentlélek, és megerősítette
őket, úgy lesz most is. Mindazok, akik befogadják a
Szentlelket, erő fogja őket betölteni a magasból, és hirdetni
fogják az Evangéliumot. Akkor az eltévedt bárányok is felismerik, hogy elszakadtak a forrástól, vagyis Tőlem, Aki drága
Szent Testemmel és Véremmel táplálom őket, és visszatérnek
Hozzám, örök életük Szerzőjéhez. Akkor egy nyáj lesz, és egy
pásztor. A legnagyobb tisztelettel, imádattal és szeretettel fognak Engem körülvenni a legméltóságosabb Oltáriszentségben,
mert felismerik ezt a nagy kegyelmet, amelyet értük, emberekért alapítottam, hogy védőpajzsuk legyek a sátán ellen, és
Belém istenüljenek, amikor magukhoz vesznek, és Én legyek
bennük a megkezdett örök élet, Aki meghaltam értük a keresztfán, majd feltámadtam, hogy Velem együtt ők is feltámadjanak
az örök életre.

Gyermekeim! Ha felfognátok, hogy mennyire szeretlek benneteket, bele halnátok a boldogságba. Ha felfognátok, hogy mekkora szeretettel hívlak benneteket minden Szentmisére, és
Szentáldozásra, mindent elhagynátok, futva jönnétek Hozzám,
örök életetek Szerzőjéhez, mert nincs ennél nagyobb kincs,
nagyobb érték. A földön minden mulandó, de Én örök vagyok.
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Azért maradtam köztetek, és azért szállok le az oltárra minden
Szentmisén, hogy Magamba emeljelek benneteket, hogy
Belém istenüljetek, Én bennetek éljek, és ti Énbennem, hogy
megkezdjétek az örök életet, amely Én Magam vagyok, és így
belépjetek a mennybe. Atyám már nagyon vár benneteket,
mindnyájatokat, külön-külön. Atyámnak mindenkivel külön
terve van. Neki valamennyien fontosak vagytok. Azért készített nektek helyet a mennyben, mert azt akarja, hogy valamennyien Vele legyetek, és uralkodjatok mindörökké.
Képzeljétek el, hogy a mennyben mindig ünnep van, és ennek
az ünneplésnek soha nem lesz vége. Mindig azt ünneplik, hogy
üdvözültek, és mindig hálát adnak a Szentháromságos egy
örök Istennek ezért a nagy kegyelemért. El nem tudjátok képzelni azt a folyamatos örömünnepet, ami a mennyben van. Az
egész örökkévalóságon át nem lehet betelni vele. Emberi szó
nem képes kifejezni azt a boldogságot, örömet és szeretetet,
ami az Isten országában van. Találóan fogalmazott Szent Pál,
amikor így írt: „Szem nem látta, fül nem hallotta, emberi szív
fel nem foghatja, amit Isten azoknak készített, akik szeretik
Őt.” Igyekezzetek elnyerni a mennyet, és másokat is imádkozzatok be ide! Ajánljátok fel áldozataitokat és szenvedéseiteket
az Én kiontott drága Szent Véremmel és kereszthalálommal
egyesítve égi Édesanyátok hétfájdalmas Szeplőtelen Szíve és
könnyei által a lelkek megmentéséért, mert az így felajánlott
szenvedések, és áldozatok által rengeteg lélek menekül meg.
Majd csak a mennyben fogjátok meglátni ennek gyümölcseit,
és ezeknek fogtok örülni a legjobban. Így öleljétek át a kereszteket, amelyeket küldök. Ajánljátok fel saját lelketek megtisztulására, családtagjaitokért, rokonaitokért, a pápáért, a papságért és szerzetesekért, az Egyház megújulásáért, megszentelő33

déséért és egységéért! Az így felajánlott szenvedések és áldozatok aranyvaluták, amelyeken lelkeket vehettek meg. De soha
ne kérjétek a szenvedést! Kövessetek ebben is Engem! Én sem
kértem soha, de elfogadtam. „Atyám, ha lehetséges, múljék el
Tőlem ez a kehely, de ne az Én akaratom legyen, hanem a
Tiéd.” Menjetek végig a szűk úton! Kövessetek Engem az
önmegtagadásban és a kereszthordozásban! A szívetek legyen
csordultig tele az Isten és a felebarát iránti szeretettel! Így menjetek végig az úton, amely egyszer véget ér. Az út végén Én
várlak benneteket. Úgy éljetek, hogy elnyerjétek az örök életet!
Erre áldalak meg benneteket az Atya, a Fiú és a Szentlélek
nevében.

Drága gyermekeim! Az idő rövid. Beteljesülnek a próféciák.
Minden nagyon hirtelen jön. Éljetek életszentségben! Kérjétek
meg a Szentlelket, hogy világosítson meg, hogy felismerjétek
minden vétketeket, tökéletlenségeteket, és gyónjátok meg!
Különösen a szeretet elleni bűnöket, és a megszólást. Legyetek
mindenkihez kedvesek és szeretetteljesek! Amikor majd megláttok Engem színről színre, örömötöknek soha nem lesz vége.
Olyan gyönyörű vagyok, hogy azt a legmerészebb álmaitokban
sem tudnátok elképzelni. Nem fogtok tudni betelni Velem az
egész örökkévalóságon át. Örökké a teljes Szentháromságot
fogjátok csodálni és imádni. Maradjatok hűek mindhalálig,
hogy elnyerjétek ajándékomat, amelyet nektek tartogatok! A
legnagyobb jutalom minden üdvözült lélek számára Szent
Színem látása, a Velem való lelki egyesülés, és a Szentháromsággal való közösség. Igyekezzetek elnyerni az örök üdvösséget, mert ez olyan hatalmas nagy kegyelem, amihez semmi
sem ér fel. Ez a végtelenül szerető Isten ajándéka mindazon lel34

kek számára, akik szeretik Őt. Ezért mondtam: keressétek a
mennyek országát, és annak igazságát, a többi mind megadatik
hozzá. Erre áldalak meg benneteket az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”

2012. jan. 15. Szentségimádáson Jézus: „Édes, drága kislányom! Az idő hamar lejár. Élj szüntelen készenlétben! Tarts
állandóan lelkiismeret vizsgálatot! Tartsd mindig patyolat tisztán a lelkedet és a gondolataidat! Ne engedj be egyetlen hiábavaló és vétkes gondolatot se az agyadba és a lelkedbe! A gondolataidat és a lelkedet töltsd meg Isten imádásával! Csak
akkor ne foglalkozz ezzel, amikor dolgozol. Egyébként mindig
röpítsd a gondolataidat Hozzám! Én legyek minden gondolatod
tárgya! Csak Rám gondolj, csak Engem imádj! Akkor elmenekül tőled a sátán, mert nem tudja elviselni az ilyen tiszta, imádkozó lelket. Soha ne állj szóba vele, akkor tehetetlen lesz veled,
Én pedig megdicsőülök benned. A mennyben dicsőségemet
úgy hullatom vissza rád, mint a nyári záport. A mennyben
nagyon meg fogsz lepődni, mert a legkisebb jócselekedetedért
is megjutalmazlak. Mivel Én tökéletes vagyok, ezért tetteim is
tökéletesek.
A föld összes szenvedése nem mérhető a mennyország örömének egyetlen pillanatával. Így lásd szenvedéseidet! Mindent a
saját üdvösségedre, és a lelkek megmentésére kapsz. Adj hálát
mindenért! Jóért és rosszért egyaránt! Mindennek az értelmét
majd csak országomben fogod meglátni.”
2012. jan. 16. du. itthon a Szűzanya: „Drága gyermekeim!
Rendkívül nagy kegyelem, hogy köztetek vagyok most ebben
az utolsó időben, ennek is a végső szakaszában. Nagyon kérlek
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titeket, hogy gyűljetek körém, és Velem együtt imádkozzatok a
lelkek megmentéséért! Most a történelem sorsdöntő szakaszához érkeztek. Szent Fiam hamarosan megadja minden embernek a tisztánlátás kegyelmét. Mindenki meglátja egész addigi
életét, és döntenie kell a jó és a rossz, Isten vagy a sátán között.
Imádkozzatok! Imádkozzatok! Imádkozzatok, mert még ennek
ellenére is lesznek megátalkodottak, akik ellenetek fordulnak,
acsarkodva minden rosszat fognak rátok, és üldözni fognak
titeket. Ti azért tartsatok ki a hitben, mert csak, aki mindvégig
kitart, az üdvözül. Erre áldalak meg titeket drága gyermekeim,
az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”

2012. jan. 17. Szentmise, Szentáldozás után, Jézus: „Drága kislányom! Elérkezik ennek a korszaknak a vége. Készüljetek!
Készítsétek a lelketeket! Minden itt marad. Mindent itt hagytok, de a cselekedeteiteket magatokkal hozzátok. Tartsatok
bűnbánatot! Mossátok tisztára lelketeket a bűnbánat szentségében! Így készüljetek drága gyermekeim! Ne a világi dolgokkal
foglalkozzatok! Ezek mind elmúlnak. Arra irányítsátok tekinteteket, ami odafönt van, Rám, Krisztusra, az Isten egyszülött
Fiára, Aki elhozza szívetekbe a békét, amit a világ nem adhat,
ha szeretetben éltek, és megtartjátok Isten törvényeit. Erre
készüljetek kicsi gyermekeim, mert az idő rövid. Hamarosan
megítélem ezt a világot. Úgy éljetek, hogy készenlétben találjalak benneteket! Erre áldalak meg titeket az Atya, a Fiú és a
Szentlélek nevében.”
2012. jan. 24. Szentmisén Jézus: „A szívedbe tértem, hogy
Magammal vigyelek a mennybe. Minden Szentáldozással
közelebb jutsz ahhoz a dicsőséges naphoz, amely előtted áll.
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Szem nem látta, fül nem hallotta, emberi szív fel nem foghatja, amit neked készítettem. Nagy lesz jutalmad a mennyben.
Készülj! Az idő rövid. Ne aggódj! Én gondoskodom. Erre áldalak meg az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”

2012. febr. 7. Szentségimádáson Jézus: „Drága kislányom! Az
idő oly rövid, mint egy sóhaj. Sas szárnyakon szállnak a napok
és az órák. Megérkezik a nagy figyelmeztetés. Sok gyermekem
várja készenlétben, de még mindig sokan, nagyon sokan vannak, akik nem akarják meghallani üzeneteimet. Nem hisznek
benne, mert nem tetszik nekik a tartalma. Azt hiszik, hogy az
élet ezen a világon csupán az élvezetekről szól, és nehezen
veszik tudomásul, hogy van számonkérés, és vannak törvények, amelyeket a magasságbeli teremtő Isten szabott az
embereknek, hogy ezek szerint éljenek. Mert ha nem, úgy
súlyos következményei vannak mind az egyén, mind a világ
számára. Sajnos sok gyermekem süket és vak, és úgy éli az
életét, mintha nem lenne Isten és törvény. Azt teszik, ami nekik
jól esik. Nem ismerik az önmegtagadást, az áldozatot és a
keresztek elfogadását, türelmes hordozását. Pedig erre hívtam
meg minden követőmet, és csak az ilyen lelkeknek ígértem
meg a mennyet: ahol Én vagyok, ott lesz a szolgám is.

Gyermekeim! Az idő már nagyon rövid. Lezárul ez a korszak.
Egy új következik, amely semmiben sem fog hasonlítani a
mostanihoz. Készüljetek! Ítélet jön most erre a világra. Még
ennél is súlyosabb, mint ami eddig volt látható és megtapasztalható. Térjetek meg mindnyájan és imádkozzatok! Akkor
enyhíthetitek a csapásokat, sőt el is maradhatnak, mint egykor
Ninivében. De ehhez mindenkinek meg kell térni.
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Gyermekeim! Ne halogassátok kérésem teljesítését, mert mondom nektek: ezek az utolsó figyelmeztetéseim! Ha nem lesz
foganatja, akkor más eszközökhöz nyúlok. Megfenyítem ezt a
világot, de ennek nagyon súlyos következményei lesznek. Ne
mondjátok, hogy fenyegetlek benneteket! Inkább szálljatok
magatokba, és magatokon kezdjétek el a megtérést!

Gondoljatok Fatimára! Édesanyám megmondta, ha nem tér
meg a világ, akkor egy még súlyosabb világháború következik.
Sajnos az Ő szavát se vették komolyan. Be is következett a
prófécia. Most még súlyosabb lesz a büntetés, ha nem tértek
meg. Az emberiség kétharmada fog kipusztulni nagyon rövid
idő alatt. Akkor már nem lesz idő a megtérésre. Mindenki azt a
helyet kapja, amit cselekedeteivel kiérdemelt. Ez lesz örök
lakóhelye: mennyország vagy pokol. Ti, akik elolvassátok és
elfogadjátok üzeneteimet, imádkozzatok a bűnösökért, hogy ne
kárhozzanak el! Legalább életük utolsó pillanatában térjenek
meg, hogy ne vesszenek el mindörökre. Intéseim nagyonnagyon, halálosan komolyak. Én jót akarok nektek. Az örök
életet kínálom fel nektek. Ne utasítsátok vissza, nagyon kérlek
benneteket! Ti olyanok vagytok, mint a réten a virágok. Ma
virítanak, de holnap már elszáradnak, és soha többé nem gyönyörködik bennük senki. Az élet itt a földön nagyon-nagyon
rövid. Kizárólag arra kaptátok, hogy felkészüljetek az örök
életre, és jócselekedeteitek árán elnyerjétek azt. Térjetek vissza
Hozzám a bűnös élvezetekből! Én nagy lelki békét és igazi boldogságot adok nektek. Aki Bennem hisz, meg nem szégyenül.
Aki Engem követ, meglátja dicsőségemet. Aki Engem szolgál,
azt megtiszteli az Atya. Erre áldalak meg titeket drága gyermekeim az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”
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2012. febr. 12. Szentségimádáson Jézus: „Drága kislányom!
Most olyan idők jönnek, amilyet még nem látott a föld.
Készüljetek! Csak akkor fogjátok kibírni, ha tiszta lélekkel
éltek. Ti bűnösök! Tisztuljatok meg a bűnbocsánat szentségében! Ne halogassátok a bűnbánattartást, mert már nagyon közel
van a nagy figyelmeztetés, amely izzó, eleven tűzként fogja
égetni a lelketeket, ha megmaradtok bűneitekben. Ne akarjatok
meghalni a rémülettől, amely majd úrrá lesz rajtatok, amikor
meglátjátok lelketek bűzlő hulla állapotát, és meglátjátok a
poklot, amelyet cselekedeteitekkel kiérdemeltetek, mint halhatatlan lelketek örök kínzó helyét, az olthatatlan tüzet, amely
vég nélkül fog égetni benneteket. Itt a földön el sem tudjátok
képzelni, mit jelent: örökké. Ha valami betegség, vagy kellemetlenség ér, alig várjátok, hogy elmúljon. De az örökkévalóság attól örök, hogy örökké tart. Tehát soha nincs vége.
Világosan megmondtam nektek az Evangéliumban: van pokol,
ahol a tűz soha ki nem alszik, és a féreg soha ki nem pusztul.
Most azt is megmondom nektek, hogy ott mindenki azzal a
testrészével fog szenvedni, amellyel vétkezett. Itt a földön egy
pillanat alatt belehalnátok abba a borzalmas kínba. De ott nincs
halál, nincs elmúlás. A szenvedés soha meg nem szűnik.

Gyermekeim! Fogadjátok meg intésemet: bánjátok meg szívből
bűneiteket, és forduljatok el tőlük végleg! Ne törődjetek azzal,
hogy mit szól hozzá az ismerős, a másik ember. Ti csak Nekem
engedelmeskedjetek, mert Én váltottalak meg benneteket a keresztfán. Csak Én tudom, mi vár rátok a földi élet után. Csak Én akarom
örök javatokat. Én nem csaplak be benneteket. Én igaz vagyok.
Szavaim örök életet szereznek mindazoknak, akik megfogadják.
De örök halált okoznak maguknak mindazok, akik elutasítják.
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Gyermekeim! A türelmi idő lejár. Szakítsatok a bűnnel!
Térjetek meg! Olvassátok az Evangéliumot, és váltsátok tettekre! Éljetek életszentségben! Tartsátok meg a főparancsot,
amely az önzetlen, tiszta, áldozatos szeretet Isten és a felebarát
felé. Nekem végtelenül fáj, hogy helyettem a bűnt választjátok.
Vérkönnyeket sírok minden egyes elkárhozott lélek miatt. De
tehetetlen vagyok, mert tiszteletben kell tartanom emberi méltóságotokat, a szabad akaratot. Minden kegyelmet elétek
hozok, de nektek kell dönteni. Helyettetek senki sem térhet
meg. Ezt nektek, magatoknak kell megtenni. Akaratotok ellenére nem tudlak üdvözíteni benneteket. Erre vonatkozik a tíz
szűzről szóló példabeszéd. Az okosaknak volt olaj a lámpásukban, vagyis világított a lámpásuk. Az olaj a kegyelmi állapot,
vagyis Isten törvényeinek a megtartása, amely lámpaként világít az emberek között. Erre mondtam: ti vagytok a világ világossága. Azért, mert ti Engem hordoztok magatokban azáltal,
hogy követitek példámat, vagyis életszentségben éltek.
A balga szüzeknek azonban nem volt olajuk, ezért nem tudtak
világítani. Vagyis nem voltak a kegyelem állapotában, mert
bűnben éltek. Ezért amikor váratlanul megérkezett a Vőlegény,
nem mehettek be Vele a menyegzőre. Gyermekeim, ez a jelenet a halálotok pillanatát jelképezi. Ez ugyanis életetek legfontosabb pillanata. Itt dől el örök sorsotok: örök élet, vagy örök
halál. A végítéleten csupán nyilvánosságra kerül az, amit az
egyéni ítéletkor, halálotok pillanatában kiérdemeltetek. Ezért
mondtam az Evangéliumban: éljetek szüntelen készenlétben,
mert nem tudhatjátok sem a napot, sem az órát! Újra mondom,
fogadjátok meg figyelmeztetésemet, amellyel örök javatokat
akarom. Ha nem tesztek eleget kérésemnek, úgy csak magatokat okolhatjátok egy egész örökkévalóságon keresztül.
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Térjetek meg, még most, ebben a percben, mert nem tudhatjátok, hogy a következő perc a rendelkezésetekre fog-e állni.

Ti pedig kedves gyermekeim, Szívemnek drága választottai,
akik élitek, és tettekre váltjátok tanításomat, most többszörözzétek meg imáitokat, és ajánljátok fel az Én kínszenvedéseimmel és kereszthalálommal egyesített szenvedéseiteket és áldozataitokat Édesanyám hétfájdalmas Szeplőtelen Szíve és könynyei által a lelkek megmentéséért, hogy értük kiontott drága
Szent Vérem ne legyen számukra hiábavaló, és így megmeneküljenek az örök kárhozattól. Megáldom minden gyermekemet, a bűnösöket éppúgy, mint az életszentségben levőket az
Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”

2012. márc. 6. Szentségimádáson Jézus: „Drága kislányom! Az
idő nagyon közel van. Hamarosan megítélem ezt a világot a
számból kijövő kétélű karddal, az Igével. Ez azt jelenti, hogy
mindenkit az Evangélium igazsága fog megítélni, vagy megszentelni. Aszerint, hogy az illető milyen életet élt. Az igazak
még szentebbek lesznek, de a bűnösök nagyon fognak gyötrődni. Sokakat félelem kerít a hatalmába már ezen üzeneteim
elolvasásakor is, mert tudják, és érzik, hogy a bűn útján járnak,
és rettegnek szembesülni rémes tetteikkel, és Velem, az örök
Bíróval. Pedig Én irgalmas vagyok mindenkihez, csak meg
kellene bánni a bűnöket, és az igazak útjára kellene térni. De ha
valaki megátalkodott, és semmibe veszi figyelmeztetéseimet,
akkor viselnie kell a következményeket. A poklot maga
választja az ember, ha megmarad bűneiben, és nemmel válaszol hívásomra. Az ilyet magára hagyom, lemondok róla, mert
Én előre látom mindenkinek a sorsát. Jóllehet, még a vesztébe
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rohanó bűnösöket is figyelmeztetem lelkiismeretük szava által,
és más megtért embereken keresztül. De ha nem akar megtérni, nem erőltetem, mert tiszteletben tartom szabad akaratát. A
ti imáitok azért fontosak a bűnösök számára, mert olyan
kegyelmeket esd le nekik, amelyeket a ti áldozataitok, szenvedéseitek és imáitok nélkül nem kaphatnának meg. Azért kicsi
gyermekeim imádkozzatok! Hozzatok még több áldozatot, és
viseljétek türelemmel szenvedéseiteket! Minden imátokat a
bűnös lelkekért ajánljátok fel, mert a ti felajánlásaitokon múlik
örök sorsuk. Jóllehet, a tisztítótűzben szenvedő lelkek sokat
szenvednek, de ők már nem kárhozhatnak el. De ha ti nem
imádkoztok a bűnösökért, azok elkárhoznak, és az örök tűzre
mennek a pokolba, a vég nélküli kínszenvedésre. Szegényeket
elvakítja a sátán. Már nem tudják megkülönböztetni a jót a
rossztól, a hasznosat a károstól. Ezért kell értük imádkozni.
Sokszor egy tragikus végkimenetelű baleset, vagy egy súlyos
betegség által kényszerülnek szembesülni a halállal. Tele vannak félelemmel, mert mindegyikük érzi, hogy rossz úton jár, és
az élete végén az ítélet következik. Olyan ez, mint amikor egy
ember megöli a másikat a pénzéért. Kirabolja, és utána retteg,
mert tudja, hogy ha elfogják, megbüntetik. Még a hitetlen
ember is érzi, mert a lelkiismerete figyelmezteti, hogy van számonkérés. Ezért tele van félelemmel, a halált illetően.

Gyermekeim! Mondom nektek: rengetegen kárhoznak el. Az
időt, a földi életet elfecsérelik. Előbb felesleges dolgokkal foglalkoznak, majd vétkeznek. Hamar lecsúsznak a lejtőn, és a
szakadék szélére esnek. Ha ilyen állapotban találja őket a halál,
a pokolba zuhannak. A legnagyobb rossz a megátalkodottság.
Találóan mondja a közmondás: a fa arra zuhan, amerre dől.
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De az állhatatos, hittel teli ima, és a türelemmel elviselt szenvedés, amelyeket az Én szenvedéseimmel egyesítetek, ki tudja
hozni a lelkeket a megátalkodottságból. Azért, mert a Velem
egyesített áldozatos élet és szenvedés láttán Atyám az Én
Véremet látja a bűnösökön, akikért felajánljátok, és a ti szenvedéseiteket és áldozataitokat úgy fogadja, mintha azt Én hoznám meg itt és most általatok. Ezért nagy irgalomra indul a
Szíve, és még bőkezűbben árasztja ki kegyelmét.

Gyermekeim, a mennyben mindenki annyira gazdag és boldog,
amennyi lelket mentett meg a földön. Újra mondom: imádkozzatok, és hozzatok még több áldozatot a szegény bűnösökért!
Ezzel megdicsőítitek a Nevemet, és nagy örömöt szereztek
Nekem. Az idő rövid. Addig imádkozzatok, amíg még le nem
zárul ez a korszak! A nagy figyelmeztetéssel, amely már itt van
a küszöbön, elkezdődik a korszakváltás. Megáldalak benneteket az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”

2012. márc. 9. Szentségimádáson Jézus: „Drága kislányom! Az
idő rövid. Készülj! Mindaz hamarosan megtörténik, amit megjövendöltem általad. Meglesz a nagy figyelmeztetés, és a
keresztényüldözés. Sokakat elhurcolnak és megölnek. A terv
már előre el van készítve. Ha tudnád, hogy mi van a rejtekben,
halálra rémülnél. Kivégzőeszközök, amelyekkel tömegével
pusztítják majd az embereket. Gyermekeket, felnőtteket, nőket
és férfiakat válogatás nélkül. Ez a terv már évtizedek óta el van
tervezve, és most akarják megvalósítani. Nagyon sok embert ki
fognak végezni. Gázkamrák vannak és hullaégető kemencék,
amikkel szinte pillanatok alatt emberek tömegét fogják eltüntetni nyomtalanul. Ezek az emberek, akik ezt kitervezték és
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megvalósítják, soha nem láthatják meg az Én dicsőséges országomat. Örökre elvesznek. Imádkozzatok, hogy megtérjenek a
nagy figyelmeztetéskor, és ne vetemedjenek ekkora gaztettre!
Mert ha a nagy figyelmeztetés ellenére is megátalkodottak
maradnak, a pokol rettenetes tüze fogja égetni őket örökkön
örökké.

Kislányom! A történekem legnagyobb keresztényüldözése
előtt áll Egyházam. Elsősorban titeket, katolikus gyermekeimet
fognak üldözni. A vád ellenetek ez lesz: tiltott bálványimádás.
A „bálvány” az Oltáriszentség lesz, amelyben valóságosan
jelen vagyok feltámadott Testemmel és Véremmel. Mivel ti
Engem imádtok, Aki értetek kínhalált szenvedtem, és harmad
napra feltámadtam, ezért fognak megölni benneteket. De ti ne
rémüldözzetek! Ezeknek mind be kell teljesülni. Nem különb a
szolga Uránál, a tanítvány Mesterénél. Ha Engem üldöztek,
titeket is üldözni fognak. Ahogy Engem megöltek, mert Isten
káromlónak tartottak, úgy titeket is meg fognak ölni, mert ti
Engem, a Feltámadottat imádtok. Ezeket azért mondtam el
nektek, hogy ne érjen váratlanul. Előre felkészítelek benneteket. Virrasszatok és imádkozzatok! Legyetek szüntelen készenlétben, mert nagyon hirtelen fog kitörni a keresztényüldözés.

Drága gyermekeim! Most hozzátok szólok, akik megtartjátok
törvényeimet. Ne féljetek azoktól, akik a testet megölik, mert
ezen kívül semmi egyebet sem tudnak tenni. Tartsatok ki mindhalálig! Valljatok meg Engem az emberek előtt! Tegyetek
Rólam tanúságot! Akkor Én is megvallak titeket Atyám, és az
Ő szent angyalai előtt, és befogadlak benneteket az Én dicsőségembe, az örök boldogságba. Letörlök szemetekről minden
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könnyet. Ott nem lesz többé gyász, sem jajkiáltás. A mennyország örökösei lesztek. Ragyogó feltámadott szellemi testet fogtok kapni. Fiatalok és erősek lesztek mindörökké. Ott minden
kívánságotok teljesül. Sőt, a mennyország minden vágyatokat
felülmúlja, mert az Isten végtelen és mindenható. Bármit megtehet. Atyám úgy szeret benneteket, hogy nektek adja az országot, ahol Velem együtt fogtok uralkodni mindörökké. Tartsatok
ki mindhalálig! Valljatok meg Engem az emberek előtt! Akkor
elnyeritek Atyám országát, amelyet azoknak készített, akik Őt
szeretik. Erre áldalak meg titeket kicsi gyermekeim az Atya, a
Fiú és a Szentlélek nevében.

Drága kislányom! Az idő rövid. Készülj! Nemsokára a véreteket fogják kiontani Énértem. Ne féljetek, és ne rettegjetek! Így
fogjátok megdicsőíteni az Emberfiát, amiképp apostolaim is
vértanúságukkal dicsőítették meg az Istent. Senkinek sincs
nagyobb szeretete annál, mint aki életét adja barátaiért.
Barátaimnak mondalak titeket. Én az életemet adtam értetek.
Ti is adjátok az életeteket Értem, és akkor a földről egyenesen
a mennybe jöttök. Vértanú szentjeim sorába emellek benneteket, és a mennyei boldogság legmagasabb fokát fogjátok
elnyerni, mert a legnagyobb szeretetet tanúsítjátok Irántam. Így
lássátok a rátok váró szenvedést! Szeressetek Engem lángolóan, és akkor könnyű lesz és édes, mert az Én igámat veszitek
magatokra, és az Én terhemben osztoztok.

Gyermekeim! Az idő elérkezik. A haladék lejár. Készüljetek!
Minden itt marad. Mindent itt hagytok, de a cselekedeteiteket
magatokkal hozzátok. Az élet rövid. De elég ahhoz, hogy
elnyerjétek az örök életet. Használjatok fel minden lehetőséget
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és alkalmat a szeretet jócselekedeteinek a meghozatalára!
Tegyetek jót minden rászorulóval, különösen hittestvéreitekkel, hogy miattatok dicsőítsék az Istent! Az idő hamar lejár.
Készüljetek! A nagy figyelmeztetés már itt topog a küszöbön.
Utána gyorsan kitör a keresztényüldözés. Gyermekeim!
Készüljetek! Ne féljetek! Tegyétek a jót! Tegyetek meg mindent, amire még lehetőséget és időt kaptok Tőlem! Elsősorban
imádkozzatok! Járuljatok a szentségekhez! Tanítsátok a tudatlanokat! Oly sokan nem ismernek Engem, örök életük
Szerzőjét! Vegyetek Szentírást! Elsősorban Újszövetséget, és
adjátok oda a rászorulóknak! Azoknak, akik még nem ismernek Engem, hogy megismerjenek és megszeressenek, és
elnyerjék az örök életet. Szólítsátok meg az embereket, különösen a fiatalokat, de előtte imádkozzatok értük! Imádkozzátok el az ördögűző imát (Szent Mihály kezdetűt), és kérjétek a Szentlélek kiáradását! Csak ezután beszéljetek nekik
Rólam, és imádkozzatok értük, és velük, hogy megtérjenek!
Mutassatok nekik jó példát!

Ti asszonyok és lányok! Ne kövessétek ezt a parázna divatot!
Viseljetek hosszú szoknyát és bő blúzt! A ruha ne adja ki az
alakotokat! Öltözködjetek szemérmesen! Kövessétek az Én
Szent Édesanyámat mindenben! Ő legyen a ti példaképetek!
Legfőképpen pedig szeressetek! Akkor mindnyájan szépek
lesztek, mert a szeretet kiül az arcotokra. Ne használjatok arcfestéket! A lelketeket díszítsétek, akkor kívül is szépek lesztek!
Azt mondtam: az Én békémet adom nektek, amit a világ nem
adhat. De csak azoknak tudom adni, akik befogadják.
Higgyetek az Evangéliumban és Bennem is! Adjátok át az életeteket Nekem! Hagyatkozzatok Rám teljesen! Akkor beteltek
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az Én békémmel, és a Szentlélek vezet benneteket. Megtapasztaljátok Atyám gondviselő szeretetét, és nem fogtok aggódni a
holnap miatt. A mennyország köztetek van, ha hitben és szeretetben éltek. Az örökkévalóságban az folytatódik, amit itt a földön éltek. Itt dől el örök sorsotok. Ti választjátok meg, hogy
kinek szolgáltok: Istennek vagy a sátánnak.

Gyermekeim! Ne kövessétek a sátán hívását, mert az a kárhozatba visz! Engem kövessetek, a jó Pásztort, Aki az életemet
adtam juhaimért! Ha Engem követtek, akkor utánam jöttök a
keresztúton, mert Én minden követőmet az önmegtagadásra és
a kereszthordozásra hívtam meg. Én megyek előttetek fel a
Golgotára, a keresztre. Ide hívom meg szentjeimet, akikkel
megosztom dicsőségemet. Ne vonakodjatok a szenvedéstől!
Amilyen mértékben azonosultok Velem a megaláztatásokban
és a szenvedésekben, olyan fokban fogtok részesülni dicsőségemben. Legyetek bátrak! Tartsatok ki mindhalálig, és akkor a
fejetekre teszem az élet koronáját. Erre áldalak meg benneteket
az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”

2012. márc. 11. Szentségimádáson Jézus: „Drága kislányom!
Elérkezik az óra. Beteljesülnek a próféciák. Aki áll, az vigyázzon, hogy el ne essék! Most elválik, hogy kinek mit ér az építménye. Aki Rám, a sziklára épített, az bő jutalmat kap. Aki
képmutató volt, a kárhozatra jut. Aki igaz volt, elnyeri méltó
jutalmát. Jaj, a gonoszoknak, mert a pokol tüze vár rájuk.

Drága gyermekeim! Befejeződik ez a korszak. Egy új következik, amit csak kevesen érnek meg. Vigyázzatok! Éljetek szüntelen készenlétben! Mindenki éljen halálra készen, mert bármi-

47

kor elragadhatja a halál. Ítélet köszönt most a világra. Már
eddig is sok természeti csapás és háború sújtotta a földet. Jaj,
azoknak, akik mindezek láttán nem tartottak bűnbánatot, mert
ők is elvesznek, akárcsak a többiek. A türelmi idő, a haladék
lejár. Ítéletem végig söpör az egész világon. Megítélek mindenkit tettei szerint. A nagy figyelmeztetés most jön. Ez lesz a
legutolsó lehetőség a megtérésre. De százszor jobb annak a
sorsa, aki nem hagyta az utolsó pillanatra. Aki megtért, annak
nyugodtabb lesz a lelke, és háladalt fog zengeni Nekem a nagy
figyelmeztetéskor. Azok, akik megrögződtek bűneikben, sokan
szörnyet fognak halni a rémülettől. Egyszer Avillai Nagy Szent
Teréz azt kérte Tőlem, hogy mutassak meg neki egy súlyos
bűnben élő lelket. Én azt válaszoltam neki, hogy nem, mert
bele halna a látványba. De megmutattam neki egy bocsánatos
bűnben élőt. Ő ebbe bele betegedett, és ágynak esett. Ma pedig
szinte alig akad egy-egy igaz ember. Mindenki bűnben él.
Rengetegen halálos bűnben. Ez azt jelenti, hogy a pokol itt van
a világon, mert a bűnös emberek, akik a sátán rabszolgái, a
poklot szabadítják rá a világra. Ezért van annyi rossz dolog a
földön. Az igaz emberek viszont, akik Engem szolgálnak, nem
állnak szóba a gonosszal. Ezért az igazak által a mennyország
is a földön van. Mint ahogy a tűz meg a víz nem fér meg egymás mellett, úgy a gonoszok sem tudnak együtt élni az igazakkal. Azért, mert más az értékrendjük. A bűnösök a bűnt
magasztalják, és azzal dicsekszenek, amit szégyellniük kellene. Az igazak pedig az Istent magasztalják, és a szeretet törvénye szerint élnek. Ezért a gonoszok gyűlölik az igazakat, és
ellenük fordulnak. Maga a sátán gyűlöl bennük, mert irigy az
igazakra, hogy elnyerik az örök boldogságot, amit ő végképp
elveszített. De ti, gyermekeim, tartsatok ki mindvégig törvé48

nyeim megtartásában! Kövessetek Engem a keresztúton! Ha
Mellettem maradtok, Én megvédelek titeket. Ti soha ne féljetek a sátántól! Szálljatok szembe vele keményen a hit erejével!
Én Magam harcolok értetek. Ti az Én védelmem alatt álltok.
Szent Vérem borít be benneteket. Szent Testem a ti védőpajzsotok, amit magatokhoz vesztek minden Szentáldozásban. Ti
soha ne féljetek! Én már legyőztem a sátánt. Ő csak annyit
tehet, amennyit Én megengedek neki. Attól se féljetek, ha megölik a testet! Állhatatosságotokkal és hűségetekkel dicsőítitek
meg az Istent. Rövid szenvedés után az örök boldogság lesz a
jutalmatok. Újra mondom: ti soha ne féljetek! Én veletek maradok minden nap a világ végezetéig. Éljetek szüntelen készenlétben! Tartsatok ki mindhalálig, és Én a fejetekre teszem az
örök élet koronáját. Erre áldalak meg benneteket kicsi gyermekeim az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”

2012. márc. 15. Szentségimádáson Jézus: „Drága kislányom!
Az idő rövid. Beteljesítem mindazt, amit megjövendöltem általad. Sajnos a világ nem tér meg, így nem kerülheti el a rá váró
büntetést. Imádkozzatok! Imádkozzatok! Imádkozzatok! Így
még sok lelket menthettek ki a sátán karmaiból. Egyébként a
hitetlenek száma egyre nő, és sajnos nagyon sok lélek kárhozik
el. Ti, kicsi gyermekeim, legyetek szüntelen készenlétben, mert
soha nem látott természeti katasztrófákkal és eseményekkel
látogatom meg a föld lakóit. Ne féljetek! Inkább imádkozzatok! Mindenek fölött reménykedjetek Bennem, a Megváltóban,
Aki megszereztem számotokra az örök életet. Ne feledjétek: az
örök élet a síron túl van. Ezért reméljetek Bennem mindhalálig! Erre áldalak meg benneteket az Atya, a Fiú és a Szentlélek
nevében.”
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2012. márc. 28. Szentségimádáson Jézus: „Drága kislányom!
Az idő rövid. A nagy figyelmeztetés után minden a helyére
kerül. Mindenki fel fogja ismerni, hogy hol a helye. Aki megtér, az Én akaratomat fogja teljesíteni. Aki nem, az még megátalkodottabb lesz. Sokan meg fognak halni. De aki csak egyszer mondja ki hittel a Nevemet, és segítségemet kéri, nem
vész el. Nagy az Én irgalmam a szerencsétlen bűnösök iránt.
Sokan mennek a tisztítótűzbe, ami az Én irgalmam helye. Ha
ez nem lenne, elkárhoznának.

Készüljetek a nagy figyelmeztetésre! Éljetek életszentségben,
tegyétek a jót, és most még többet imádkozzatok! Minden percet használjatok ki! A mulasztás nagy bűn. Az áldozatokat és a
szenvedéseket fogadjátok el, és viseljétek el türelemmel! Az
Én kínszenvedéseim örök érdemeivel egyesítve ajánljátok fel
Nekem, égi Édesanyátok hétfájdalmas Szeplőtelen Szíve és
könnyei által. Ezzel rengeteg lelket mentetek meg a pokol tüzétől. Ha így készültök, akkor nagyon boldogok lesztek a nagy
figyelmeztetéskor. Látni fogtok Engem, és örülni fogtok, mert
mosolyogni fogok rátok, és megköszönöm minden imátokat,
áldozatotokat és szenvedéseteket. Odaát a mennyben pedig
nagyon meg foglak jutalmazni érte. Olyan lesz ez, mint az
iskolás gyermeknek a vizsga. Az a gyermek, aki megtanulta a
leckét, jó jegyet kap. Igyekezzetek megfelelni elvárásaimnak,
és akkor megjutalmazlak benneteket!

Jaj a bűnösöknek! Meglátják irtózatos tetteiket, amelyeket még
kimondani is szégyen, amiket titokban művelnek. Meglátják
cselekedeteik gyümölcseit, azok következményeit, és a poklot,
amelyet tetteikkel kiérdemeltek. Ott lesz sírás és rettegés, két50

ségbeesés és jajveszékelés. Akkor már szeretnék meg nem történtté tenni bűnös cselekedeteiket, de nem lehet. Csak egy
lehetőségük lesz, megtérni Hozzám, a Megváltóhoz. Ha hittel
ki tudják mondani: Uram irgalmazz, megmenekülnek. De ha
megátalkodottak maradnak, magukra hagyom őket, és kiszolgáltatom a sátánnak, akit addig is szolgáltak. Nagy kegyelem
lesz a nagy figyelmeztetés, de egyben ítélet is. Nagy kegyelem
azért, mert még egyszer lehetőséget kap minden bűnös, hogy
meglátva rémes tetteiket, elforduljanak a bűntől, és megtérjenek Hozzám, Aki az életemmel fizettem az ő üdvösségükért.

Gyermekeim! Az ember életében a legnagyobb kegyelem a
tisztán látás. Ezt kapja meg mindenki a nagy figyelmeztetéskor. A jók még jobbak lesznek, a bűnösök megtérhetnek.
Gyermekeim, vigyázzatok! Aki áll, az vigyázzon, hogy el ne
essék! Éljetek szüntelen készenlétben, mert nem tudhatjátok a
nagy figyelmeztetés időpontját! De előre figyelmeztettelek
benneteket, felkészítelek, hogy ne érjen váratlanul. Az állapotbeli kötelesség nem teljesítése a legnagyobb bűn. Ezért drága
gyermekeim, a szeretet jegyében legyetek figyelmesek egymás
iránt! Mindenki teljesítse a kötelességét! Az édesanyák és az
édesapák mondjanak igent a megfogant életre! Szeressétek
gyermekeiteket, mutassatok nekik jó példát, és neveljétek őket
az evangéliumi tanítás szellemében az életszentségre! A szülők
beszélgessenek gyermekeikkel! Minden szabad idejüket fordítsák a családra! Ne akarjanak önző módon külön programot csinálni, mert annak a gyermek issza meg a levét. Tudjanak gyermekeik minden lépéséről, és irányítsák őket a jó útra! A család
minden este imádkozzon együtt! A vasárnap pedig ne múljon el
közös Szentmisén való részvétel nélkül! Amikor csak tehetitek,
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lehetőleg naponta olvassatok fel egy szakaszt az Evangéliumból, és azon elmélkedjetek! Különösen gondolkodjatok
el az Én kínszenvedéseimen, hogy mennyire szeretlek benneteket! Mekkora áldozatot hoztam a ti üdvösségetekért.
Szeressetek viszont Engem, és Irántam való szeretetből hozzatok ti is áldozatokat egymásért és a szegény bűnösök megtéréséért! Akkor szereztek Nekem örömöt, ha lelkeket mentetek
meg az örök életre. Ezzel értelmet adtok rettenetes kínszenvedésemnek és kereszthalálomnak. Mondom nektek: a mennyben
ezeknek az általatok megmentett lelkeknek fognak örülni a
szent angyalok és a szentek. Ti pedig velük együtt hálát fogtok
adni nagy irgalmamért. Az élet egyedüli értelme itt a földön a
lélekmentés. Erre teremtett meg Atyám benneteket. Ezért haltam kínhalált. Ezt hagytam nektek végrendeletül: Menjetek el
az egész világra! Tegyetek tanítványaimmá minden népet! Arra
kaptátok a földi életet, hogy megszerezzétek mind a magatok,
mind mások számára az örök életet. Erre áldalak meg benneteket az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”

2012. ápr. 5. Nagycsütörtökön este Szentségimádáson Jézus:
„Az idő rövid. Készüljetek! Hamarosan megérkezik a nagy
figyelmeztetés. Azt akarom, hogy készenlétben találjon benneteket! Azért adom ezeket az üzeneteket, hogy felkészítselek
benneteket. Mindenek előtt gyónjatok meg! Fogadjatok be
Engem tiszta lélekkel a szívetekbe! Imádjatok Engem!
Szentáldozás után teremtsetek magatokban csendet! Akkor
megtapasztaltatom veletek áldott jelenlétemet. Mindenki azt
érzi a lelkében, amit Én érzek őbenne. Aki szeret Engem, tiszta a lelke, és Én vagyok számára az első, abban a lélekben Én
nagyon boldog vagyok. Ezt a boldogságot éreztetem meg vele.
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De akit lefoglalnak a földi gondok, és Engem csak, mint egy
segítőt fogad a szívébe azért, hogy megoldásra találjon
Bennem, és nem Önmagamért imád, szeret, hanem csupán eszköznek tekint problémái megoldásához, az nem szeret Engem,
és nem Én állok a szívében az első helyen. Ebben a lélekben Én
nem vagyok boldog, és ezért ő sem boldog, amikor a szívébe
térek. Ő nem teremt magában csendet, hanem csak vég nélkül
sorolja a problémáit. Ezért nem tapasztalhatja meg áldott jelenlétemet. Elmerül saját gondjaiban, és elszalasztotta a nagy
kegyelmet, az Én áldott jelenlétem megtapasztalását. Látjátok,
minden rajtatok múlik. A szabad akarat nagy úr, amelyet Én a
legmesszebbmenőkig tiszteletben tartok. Nem így a sátán, aki
rászed, becsap és a bűn rabszolgáivá tesz benneteket. Kérve
kérlek benneteket! Meneküljetek előle! Ne álljatok szóba vele!
Ne egyezzetek bele a kísértésekbe, mert nagyon veszélyes! Ő a
kárhozatba akar taszítani benneteket. Én pedig nem tudok segíteni rajtatok, ha hátat fordítotok Nekem, és őt szolgáljátok.
Nézzetek fel Rám, a keresztre! Nagy volt a lelketek ára! Ne
pazaroljátok el rátok hullatott megváltói drága Szent Véremet!
Ne hagyjátok, hogy hiábavalóvá legyen számotokra értetek
meghozott kínszenvedésem és kereszthalálom! Ne okozzatok
ekkora csalódást Nekem, Aki az életemmel fizettem értetek váltságdíjat! Nézzétek, mennyire szeretlek benneteket! Önmagamat
áldoztam fel értetek. Szeressetek viszont, és ne vétkezzetek! Így
szerezzetek Nekem örömöt, hogy együttműködtök kegyelmeimmel, és hagyjátok magatokat Általam üdvözíteni. Erre áldalak
meg benneteket az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.

Atyám gondolataiban minden ember öröktől fogva létezik,
mert Ő akarja, hogy legyen. Amikor elérkezik az ideje, akkor
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megszületnek a földre. Ha ők is akarják, akkor üdvözítem őket.
Minden gyermekien egyszerű. Elég egy igen, és az illető üdvözül. Nem nézem a bűneit. Nekem elég, ha megbánta azokat. Én
örülök a legjobban, ha üdvözíthetem. Én járok közben
Atyámnál minden emberért. Atyám minden kérésemnek eleget
tesz. Atyám végtelenül jó. Csupa szeretet. Kérjétek ti is Őt az
Én nevemben. Bármit kértek Tőle, ami az üdvösségetekre
válik, az Én végtelen örök érdemeimért megadja nektek.
Kérjétek Őt bátran! Kérjetek Tőle lelkeket! Hívjátok le a bűnösökre az Én értetek kiontott drága Szent Véremet! Így kérjétek:
Imádott Jézusom! Te, Aki a keresztfán drága Szent Véredet
ontottad minden bűnösért, hullass egy cseppet a Te drága Szent
Véredből erre a bűnösre! Kérlek, add meg neki a megtérés
kegyelmét! Mosd tisztára a lelkét, és vezesd be az örök hazába! Ha így kértek hittel, megadom, amit akartok. Az Én Vérem
képes az egész világot üdvözíteni. Csak az a baj, hogy kevesen
imádkoztok, meg az, hogy a bűnösök nem akarnak szakítani a
bűnnel. Nem hisznek Bennem. Ezért kárhoznak el sokan. Az
Evangéliumban ezt mondtam: „Széles az út, amely a kárhozatra visz. Sokan mennek rajta.” Nagyon fontos a gyermekek hitre
nevelése. Amíg tiszta a lelke, könnyen befogad Engem. Ha
megismer, megszeret. De nem elég egy gyermeket tanítani,
hanem egy egész életen át imádkozni kell érte, mert az ördög
leselkedik rá. Csapdákat állít, hogy elbuktassa. De az ima megmenti a lelkét. Majd csak a mennyben fogjátok meglátni, hogy
milyen irgalmas vagyok. Minden imátokat meghallgatom, és
rengeteg lélekkel jutalmazlak meg érte. Imádkozzatok még
többet a szegény bűnösökért, mert sokan elkárhoznak, mert
nincs, aki imádkozzon értük! Erre áldalak meg benneteket az
Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
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Drága kislányom! Bízd Rám magadat teljesen! Hagyd, hogy
Én formáljalak továbbra is. Látom, most nagyon örülsz. Én is
nagyon boldog vagyok benned. A te örömöd az Enyém is.
Hamarosan meglátsz Engem színről színre, és örömödnek soha
nem lesz vége. Örülj és ujjongj! Kincsedet soha senki el nem
veheti tőled. A napló által rengeteg lélek tér meg. Még halálod
után is tanítani fogod a lelkeket. Minden az Én kegyelmem. Én
cselekszem általad. Nagyon szeretlek. Hogy mennyire, azt
majd csak a mennyben fogod igazán megtudni. Ott fogom feltárni előtted rengeteg szenvedésemet a lelkekért, amit a világ
nem ismer. Ti, akiket kiválasztottalak Magamnak, és feltárom
előttetek kínszenvedéseim egy részét, csak kevesen fogadnak
el. Pedig ez sok megtérés forrása lehetne. De hát Engem is
elutasítottak a farizeusok és az írástudók. Nem különb a szolga
Uránál. Ne csüggedjetek el, ha titeket is elutasítanak és megvetnek. Mert mindaz, aki buzgón akar élni Énbennem, üldözést
szenved. Ti csak menjetek végig az Általam kijelölt úton! Az út
végén Én várlak benneteket. Én fizetek meg nektek minden
megaláztatásért, üldözésért, áldozatért és szolgálatért. Aki
Engem szolgál, azt megtiszteli az Atya. Ó, ha tudnátok, mit
jelent ez, mindannyian Engem szolgálnátok. Ne hagyjátok,
hogy a világi gondok és élvezetek megfosszanak titeket Tőlem,
a legfőbb Jótól. Inkább kövessetek Engem a szűk ösvényen,
amely a mennybe visz. Erre áldalak meg benneteket az Atya, a
Fiú és a Szentlélek nevében.”

2012. ápr. 6. Nagypénteken este Szentségimádáson Jézus:
„Nagypéntek van. Ezen a napon váltottam meg a világot rettenetes kínszenvedésemmel és kereszthalálommal. Magamra
vettem ártatlanul a világ összes bűnét, és Én adtam érte elégté55

telt. Az egész világ láthatja, mennyit szenvedtem a bűnösök
miatt. Mégsem tanulnak belőle az emberek. Pedig minden bűn
miatt szenvedni kell a bűnösöknek is. Minden bűn vezeklésért
kiált. Akkor is, ha megbánják és meggyónják, mert a léleknek
a szenvedések által kell megtisztulni. Nagy volt a lelketek ára!
Nem vagytok a magatokéi. Elszámolással tartoztok a félelmetes Bírónak minden gondolatotokkal, szavatokkal és cselekedetetekkel. Minden mulasztásotokkal, sőt minden fölösleges
szavatokkal. Ma a világban a sátán az úr. Azért, mert sok ember
szolgálja. Ha ti nem hagynátok magatokat félrevezetni, és ellene mondanátok minden kísértésnek, szentek lehetnétek.
Rajtatok múlik, hogy kit választotok. Istent, vagy a sátánt. Aki
bűnben él, az a sátán rabszolgája. Aki az életszentséget választja, az szabad Isten imádására, és az Ő akaratának teljesítésére.
Isten nem akarja, hogy szenvedjetek. Én, a második Isteni
Személy, Magamra vállaltam a világ összes bűnét, és az érte
járó szenvedést azért, hogy megnyissam előttetek a mennyország kapuját. Atyám minden embert az örömre és a szeretetre
teremtett. Aki szeret, boldogságban él. Ez a mennyország itt a
földön, és fent a mennyben. Ezt tanítottam: A mennyország itt
van köztetek, ha szeretetben éltek egymással.

Gyermekeim! Ha boldogok akartok lenni itt a földön, és utána az
egész örökkévalóságban, akkor éljetek mindenkivel szeretetben!
Bocsássatok meg szívből egymásnak! Imádkozzatok egymásért!
Ilyen egyszerű. Akkor szépek és boldogok lesztek, mert a boldogság megszépít benneteket. Kiül az arcotokra, és ragyogtok,
mint a csillagok. Ó, ha látnátok, mi vár rátok a mennyben!
Mindent elengednétek, semmihez sem ragaszkodnátok. Engem
követnétek, Aki lemondtam minden kényelemről és pompáról,
56

csakhogy ezzel is engeszteljem Atyámat a ti kényelemszeretetetek és telhetetlenségetek miatt. Az Evangéliumban erről is
beszéltem: nem az anyagiakban való bővelkedéstől függ az
ember élete. Keressétek a mennyek országát és annak igazságát,
a többi mind megadatik hozzá nektek. Amilyen mértékkel mértek, nektek is olyannal mérnek vissza. Ti mégis kapzsik és önzők
vagytok. Nem segítitek a szegényeket. Csak a magatok javát
keresitek. Pedig el kell számolnotok Előttem minden fillérrel,
amit fölösleges dolgokra szórtatok szét, a szegényt meg hagytátok éhen halni. Nem tanultok a példabeszédből, pedig világosan
megmondtam: a fösvény gazdag halála után azonnal a pokolba
került. A szegény koldus Lázárt pedig, aki békével tűrte nehéz
sorsát, Ábrahám kebelére vitték az angyalok. Elárulok nektek
egy titkot: a mennyben mindenki annyira gazdag, amennyire
bőkezű volt a földön. Mit jelent ez? Ha itt csak a legszükségesebbet tartjátok meg magatoknak, és a többit elosztjátok a rászorulók között, akkor a mennyben nagy jutalmat kaptok. De ha
fösvények vagytok, és szűkmarkúak, és valakinek az imájára
mégis üdvözültök, nem kaptok semmiféle jutalmat, mert üres
kézzel érkeztek oda. Jóllehet, akkor is örültök, hogy nem kárhoztatok el. Mondom nektek, mint ahogy nincs két egyforma
ember a földön, úgy a mennyben sem. Oda mindenki viszi cselekedeteit, amit a földön művelt, és a szerint kapja a jutalmat.
Váltsátok tettekre tanításomat: gyűjtsetek kincset a mennyben,
ahol a rozsda meg nem emészti, a moly meg nem rágja, és a tolvaj el nem lopja. Ahol a kincsed, ott a szíved. Erre áldalak meg
benneteket az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”

2012. ápr. 9. Szentségimádáson Jézus: „Rengeteg vértanúm
lesz. Most egy nagy keresztényüldözés van kibontakozóban.
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A történelem legnagyobb keresztényüldözése. Vigyázzatok!
Legyetek éberek! Éljetek szüntelen készenlétben, mert nem
tudhatjátok sem a napot, sem az órát. De azt igen, hogy mindez közel van. Már csak karnyújtásnyira. Én nem teszek addig
semmit, amíg prófétáim által előre meg nem mondom nektek.
„Bizony semmit sem tesz az Úr Isten anélkül, hogy titkát ki ne
nyilatkoztassa szolgáinak, a prófétáknak. Ordít az oroszlán: ki
ne remegne? Szól az Isten: ki ne prófétálna?”(Ámosz 3,7-8.)
Vegyétek komolyan figyelmeztetésemet! Éljetek halálra
készen, hogy bármelyik pillanatban oda tudjátok adni az életeteket Értem! Maga az üldözés nem tart sokáig, de rengeteg lesz
a halott. Sokakat ki fognak végezni Értem. Azért, mert tanításomat elutasítják, Engem pedig megvetnek. Titeket pedig úgy
kezelnek, mint leölésre szánt vágójuhokat. (Zsolt 44,23)
„Minket minden időben Teérted irtanak, s vágójuhok módjára
tartanak.” Róm 8,36) Ha kitartotok Mellettem, nagy lesz jutalmatok a mennyben. Azért azt mondom nektek: ne a földi dolgokkal foglalkozzatok, ezektől szakadjatok el! Arra legyen
gondotok, ami odafönt van. (Kol.3,2) Az Isten dicsőségét
növeljétek azáltal, hogy mindhalálig való hűségetekkel jó példát mutassatok másoknak, és jócselekedeteitek láttán miattatok
dicsőítsék az Istent. Ha így tesztek, ti lesztek az Egyház drága
magvetése. Mondom nektek: készüljetek, mert hamar kitör egy
nagyméretű keresztényüldözés! Készüljetek, mert a véreteket
fogják kiontani! Sok lesz a halott. De ne féljetek! Az Én erőmet és kegyelmemet adom nektek. Én veletek maradok minden
nap, de különösen a nagy szorongatás idején. Ne féljetek!
Olyan lelki erőt és kegyelmet adok, hogy megvallotok Engem
az emberek előtt, és kitartotok Mellettem mindhalálig. Erre
áldalak meg benneteket az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
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Megújult Egyházamban egy akol lesz és egy Pásztor. Én
Magam fogom vezetni a Szentlélek által. Szentlelkem fénye be
fog ragyogni minden lelket. Mindenkinek megadja a tisztán
látás kegyelmét, és Ő fog munkálkodni minden lélekben.
Lángra gyújtja a szíveket Irántam, a legfőbb Jó iránt, Aki köztetek trónolok a legméltóságosabb Oltáriszentségben.
Mindenki imádni és dicsőíteni fog Engem, és hálát ad Nekem
kereszthalálomért, drága Szent Vérem kiontásáért, megváltásom szent művéért.”

2012. ápr. 10. Szentségimádáson Jézus: „Drága kislányom!
Eljön az óra, sőt már itt is van, amikor eljövök megítélni a világot. Evangéliumomban ezt mondtam: „Vajon talál-e hitet az
Emberfia, amikor eljön?” Nézd, mennyien elfordultak a hittől!
Nem kell az Isten, csak az okkultizmus. Mindenbe kapaszkodnak, ami hamis és félrevezető, de Engem, a Megváltót elutasítanak. Tudod miért? Azért, mert nem akarnak szakítani a bűnnel. A bűnök, mint hegyek állnak Köztem és az ember között.
Ezekre a hegyekre, mint akadályokra is értettem: A hittel teli
ima hegyeket mozdít el. Mondjátok ennek a hegynek, vesd
magad a tengerbe, és úgy lesz. Vagyis ha valaki hittel imádkozik Hozzám, minden akadály elhárul, hogy megtérjen, és
Velem, az Istennel egyesüljön. Ezt mondtam: amikor eljön az
Emberfia, a föld minden táján hirdetni fogják az Evangéliumot.
Ma elég egy gombnyomás, és az internet segítségével minden
információt elolvashattok. A skypon a világ egyik végéből a
másikba beszélhettek, sőt még láthatjátok is egymást. Ne
mondjátok: senki sem tudhatja, mikor jön vissza az Emberfia.
Olvassátok el a Szentírást, és figyeljétek a jeleket! Az igaz,
hogy a napot és az órát egyedül csak az Atya tudja, de értelmet
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kaptatok Tőle. Fogjátok fel végre a jeleket, és egyeztessétek
össze a Szentírással! Tegyétek fel magatoknak a kérdést: kinek
az érdeke, hogy ne fogadjátok el a Tőlem kapott üzeneteket?
Talán az Isten érdeke, Aki meg akar menteni benneteket általa?
Nem. A sátán érdeke, hogy legyetek süketek és vakok felhívásaimra, hogy maradjatok meg bűneitekben, és ő a kárhozatra
taszítson benneteket. A Szentírásban benne áll: „Ne oltsátok ki
a Lelket, s a prófétai beszédet ne vessétek meg! Vizsgáljatok
felül mindent, a jót tartsátok meg!” (I. Tessz. 5, 19-21.)
„Bizony semmit sem tesz az Úr Isten anélkül, hogy titkát ki ne
nyilatkoztassa szolgáinak, a prófétáknak.” (Ámosz 3, 7-8.)
Engedjétek meg Nekem, Megváltótoknak, hogy felnyissam
szemeteket, hogy felrázzalak benneteket csipkerózsika álmotokból! Ne mondjátok: elég a Szentírás! Az utolsó apostollal
lezárult a kinyilatkoztatás. Akkor miért fogadta el az Egyház
Lourdes-t és Fatimát? Szent Fausztina által adott irgalmasságom üzenetét? Alacoque Szent Margit által adott Szent Szívem
tiszteletét, és még sorolhatnám, amelyek által gazdagodott az
Egyház. Nem arról van szó, hogy új Evangéliumot hirdetnek,
hanem csak megerősítik azt. Engem is elvetettek, sőt keresztre
feszítettek, mert féltékenyek voltak, és nem értettek. Pedig
világosan megmondtam: „Nem azért jöttem, hogy eltöröljem a
törvényt, hanem hogy beteljesítsem azt. Prófétáim által sem
hirdetek új tant, hanem a régire hívom fel a figyelmeteket.
Isten száját nem tudjátok befogni. Engem nem lehet elnémítani. Apostolaimat megvesszőzték, de ők annál bátrabban hirdették tanításomat, sőt hálát adtak azért, hogy méltóknak bizonyultak Értem szenvedni. Ez ma is így van. Prófétáimat nem
hagyom elnémítani. Olyan belső erőt adok nekik, hogy vállalják a vértanúságot is Értem, és üzeneteimért. Fogjátok fel
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végre, hogy csak magatoknak ártotok vele, ha nem fogadjátok
el üzeneteimet, és a sátánt juttatjátok győzelemre magatok fölött. Szívleljétek meg szavaimat, és nézzétek a gyümölcsöket,
mert gyümölcséről ismerik meg a fát. Higgyetek üzeneteimben! Vizsgáljátok meg azokat, és váltsátok tettekre, ha jót akartok magatoknak, és ha az Én dicsőségemet keresitek. Erre áldalak meg benneteket az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”

2012. máj. 4-én, első pénteken, Szentségimádáson Jézus:
„Drága gyermekeim! Ezek az utolsó felszólításaim. Sürgősen
térjetek meg! Tartsatok őszinte bűnbánatot, és gyónjatok meg!
Ezek az utolsó alkalmak, hogy jóvátegyétek mulasztásaitokat.
Az idő rövid. A haladék lejár. Életetek legfontosabb cselekedete a bűnbánattartás, és felkészülés arra a boldog örök életre,
amelyet Isten azoknak készített, akik Őt szeretik.

Gyermekeim, készüljetek! Megrostálok mindenkit, kivétel
nélkül. A számból kijövő kétélű kard, az Ige által ítélem meg
a nemzeteket. Két tábor lesz. Az Istent szeretők népe, és az
Istent megvetők népe. Ezután már nem lehet kétfelé sántikálni. Leleplezem a képmutatókat, és örökre elvetem őket. Istent
csak egyféle módon lehet szeretni: ha megtartjátok törvényeit. Aki csak a szájával tisztel Engem, de az életével ellenem
tanúskodik, az nem örökölheti Isten országát. Az Isten gyermekei ilyenek: alázatosak, engedelmesek, megtartják Isten
törvényeit. Nem vétenek a tíz parancs ellen, és mindenkivel
szeretetben élnek. Mindenkinek szívből megbocsátanak, és
imádkoznak ellenségeikért. Az ilyeneké az Isten országa. A
mennyben az folytatódik, amit a földön elkezdtetek. Minden
itt dől el. Ti választjátok meg örök sorsotokat. Azok, akik hátat

61

fordítanak Nekem, nem imádkoznak, a templomba még vasárnap sem járnak Szentmisére, a szentségekhez soha nem járulnak,
kiesnek a kegyelemből. Ezek kizárnak Engem, Megváltójukat
az életükből. Nélkülem akarják megoldani problémáikat, így
fokról fokra elszakadnak Tőlem, legnagyobb Jótevőjüktől,
elszakadnak a kegyelemtől, végül kizárják magukat Isten országából.

Gyermekeim! A fa arra zuhan, amerre dől. A szokás nagy úr. Aki
megszokta a napi imát, és a vasárnapi Szentmisén való részvételt, azzal nem tud elbánni a sátán, mert védelmem alatt áll. De
aki elhagy Engem, könnyen a sátán prédájává válik, mert olyan,
mint a csatatéren a tűzharcban a fegyvertelen katona. Halálra
van ítélve. A ti fegyveretek a sátán ellen az állandó ima, és a
szüntelen készenlét. Ezt kértem tőletek az Evangéliumban. Ha
így éltek, akkor olyanok lesztek, mint a szőlőtőkén élő szőlővessző, amely sok gyümölcsöt terem. Ha eszitek az Én Testemet,
és isszátok az Én Véremet, akkor Bennem éltek, és Én tibennetek. Akkor Általam éltek, és örök életetek van. Ha viszont elvágjátok magatokat Tőlem, akkor csak elszáradt kórók vagytok,
amelyet tűzre vetnek. Ó, ha tudnátok, hogy mily sokan kárhoznak el! Gyermekeim! Én egy ideig türelmesen várok, de ha
látom a megátalkodottságot, magára hagyom azt az embert, és
kiszolgáltatom annak, akit ő választott, a sátánnak. Ma különösen nagyon sokan mennek a széles úton, amely a kárhozatra visz.
Én tiszteletben tartom a szabad akaratot. De ha ti, akik Engem
követtek, imádkoztok a bűnösökért, akkor a közbenjárásotokra
megmentem őket. A mennyben annak fogtok a legjobban örülni,
ha lelkeket mentettetek meg a földön. Ott ugyanis látni fogjátok
azt a nagy örömöt, amit Nekem szereztek ezáltal, hogy kínszen62

vedésem nem lett hiábavalóvá azon lelkek számára, akik a ti
imáitokra üdvözültek.

Gyermekeim! Ha csak egyetlen pillanatra látnátok a mennyországot, és azt a szeretetet, boldogságot és békét, ami ott van,
nem sajnálnátok semmi áldozatot és szenvedést, és állandóan a
lelkekért imádkoznátok. Ha mindenki csak a családtagjaiért
imádkozna, senki sem kárhozna el. Gyermekeim! Imádkozzatok szüntelen a bűnösök megtéréséért! Hozzatok még
több áldozatot! Akkor megörvendeztetitek Szívemet, amelyet
értetek döfött át a katona lándzsája. Erre áldalak meg benneteket Véremen megváltott drága gyermekeim az Atya a Fiú és a
Szentlélek nevében.”

2012. máj. 7. Szentségimádáson Jézus: „Drága gyermekeim! A
keresztről szólok hozzátok. Szomjazom a lelketekre! Kivétel
nélkül mindnyájatokért meghaltam. Keserves kínszenvedésemmel és az utolsó csepp Vérem kiontásával fizettem értetek
rettenetes váltságdíjat. Mindannyiszor újra meghalok lélekben,
valahányszor a kárhozatba hull egy lélek. A legnagyobb szenvedés Nekem, hogy hiábavalóvá lett érte keresztáldozatom, és
ez a lélek örökre elveszett.

Véremen megváltott drága gyermekeim! Nekem tiszteletben
kell tartani a ti szabad akaratotokat. De kérve kérlek, benneteket,
mondjatok ellene a sátánnak, és minden kísértésének! Ne akarjatok örökre elveszni, és a pokol tüzében mindörökre égni, rettenetesen szenvedni. A tíz parancsot nem azért adtam, hogy megakadályozzalak benneteket a boldogság elérésében, hanem azért,
hogy e parancsok, és a szeretet főparancsának a megtartása által
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eljussatok az örök életre. Tanításom lélek és élet. Mindazok, akik
megtartják, elnyerik az örök boldogságot. De jaj azoknak, akik
hagyják magukat rászedni a sátántól. Örökre elvesznek. A pokolba kerülnek, ahol lesz sírás és fogcsikorgatás.

Gyermekeim! Véremen megváltott kicsinyeim! Ne álljatok
szóba a sátánnal! Engedelmeskedjetek tanításomnak, amely az
Evangéliumban áll! Vessétek el a gyűlöletet! Éljetek mindenkivel szeretetben! Bocsássatok meg szívből egymásnak! Ne
álljatok bosszút ellenségeiteken! Én megfizetek mindenkinek
tettei szerint. Előttem mindenki megáll, amikor a lelke kirepült
a testéből. A Bíró Én vagyok. Ti egymásnak testvérei vagytok.
Szeressétek egymást Énbennem, és akkor elnyeritek az örök
életet. Erre áldalak meg benneteket, kicsi gyermekeim az Atya,
a Fiú és a Szentlélek nevében.”

„Olvasd el a 2 Péter 3 levelet!” Elolvastam. 2 Pt 3, 9-13: „Az
Úr 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. Mivel így minden elpusztul, minden tekintetben szentül és vallásosan kell élnetek, hiszen várjátok és siettetitek az
Isten napjának eljövetelét, amikor is az egek lángba borulnak
és felbomlanak, az elemek a tűz hevétől megolvadnak.”
Jézus: „Ez következik erre a világra. Az idő rövid. Éljetek
szentül! Éljetek szüntelen készenlétben! Éljetek mindig halálra
készen! Várjátok a Velem való nagy találkozást!”

2012. máj. 8. Szentségimádáson az Úr Jézus: „Drága kislányom! Naponta többször is mondd el a Te Deumot! Tarts
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csendet, ezt imádkozd, és örülj, végtelenül örülj, mert nagy
lesz boldogságod a mennyben! Szem nem látta, fül nem hallotta, emberi szív fel nem foghatja, amit neked készítettem.
Légy hű mindhalálig! Menj végig az úton! Ne tekints se
jobbra, se balra! Mindig csak Rám nézz a keresztre! Én
vagyok a te Üdvözítőd, szerelmes Istened, Aki meghaltam
érted a keresztfán. Nagy volt a lelked ára! Jobban vigyázz
lelked tisztaságára, mint szemed fényére! Soha ne állj szóba
a sátánnal! Mindig csak és Rám gondolj, Engem láss, szeress és imádj! Különösen akkor, amikor nehéz a kereszted.
Ilyenkor mondd Nekem gyakran: Jézusom bízom Benned.
Te gondoskodj, Te cselekedj! Inkább meghaljak, mint vétkezzek!”

Imádott Jézusom! Inkább vágyom meghalni, mint csalódást
okozni Neked! Kérlek, őrizz meg engem Magadnak, és adj
nekem hűséges, szeretettől lángoló szívet! Kérlek, add, hogy
egész lényemmel Hozzád vágyakozzak, Téged imádjalak, és
ne helyezzek se eléd, se melléd senkit! Te légy az első az életemben, és mindenki más csak utánad jöjjön. A sor legvégén
pedig én álljak, úgy, ahogy Te megparancsoltad: szeresd
Uradat, Istenedet teljes szívedből, a felebarátot pedig úgy, mint
magadat. Jézusom, imádott Királyom! Nincs más vágyam,
mint az, hogy egy örökkévalóságon át csak Téged csodáljalak,
imádjalak, dicsőítselek, és hálát adjak Neked! Minden vágyam
az, hogy én is ott legyek, ahol Te vagy, és lássam dicsőségedet!
Együtt örvendezzek Veled, és a hatalmas angyalokkal, és
szentjeid végtelen seregével együtt zengjem dicsőségedet! Ezt
add meg nekem, Istenem, a Te mindnagyobb dicsőségedre!
Ámen.
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2012. máj. 15. Medjugorje Szentségimádáson Jézus: „Drága
kislányom! Nagy események előtt álltok. Már nagyon közel
van a nagy figyelmeztetés. Az események besűrűsödnek és felgyorsulnak. Prófétáim szavai beteljesülnek.

Kicsinyeim! Véremen megváltott drága gyermekeim!
Készüljetek! Az idő oly rövid, mint egy sóhaj. Éljetek tisztán, minden bűn nélkül! Engeszteljetek, imádkozzatok!
Hozzatok meg minden áldozatot a bűnösök megtéréséért!
Ajánljátok fel magatokat engesztelő áldozatul! Így nagy
örömöt szereztek Nekem, mert a legtöbb lelket tudom megmenteni általatok. Atyám úgy tekint rátok, mintha Én
Magam szenvednék a helyetekben, mert Velem egyesítitek
áldozataitokat.

Gyermekeim, készüljetek! Az idő rövid. Megítélem ezt a világot. Hamarosan egy akol lesz és egy pásztor. De addig sokat
kell imádkoznotok és szenvednetek. A jók a gonoszokkal
együtt fognak meghalni. Hamarosan eltűnik ez a korszak. Egy
új következik. Megújítom ezt a világot. Az emberek 2/3-a
kipusztul. A maradék, a szent gyökér kihajt. Készüljetek! Egy
új világot alkotok, amelyben nem lesz bűn. Megkötözöm a
sátánt. Nem lesz többé gyűlölet, csak szeretet. Az Én békém
tölti be a földet. Jelen leszek köztük. Ők az Én népem lesznek,
Én pedig az ő Istenük. Olyan lesz ez, mint az első paradicsomi
állapot a bűnbeesés előtt. Köztük leszek a legméltóságosabb
Oltáriszentségben, és ők Velem lesznek. Én leszek az ő Istenük
és Mindenük. Ez egy nagyon boldog korszak lesz, de csak
kevesen fogják megérni. Készüljetek, mert hamar eljönnek
ezek a napok! Fogadjátok meg intésemet, és tegyétek meg,
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amit nektek mondok! Erre áldalak meg benneteket az Atya, a
Fiú és a Szentlélek nevében.
Szeretett Jézusotok.”

2012. máj. 17. Medjugorje, Szentségimádáson Jézus:
„Kislányom! Az életetek a földön olyan rövid, mint a mező
virága. Ma virít, de holnap már elszárad, kemencébe dobják, és
a nyomát sem ismerik fel. Így van ez veletek is. A földön minden mulandó, a ti életetek is. De ha Engem szolgáltok, lelkeket
mentetek meg az Én dicsőségemre, és ha ebben kitartotok
mindhalálig, ha kell, a véretek kiontásáig, akkor vég nélkül
fogtok örvendezni az Én dicsőségemben. Akkor örök boldog
életet kaptok Tőlem. Országomban a vértanú szentek a legboldogabbak, mert senkinek sincs nagyobb szeretete annál, mint
aki életét adja barátaiért. Tartsatok ki mindhalálig, és Én a fejetekre teszem az örök élet koronáját. Erre áldalak meg benneteket az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”

A Szentlélek így imádkozott bennem: „Hőn imádott drága jó
Jézusom! Mindenek felett szeretlek Téged! A szívem már csak
egyre vágyik: arra, amit Te kértél Atyádtól a főpapi imádban:
„Atyám, azt akarom, hogy akiket Nekem adtál, ott legyenek,
ahol Én, és lássák dicsőségemet.” Imádott Uram, Jézusom! Az
Atya Neked adott engem. Én a Tiéd vagyok. Nem tudok eléggé hálát adni ezért Nektek. Szívem minden dobbanásával egyegy Te Deumot zengek Nektek. Atyám, Mennyei szerető Örök
Édesatyám! Kérlek, add meg nekem, hogy ott legyek, ahol
Jézus, és lássam az Ő dicsőségét! Bocsáss meg, hogy nyomorult méltatlan vagyok, de minden a Te kegyelmed. Imádott
Jézusom értem kiontott drága Szent Vére már megtisztította
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lelkemet. Atyám! Már csak egyre vágyom, hogy ott legyek,
ahol Te vagy, és lássam dicsőségedet! Mint a kitikkadt szarvas
a hűs patak vizére, úgy szomjazik a lelkem Rád, Szent Színed
látására! Mikor jelenhetek meg már Szent Színed előtt? Csak a
könnyeim folynak, úgy vágyom Hozzád, hogy színről színre
lássalak Téged, én Uram, és Istenem, én hőn imádott drága
Szent Mindenem!”

Az Úr Jézus: „Az idő közel. Kislányom készülj! A vágyat Én
adtam a szívedbe, amit hamarosan be is teljesítek. Szem nem
látta, fül nem hallotta, emberi szív fel nem foghatja, amit neked
készítettem. Hűséged elnyeri jutalmamat. Tarts ki mindhalálig!
Amit rád bíztam, elvégezted. Megdicsőítetted Nevemet a földön. Örökre boldoggá teszlek. Nagy jutalmat készítettem neked
a mennyben. Tudod, az Én jutalmam az, hogy mindörökre
élvezni fogod az Én felséges társaságomat. Megéreztetem veled
semmihez sem fogható végtelen szeretetemet. Elmerítelek szeretettől lángoló irgalmas Szívemben. Felfogni, elképzelni nem
tudod azt a boldogságot, amelyet minden üdvözült léleknek
készítettem. Azt emberi szavakkal lehetetlen kifejezni. Most
még töredékes a tudásotok és az ismeretetek. De amikor beléptek az örökkévalóságba, eltűnik, ami töredékes, és felváltja a
tökéletes. Vagyis akkor mindannyian megkapjátok Tőlem a
tökéletes tudást, ismeretet, és boldogságot. Mindenki abban a
fokban, amilyen fokban megnyitotta a földön a szívét az
Irántam való szeretetre, arra, hogy befogadjon Engem,
Megváltóját. De kivétel nélkül mindenki boldog lesz. Ezt jelenti az egy Dénár, amiről a példabeszédben szóltam. Én nem
vagyok szűkmarkú. Mindenkinek ugyanazt adom, de a mértéket
rátok bíztam. Ti döntitek el, hogy az örökkévalóságot milyen
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mértékben birtokoljátok. Aki szentként hal meg, túlcsorduló
mértékben tudja befogadni. Aki bűnben hal meg, de valaki
imádkozik érte, az sem vész el. A tisztítótűzben való megtisztulás után elnyeri az örök életet. Az igaz, hogy csak gyűszűnyi a
befogadó képessége, és pislákoló mécses csupán, de vég nélkül
hálát fog adni, és dicsőíteni azért, hogy nem veszett el.

Gyermekeim! Törekedjetek szentté válni! Ezt kértem tőletek
az Evangéliumban. Akkor ragyogni fogtok országomban, mint
a csillagok, és a legnagyobb mértékben be tudjátok fogadni a
menny végtelen örök boldogságát. Erre áldalak meg benneteket Szívem túlcsorduló szeretetével drága kicsi gyermekeim,
az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”

2012. máj. 18. Medjugorje. A feltámadott Krisztus szobornál
Jézus: „Drága kislányom! Hamarosan kitör a keresztényüldözés. Eljövök megítélni a világot. Készüljetek, mert sok vértanúm lesz. Én eljöttem, hogy üdvözítsem a világot. De a világ
ezt nem akarja. Én tiszteletben tartom a szabad akaratot. Ezért
megítélem a világot. Mindenkit megrostálok kivétel nélkül.
Készüljetek! A véreteket fogják kiontani Értem. De ha mindhalálig kitartotok, nagy lesz jutalmatok a mennyben. Erre áldalak meg benneteket Szívem túlcsorduló szeretetével az Atya, a
Fiú és a Szentlélek nevében.”

Szentségimádáson Jézus: „Most a lelkek megmentéséről
beszélek neked. Ez legyen életetek legfontosabb cselekedete!
Ez adjon értelmet az életeteknek itt a földön! Ezzel követtek
Engem a legmagasabb fokban. Amiként Én azért lettem
Emberré Szent Szűz Anyám méhében, és azért születtem meg
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erre a földre, hogy a keresztfán megváltsam az egész emberiséget, úgy ti is azért kaptátok az életeteket, hogy dolgozzatok
saját üdvösségeteken, és másokat is vezessetek Hozzám!
Mennybemenetelem előtt ezt parancsoltam apostolaimnak:
Tegyetek tanítványaimmá minden népet! Hirdessétek az
Evangéliumot az egész világon! Ezt a parancsot nem csak a
missziós szerzeteseknek és a felszentelt papoknak adtam,
hanem minden megkeresztelt embernek, család apának, anyának és tanítónak. Mindenki a saját környezetében hirdesse az
Evangéliumot! Elsősorban életpéldájával, tetteivel és szavaival! Mindig úgy, ahogy lehetőséget adok rá. De az életeteknek
összhangban kell lenni azzal, amit hirdettek. Először ismerjétek meg az Evangéliumot! Váltsátok tettekre, és csak azután
hirdessétek! Ha nem így tesztek, hiteltelenekké váltok, és ezzel
inkább ártotok az ügynek, mintsem használnátok. A családban
nem elég hirdetni a gyermekek előtt az Evangéliumot, hanem
elsősorban meg kell élni a házastársi hűséget és a szeretetet.
Egy gyereknek az a legnagyobb ajándék, ha a szülei szeretik
egymást, és a gyermekeiket. A gyermeknek nagyobb szüksége
van szerető testvérekre, mint ínyenc ételekre, kirándulásokra,
játékokra. Vállaljátok a gyermekeket, akikkel megajándékozlak benneteket! Mondjatok igent az életre! Neveljétek őket szeretettel, és egyformán szeressétek őket! Beszéljetek nekik
Rólam, Aki úgy szeretem őket, hogy azt mondtam: ilyeneké a
mennyek országa. Taníttassátok őket hittanra! Vigyétek el őket
Szentmisére! Járuljatok ti magatok is a Szentségekhez! Így
mutassatok nekik jó példát! Akkor nem fogtok bennük csalódni, mert a példa vonz. Éljetek szeretetben! Bocsássatok meg
szívből egymásnak! Éljetek életszentségben! Erre áldalak meg
benneteket az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”
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2012. jún. 1. Szentségimádáson Jézus: „Drága kislányom! Látod,
milyen romlott a világ. Engesztelj! Engesztelj! Engesztelj!
Mindazok, aki paráznaságban és más súlyos bűnben élnek, a
pokolra mennek. Ott lesz sírás és fogcsikorgatás. Értsétek meg
végre, nem arra kaptátok a testet, hogy kéjelegjetek vele, hanem
hogy Engem szolgáljatok a felebarátban! Nem arra kaptátok az
életet, hogy a sátánt szolgáljátok, és mindenféle bűnöket kövessetek el, hanem arra, hogy elnyerjétek azt a magasabb rendű teljes életet, amelyet megszereztem nektek Szent Vérem kiontásával a keresztfán, és másokat is vezessetek Hozzám! Értsétek meg,
hogy Előlem nem rejtőzködhettek el! Én belétek látok, ismerem
gondolataitokat, látom minden cselekedeteteket, hallom minden
szavatokat. Én vagyok a ti Bírótok, Akinek számadással tartoztok. Nem vagytok a magatokéi. Nagy volt a ti váltságdíjatok. Ti
mindannyian az Enyéim vagytok, mert Én vettem Magamra a ti
bűneiteket, és Én szenvedtem el az érte járó büntetést. Ezzel
engeszteltem ki Atyám jogos haragját. Atyám csak azokkal
engesztelődik ki, akik engedelmeskednek Nekem, a Megváltónak. Akik nem akarnak tudomást venni Rólam, megvetnek
Engem és tanításomat, és a bűn rabszolgái, azok kiszolgáltatják
magukat a sátánnak, aki az örök tűzre taszítja őket.

Gyermekem! Megdermednél, ha megmutatnám neked egy
súlyos bűnben élő ember lelkét. Annyira eltorzítja, elcsúfítja a
bűn, hogy nem hasonlít emberi formára, inkább a fenevadra.
Az ilyen már elevenen halott. A lelke bűzlő hulla. Ha meghal a
teste, azonnal a pokol tüzében találja magát. Gyermekeim, ha
tudnátok, mennyi ilyen ember él a földön! Bele remegnétek,
sőt a fájdalomtól meghalnátok, ha azt látnátok, amit Én. Ti,
akik hisztek Bennem, és követtek Engem, kérve kérlek benne-
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teket, hogy szüntelenül imádkozzatok, és ajánljátok fel magatokat a szegény bűnösökért! Így vigasztaljatok meg Engem,
Aki a világ végéig a keresztre feszítés agóniáját szenvedem el
minden bűnös miatt, mert tudom, hogy ha elkárhozik, örökre
elveszett a Szentháromság és az örök boldogság számára. Isten
végtelenül szereti minden teremtményét, hisz az Ő szeretetéből
lett, és Isten szeretete azt akarja, hogy minden teremtménye
örökké éljen. Ezért készített nektek örök otthont a mennyben.
Szeretném, ha megértenétek, és legalább részben átélnétek
Atyám és az Én fájdalmamat minden elveszett lélek miatt. Ne
legyetek közömbösek! Imádkozzatok minden bűnösért! Így
imádkozzatok:

Atyám! Te minden embert az örök boldogságra teremtettél.
Kérlek, ne engedd, hogy egy is elvesszen közülük! Szűz Mária
hétfájdalmas Szeplőtelen Szíve és könnyei által felajánlom
Neked a Te hőn szeretett Fiad, a mi Urunk Jézus Krisztus
Sebekkel és Vérrel borított drága Szent Testét. Az Ő fájdalmas
kínszenvedésére és kereszthalálára kérlek, mentsd meg a szegény bűnösöket! Ragadd ki őket a sátán karmaiból! Add meg
nekik a hitet, hogy higgyenek Fiadban, Aki megváltotta őket,
és üdvözüljenek. Ámen.

Minél többször mondjátok el mély hittel ezt az imát, annál több
lélek üdvözül. Atyámnak az a legkedvesebb ima, amelyben
Rám, az Üdvözítőre hivatkoztok. Ilyenkor mindig megenyhül
haragja. A bűnös lelkén Szent Véremet látja, és megadja neki a
menekülés útját, hogy elhagyja a bűnt, és megtaláljon Engem,
Megváltóját. Megkapja a hitet, és ha mindvégig kitart
Mellettem, üdvözül. Mondom nektek, rajtatok fogom számon
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kérni bukott papjaimat, és mindazokat a lelkeket, akik elvesztek, mert nem imádkoztatok eleget értük. Az Evangéliumban
ezt mondtam: „Minden fölösleges szavatokról számot kell
adni.” Minden szabad időtöket töltse ki az ima! Járuljatok a
Szentségekhez! Naponta vegyetek részt a Szentmisén, és
áldozzatok! Minden Szentmisén ezer lelket menthettek meg,
ha áhítattal vesztek részt rajta, és Szentáldozáshoz járultok, és
felajánljátok az Én szándékaimra. Az Én szándékom mindig a
lélekmentés. Ezért haltam kereszthalált. Az Én örömöm az, ha
megmenekül a lélek, hisz ezt mondtam: „Nem akarom a bűnös
halálát, hanem hogy megtérjen, és éljen. Azért jöttem, hogy
életük legyen, és bőségben legyen.” Várlak benneteket a
Szentmisére, és várom felajánlásotokat az Én szándékomra.
Erre áldalak meg benneteket az Atya, a Fiú és a Szentlélek
nevében.

Drága gyermekeim! Az idő már nagyon-nagyon rövid. Minden
nappal, minden perccel közelebb juttok az ítélet napjához.
Akkor nagyon sok lesz a halott, mégpedig hirtelen. Térjetek
meg, amíg még nem késő! Fogadjátok meg intő szavamat! Ne
vessétek el figyelmeztetésemet! Ne gyártsatok magatoknak
saját törvényeket! Ezek az ördög félrevezetései. Csak egy törvény van, Atyám törvénye. Ez a tíz parancs, és a főparancs.
Ami ezeken kívül van, az a sátán félrevezetése. A bíróságon
sem mondhatjátok, hogy az nem bűn, ha öltök, raboltok. Ez a
bírót nem érdekli. Ő a törvény szerint fog büntetni. Isten is így
tesz. Nem ti vagytok a törvény urai, hanem az Isten. Atyám és
Én már nem bírjuk nézni azt a rengeteg bűnt, ami a világban
van. Atyám karja nagyon súlyosan fenyít. Az idő, a haladék
lejár. Itt a földön semmi sem tart örökké. Olvassátok el az
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Ószövetséget! Valahányszor letért a választott nép az Isten
útjáról, Isten figyelmeztette őket prófétája által. Ha megtértek,
elmaradt a beígért büntetés. Ha nem, akkor beteljesült. Ez most
is így van. Nem azért üzenek prófétáim által, hogy vitatkozzatok, és ne higgyétek el. Mindig tegyétek fel magatokban a kérdést: kinek az érdeke, hogy ne fogadjátok el a megtérésre való
felhívást? A válasz egyértelmű. Az ördög érdeke. Én nem
fenyegetlek titeket, bár ezt is bőven megérdemelnétek, hanem
a legnagyobb szeretettel figyelmeztetlek. Ti mennyire megsértetek Engem bűneitekkel, és Én szótlanul tűrjem? Örüljetek,
hogy fegyelmeztetlek prófétáim által, és merítsetek belőle
hasznot a magatok és mások javára!

Gyermekeim! Az idő, a haladék lejár. Már a türelmi idő legvégén vagytok. Hamarosan eljön a rettegett büntetés, ha nem tértek meg. Úgy lesz, ahogy Szent Péter apostol a Szentírásban
leírta: tűz által tisztul meg a világ. (2 Pt.3, 9-13) Újra mondom:
Én nem akarom az istentelen halálát, hanem hogy letérjen útjáról és éljen. Térjetek meg, és akkor nincs mitől félni! A halál
csak egy átmenet lesz számotokra az Örök Atya kebelére, Aki
olyan nagy szeretettel fogad be benneteket az örök hajlékba,
ahogy Én ezt a tékozló fiú példabeszédben elmondtam. Az
Atya, Én és a Szentlélek végtelenül szeretünk benneteket.
Ezért figyelmeztetlek: térjetek meg, és akkor elnyeritek az örök
életet. Erre áldalak meg benneteket az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”

A Szűzanya: „Jézus itt áll előtted hófehér ruhában. Ha látnád,
milyen gyönyörű és szeretettel teljes, belehalnál a vágyba,
hogy mielőbb Vele legyél a mennyben.”
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Bonajunkta atya, megboldogult drága Lelkiatyám még életében ezt mondta: „Az Úr Jézus azért rejtőzik el előlünk, hogy ne
kövessen el rajtunk erőszakot, mert ha láthatnánk Őt színről
színre, mindenki Őt választaná. De Ő a mi szabad akaratunkra
bízta választásunkat.”

2012. jún. 4. Szentségimádáson Jézus: „Drága kislányom!
Az idő közel. Készülj! Hamar megítélem ezt a világot. A lelketeket készítsétek! Éljetek szüntelen készenlétben!
Gyónjátok meg bűneiteket, és járuljatok gyakran, ha tudtok
naponta Szentáldozáshoz! Szent Testem és Vérem, amit
magatokhoz vesztek, a ti védőpajzsotok a sátán ellen.
Fegyverkezzetek fel, mert állandó harcban álltok! Az ördög
szüntelenül támad benneteket, keresi, kit nyeljen el. A ti
fegyvereitek ezek legyenek: mindenek előtt a hit, a hittel teli
ima, és a szentségek. Ha ezeket gyakoroljátok, tehetetlen
lesz veletek a sátán. De ne álljatok le, szüntelen gyakoroljátok! Csak ezt az egyet kértem tőletek, hogy szüntelen tegyétek, és ez az ima. Ez nem azt jelenti, hogy ne dolgozzatok. A
szüntelen ima ez: tudatosítsátok magatokban, hogy állandóan az Én jelenlétemben vagytok. Mindenért adjatok hálát!
Minden szükségetekben bátran forduljatok Hozzám! Én ezt
ígértem: veletek vagyok minden nap a világ végezetéig. A
hittel teli imát meghallgatom, és megadom, amit kértek.
Feltéve, ha az üdvösségetekre válik. Ezen kívül minden
jócselekedet és jó szándékú munka imának számít Előttem.
Sőt minden áldozat és szenvedés is ima, ha azt az Én kínszenvedésemmel egyesítve ajánljátok fel Nekem, égi Édesanyátok hétfájdalmas Szeplőtelen Szíve és könnyei által,
akkor a lélekmentés leghatékonyabb eszköze.
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Drága gyermekeim! Így készüljetek a Velem való nagy találkozásra, amely mindnyájatok életében akkor következik be, amikor a lelketek kirepül a testetekből. Akkor, mint egy filmen,
meglátjátok egész életeteket, a legapróbb részletekben.
Meglátjátok rengeteg nektek adott kegyelmemet, és azt, hogy
hogyan válaszoltatok rá. Meglátjátok a lelkeket, akiket hősies,
nagylelkű áldozataitokkal, imáitokkal és szenvedéseitekkel
mentettetek meg. Ha így éltetek, nagyon boldogok lesztek, mert
egyből elfoglaljátok a számotokra elkészített helyet a mennyben.
De jaj azoknak, akik nemet mondanak kegyelmeimre! Önző
módon csak saját testi élvezeteiket keresték, és elnyomták
magukban az érdemszerző lelki életet. Bűnt bűnre halmoztak,
és gonoszul bántak felebarátaikkal. Akkor már szeretnék meg
nem történtnek tenni gonosz tetteiket, de nem tudják.

Gyermekeim! Minden itt marad, de a cselekedeteiteket magatokkal hozzátok. Az időt a földön arra kaptátok, hogy megtegyétek, amit parancsoltam nektek. Az örök boldogságban kapjátok meg érte a jutalmat, amely akkora élvezet és gazdagság,
amit a föld nem adhat.

Gyermekeim! Hamarosan üt az óra, és akkor meg kell állnotok
Szent Színem előtt. Ki-ki elveszi jutalmát vagy büntetését a
szerint, ahogy megérdemli. Én figyelmeztettelek. De szabad
akaratot kaptatok. Ha engedelmeskedtek Nekem, akkor bő
jutalmat kaptok. Ha nem, úgy viselnetek kell a következményeket, méghozzá örökre! Térjetek meg, még most! Éljetek
szüntelen készenlétben, mert nem tudjátok sem a napot, sem az
órát! Erre áldalak meg benneteket kicsi gyermekeim az Atya, a
Fiú és a Szentlélek nevében.
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Most a sátán támadásairól beszélek neked. Gyermekeim! A
sátán nagyon ravasz és intelligens. Hamar túljár az emberek
eszén. Csak azokat nem tudja becsapni, akik hűségesen kitartanak törvényeim megtartásában, és állandóan imádkoznak, és
akaratomat fürkészik, hogy megfeleljenek Nekem. Ha következetesen követtek Engem az önmegtagadásban és a kereszthordozásban, amire meghívtalak mindnyájatokat, akkor nem
tud elbuktatni a gonosz. Ha a kísértésekben nem álltok vele
szóba, és Hozzám, a Szabadítóhoz kiáltotok, nem tud ártani
nektek, és nagyon megdicsőítitek az Én nevemet. Tanuljatok
Tőlem, hogy hogyan viselkedtem, amikor Engem a pusztában
megkísértett. Tanuljatok a szentektől, akik az Én hűséges képmásaim! Akkor győztesen kerültök ki minden kísértésből.
Ellenfelem pedig megszégyenül, és tehetetlenül távozik. Nem
bírja elviselni az imádkozó embert. Ha pedig valaki lángolóan
szeret Engem, attól elmenekül, mert a szeretet tüze égeti. Már
akkor, amikor a kísértésben hívtok Engem, Én azonnal közeledek. Fényem égeti és megvakítja a sátánt, és elfut tőletek.
Ezzel a tudással nagy fegyvert adtam a kezetekbe. Rajtatok
múlik, hogy használjátok-e.

Gyermekeim! Nagyon sért Engem minden bűn. Most teljesült
be, amit Édesanyám Fatimában mondott Jácintának: „Lesz egy
olyan divat, ami nagyon fogja sérteni a Mennyei Atyát. A legtöbben a test bűnei miatt fognak elkárhozni.” Gyermekeim ez
a paráznaság. Nézzetek körül az utcákon! A nőt, akit Atyám a
legnagyobb méltóságra teremtett, mert az ő méhükben érlelődik a jövő, most az állat szintje alá süllyesztette a sátán.
Szemérmetlenül mutogatják a testüket. Méhük nem az élet otthona, hanem sírkamra. Élet nem fakad bennük, csak parázna77

ság, csalás. Már nincs család, nem kell a gyermek, csak bűnt
bűnre halmoznak. Magzataikat meggyilkoltatják. Nem kell a
gyermek, aki az Én ajándékom, és nem kellek Én sem. Mit
gondoltok, mit érdemel az ilyen ember? Megmondom nektek:
ha szívből meg nem bánja gonosz tetteit, a pokol tüzét. Ott
szüntelenül maga előtt látja bűneit, és nem tud szabadulni tőle.
Tehetetlenül gyűlöli saját magát, az Istent és a sátánt, aki ide
juttatta. És ez az állapot örökkön örökké tart.

A sátán fosztotta meg a nőket az őket megillető tisztelettől, ami
minden férfitól ki kellene, hogy járjon nekik. Ehelyett úgy kezelik őket, mint olcsó játékszereket, sőt élvezeti cikkeket. Könnyen
megkapják, és bármikor eldobják. Ezért a nő frusztrált, mert ki
van szolgáltatva a férfi kényének-kedvének. Nincs biztonságban, mert nem kötnek vele házasságot. Nem kell a gyermek,
csak az élvezet. Íme ezek a rothadt, ehetetlen gyümölcsök, amikor az ember kiiktatja Istent az életéből. „Nekem ne mondja meg
senki, hogyan éljek, majd én eldöntöm.” Hangoztatják a bűnben
élők, miközben a sátán elégedetten röhög rajtuk, mert elbuktatta
őket. Én pedig siratom a lelküket. Édesanyám és Én vérkönnyeket sírunk miattuk. Prófétáim által figyelmeztetünk. Ők pedig
süketek és vakok, semmibe veszik az értük ontott drága Vért, és
tömegestől masíroznak a pokol felé.

Gyermekeim! Értsétek meg végre, hogy ezért vetek véget
ennek a világnak, amely ma nagyobb bűnben van, mint
Babilon, vagy Sodoma és Gomorra. Ha sürgősen meg nem tér
az egész emberiség, tűz által tisztítom meg a világot. Édesanyám már Fatimában kérte a megtérést. Azóta közel száz év
telt el, és a világ még nagyobb bűnben él, mint akkor. Meddig
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várjak még? Már a kisgyermekeket is megrontják, hogy a
pokolra taszítsák. Meddig tűrjem még? Már nem bírom nézni.
A keresztfán a legszörnyűbb haláltusámban nem szenvedtem
annyit, mint ennyi bűn láttán.

Gyermekeim, segítsetek! Enyhítsetek súlyos kínszenvedéseimen! Ne nézzétek részvétlenül és közömbösen felebarátaitok
kárhozatra való tömeges menetelését! Állítsátok meg őket
imáitokkal és áldozataitokkal! Hirdessétek az Evangéliumot!
Szólítsátok meg őket! Beszéljetek nekik Rólam, Aki meghaltam értük a keresztfán! De előtte imádkozzatok értük, hogy
megnyissák szívüket tanításom befogadására! Már nem várok
tovább! Megítélem ezt a világot. Éljetek szüntelen készenlétben! Legyetek e bűnös nemzedék között világító fáklyák,
akkor is, ha kigúnyolnak titeket! Velem is ezt tették. Nem
különb a szolga Uránál. Erre áldalak meg benneteket az Atya,
a Fiú és a Szentlélek nevében.”

2012. jún. 5. Szentségimádáson Jézus: „Drága kislányom! Az
idő közel. Figyeljétek a jeleket! Hamarosan kitör a keresztényüldözés. Ti, gyermekeim nem vagytok ebből a világból, mint
ahogy Én sem voltam. Ti Engem követtek, ezért gyűlöl titeket
a világ. Vigyázzatok, mert hamarosan kezet emelnek rátok. Ti
vagytok a föld sója és a világ világossága. Nektek minden
körülmények között világítani kell! A lámpát nem rejtik véka
alá. Nektek akkor is ki kell tűnni feddhetetlen életszentségetekkel, ha ezért az életeteket követelik tőletek! Ne felejtsétek el
szavaimat: aki odaadja életét Értem és az Evangéliumért, megtalálja azt. Most hamarosan válaszút elé állítom híveimet. Nem
lehet többé kétfelé sántikálni. Nem érem be a vasárnapi keresz-
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ténységgel. Egy héten egyszer egy órára keresztényeknek valljátok magatokat, de ahogy kimentek a templomból, ott folytatjátok, ahol abba hagytátok bűnös, képmutató életeteket.
Döntenetek kell: vagy Engem követtek a tiszta életszentségben, vagy elvesztek. Ti választjátok meg örök sorsotokat. Ez az
élet hamar elmúlik. Lezárul a lehetőség a megtérésre. Aki a
szakadék szélén tántorog, könnyen beleesik. Onnan pedig nem
lehet többé kijönni. Vigyázzatok! Minden embernek csak egy
élete van. A halál után lezárul az élet, és jön a számonkérés. Ezt
senki sem kerülheti el. Olvassátok el Szent Pál levelét: „…az
ember számára az a rendelkezés, hogy egyszer haljon meg, és
utána ítéletben legyen része…” (Zsid. 9,27.), és a dúsgazdag és
a szegény Lázár történetét: „…Lázár, a koldus meghalt, és az
angyalok Ábrahám kebelére vitték. Meghalt a gazdag ember is,
és eltemették. Amikor a pokolban kínjai közt feltekintett, meglátta messziről Ábrahámot és kebelén Lázárt.” (Lk. 16, 22-23.
ill. 19-31.) Ne higgyetek az újraszületésben! Ez a sátán csalétke: „ráértek a megtéréssel, majd addig születtek újra, amíg
elnyeritek a nirvánát.” Ez közönséges hazugság, tévtanítás,
amely az ördögtől származik. Ne higgyetek neki! Én vagyok az
út, az igazság és az élet. Én csodatetteimmel, kereszthalálommal és feltámadásommal bizonyítottam, hogy Isten Fia vagyok. Aki Bennem hisz, és tanításomat követi, az üdvözül. Aki
nem, elkárhozik.
Gyermekeim! Én azért jöttem, hogy megmentselek benneteket
az örök haláltól. Én az életemet adtam a ti üdvösségetekért.
Higgyetek Nekem, Véremen megváltott drága gyermekeim!
Készüljetek! Hamarosan meg kell vallanotok Engem az emberek előtt. Emlékezzetek, mit mondtam: aki megvall engem, azt
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Én is megvallom Atyám és az Ő szent angyalai előtt. Aki megtagad Engem ez előtt a bűnös, házasságtörő nemzedék előtt, azt
Én is megtagadom Atyám és az Ő szent angyalai előtt.
Tartsatok ki mindhalálig, akkor a fejetekre teszem az örök élet
koronáját. Erre áldalak meg benneteket az Atya, a Fiú és a
Szentlélek nevében.

Hamarosan egy akol lesz és egy Pásztor. Figyeljétek a jeleket!
Kérjetek, és megadatik nektek! Kérjétek a Szentlelket, hogy
áradjon ki az egész világra! Világítsa meg az elméket, a szíveket, és a lelkeket! Csak a Szentlélek kegyelme tudja megvalósítani az Egyház egységét. Nem azon múlik, aki erőlködik,
hanem a könyörülő Istenen. A szél ott fúj, ahol akar. De az imát
tőletek kérem. Megújítom Egyházamat. Olyanná teszem, mit
az első keresztények idejében volt. Csupa szeretet lesz a szívük. Nem lesz köztük nélkülöző, mert azt a keveset, amit birtokolni fognak, szívesen megosztják a rászorulókkal.

Gyermekeim! Nekem abban telik kedvem, ha békében és szeretetben éltek egymással. Ha megvalósítjátok a Szentírás szavait. Én az egységet kérem tőletek. Főpapi imámban így imádkoztam: „Legyenek mindnyájan egy!” (Jn. 17,21.) Minden
válaszfal és egyenetlenség a sátántól van. Ő a szétdobáló, aki
megrontja az emberi kapcsolatokat, felbontja a házasságokat,
és szétszakítja a barátokat. Én ezzel szemben ezt tanítottam:
bocsássatok meg szívből egymásnak hetvenszer hétszer, vagyis
mindig. Akkor is, ha nem kérnek tőletek bocsánatot. Ti ne ápoljátok a sérelmeket, mert akkor ellenségeitek rabjaivá váltok!
Emelkedjetek felül minden sértésen! Így gondolkozzatok: nem
az számít, hogy az emberek hogyan vélekednek rólam, hanem
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az, hogy az Isten, Aki engem megteremtett és megváltott, feltétel nélkül szeret, és elfogad engem úgy, amilyen vagyok. Ő
akarja, hogy éljek, és helyet készített nekem az Ő országában,
és azt akarja, hogy elnyerjem az örök boldogságot. Nekem Vele
kell együttműködnöm minden körülmények között, és azt kell
tennem, amire Ő tanított. Imádkozni kell ellenségeimért, és
kérni kell rájuk Isten áldását, és az Ő gyógyító szeretetét. Ha
ezt kéritek, Én meg tudom változtatni ellenségeitek szívét,
megtöltöm szeretettel, úgyhogy titeket is szeretni fognak. Ha
megnyitjátok szíveteket, a tieteket is megtöltöm megbocsátó
szeretetemmel, úgyhogy tudjátok szeretni ellenségeiteket is.
Nincs nagyobb sem a mennyben, sem a földön, mint a szeretet.
A szeretet sok bűnt elfed. Aki szeret, annál mindig lehet újra
kezdeni. Ezért legyetek bizalommal Irántam, mert Én szeretlek
benneteket. Én mindent megbocsátok, sőt el is felejtek. Nálam
minden őszinte, jó szentgyónás után újra kezdhetitek az életeteket. Én megbízom bennetek, és új kegyelmeket adok. Rám
mindig számíthattok.

Gyermekeim! Az idő rövid. Fogadjátok meg figyelmeztetéseimet! Váltsátok tettekre tanításomat, és akkor mindörökké
Velem lesztek az Én dicsőségemben. Erre áldalak meg benneteket az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”

2012. jún. 12. Szentmisén, Szentáldozás után bocsánatot kértem az Úr Jézustól, amiért késtem. Ő így válaszolt: „Úgy szeretlek, amilyen vagy. Az a fő, hogy minden nap itt vagy, és a
szívedbe fogadsz. Benned megvigasztalódom, mert szeretsz.
Megnyugszom, mert a szíved tiszta. Megáldalak téged az Atya,
a Fiú és a Szentlélek nevében.” (Minden nap meghallgatom, és
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felveszem a Szentmise közvetítést a rádióból. A lelki vezetőm
azt mondta, hogy érvényes a Szentmisém, ha el is késem róla,
mert meghallgatom a közvetítést. Soha nem késem szándékosan. Sajnos betegségeim és egyéb okok miatt akadályoztatva
vagyok, és ez az oka a késésnek.)

2012. jún. 16. Itthon Szentmise közvetítést hallgattam a rádióból. Úrfelmutatáskor az Úr Jézus ezt mondta: „Hamarosan új
ég és új föld lesz. A régi elmúlik. Leszállok a földre, de előtte
megtisztítom. Népemmel leszek. Nem lesz többé ellenségeskedés. Mindenki mindenkinek a testvére lesz. Szeretetben fognak
élni egymással. Ez lesz a béke korszaka.”

2012. jún. 22. Szentségimádáson Jézus: „Drága gyermekeim!
Az idő rövid. Térjetek meg! Éljetek szüntelen készenlétben,
mert a halál hirtelen jön, de csak azok számára, akik nem várják. Aki várja, vagyis minden erejével Belém kapaszkodik,
annak megváltás lesz, minden vágyának beteljesülése. Aki hisz
Bennem, és eszi az Én Testemet, ha meghal is élni fog. Annak
nincs halál, hanem csak átmenet az örök életbe. Ó, ha mindenki így élne, nem lenne tragédia egy-egy hozzátartozó eltávozása ebből az életből, hanem örömünnep. Együtt ünnepelnének
az elhunyttal, aki megérkezett a menny boldogságába.

Gyermekeim, Véremen megváltott kicsinyeim! Így éljetek, és
akkor boldogok lesztek a földön és a mennyben is örökre!
Higgyetek Nekem! Ne aggódjatok! Minden gondotokat adjátok át Nekem! Bízzatok Bennem, Én Mindenható vagyok. Ha
hittel kértek, megtapasztaljátok csodáimat. Aki Bennem bízik,
meg nem szégyenül. Ha ti próbáljátok megoldani gondjaitokat,
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elrontjátok. Ha Velem együtt cselekszetek, úgy hogy megtartjátok törvényeimet, minden dolgotok sikerülni fog, mert Én
viszem diadalra. Azért adtam törvényeimet, hogy megóvjon
benneteket az elbukástól, a sátán minden cselszövésétől.

Gyermekeim! Szeressetek Engem úgy, ahogy Én szerettelek
benneteket! Adjátok át a lelketeket Nekem! Én megtisztítalak
benneteket értetek kiontott drága Szent Véremmel, és akkor
nyugodtan várhatjátok a halált, mert az már nem lesz úrrá rajtatok. Csak átlépitek a küszöböt, megláttok Engem, és Velem
lesztek mindörökké. Erre áldalak meg mindnyájatokat az Atya,
a Fiú és a Szentlélek nevében.”

2012. jún. 23. Szentségimádáson Jézus: „Drága gyermekeim!
Az idő oly rövid, mint egy sóhaj. Készüljetek! Éljetek feddhetetlen életszentségben! Így vigasztaljatok meg Engem, Akit ma
is halálra sebeznek a megátalkodott bűnösök vétkeikkel. Ma is
ott függök a keresztfán vértől ázottan, mert a világ óceánnyi
bűne mind Engem kínoz, a húsomba mar. Újra meg újra a
kezembe és a lábamba veri a szegeket, megostoroznak, és
tövissel koronáznak. Ó, ha tudnák ezek a szerencsétlen emberek, hogy ugyanazt kapják vissza, amit a másiknak adnak!
Pedig minden benne van a Szentírásban: amilyen mértékkel
mértek, nektek is olyannal mérnek. Mindenkinek számot kell
adni cselekedeteiről, amelyeket földi életében művelt. E szerint
kapja jutalmát vagy büntetését az Örök Bírótól, és Isten nem
személyválogató.

Gyermekeim, Véremen megváltott kicsinyeim! Én, a ti
Megváltótok szólok hozzátok: nagy kegyelem, hogy kiválasz84

tott gyermekemen keresztül üzenek nektek. Most, az utolsó
időkben, ennek a korszaknak a végén nagyon komolyan figyelmeztetlek benneteket: térjetek meg, amíg még nem késő! Ne
hagyjátok magatokat megtéveszteni a sátántól! Csak egy igazság van: az Én tanításom, az Evangélium. Csak egy út van: az
Én követésem, az önmegtagadás és a kereszthordozás, amely
az üdvösségre visz. A többi mind hazugság, szemfényvesztés,
csalás. Ha így éltek, megtapasztaljátok a szívetekben a békét és
a szeretetet, amelyet a világ nem adhat, csak egyedül Én. Ha
így éltek, nincs mitől félnetek. A halál csak boldog átmenet
lesz számotokra a mennybe. Olyan valami, amit örömmel vártok, hogy eljöjjön, mert akkor láthattok meg Engem, és a
Szentháromságot színről színre, és akkor léptek be az örök
hazába, amelyet Isten azoknak készített, akik szeretik Őt.

Gyermekeim! A halált nem lehet kikerülni. Ez bűneitek következménye. Ne féljetek tőle, inkább imádkozzatok a jó halál
kegyelméért, hogy kitartsatok Mellettem mindhalálig, és ha
kell, véretek kiontásáig. Kérjétek magatokra és testvéreitekre a
végső állhatatosság kegyelmét! Higgyétek el, ez a legnagyobb
ajándék. Ezért kértem: Éljetek szüntelen készenlétben!
Szüntelen imádkozzatok! A Szentírásban minden benne van.
Olvassátok el! Az Újszövetségi Szentírással kezdjétek! Ha tudtok, naponta menjetek Szentmisére, és figyelmesen hallgassátok a Szentírás felolvasott részeit! Gyónjátok meg bűneiteket,
és tiszta lélekkel járuljatok a Szentáldozáshoz! Ha így éltek,
mennyei béke és öröm tölti be a szíveteket. Nem vágytok már
semmire, békével, sőt örömmel tűritek a megaláztatást és a
kirekesztést, mert aki Istené, annak semmi sem hiányzik, Isten
egymaga elég. Higgyétek el drága gyermekeim, ez a boldogság
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titka, ha így éltek. Nem vagytok a magatokéi. Nagy volt a ti
váltságdíjatok. Az időt a földön arra kaptátok, hogy dicsőítsétek meg Istent jó tetteitekkel. Imádjátok és dicsőítsétek a
Szentháromságot, és adjatok hálát mindenért, jóért és rosszért
egyaránt, mert az Isten mindenható bölcsessége és szeretete
mindent a javatokra, örök üdvösségetekre fordít. Ne zúgolódjatok soha, ha rosszul megy sorotok, mert ezzel vezeklitek le
bűneiteket, és ha ezen már túl vagytok, akkor lelkeket mentek
általatok. Ne felejtsétek: a szenvedés, a lélekmentés arany
fedezete. Ha nem így lett volna, soha nem kellett volna a
keresztfára mennem. Mindazokkal, akiket szeretek, megosztom keresztemet. A szenvedésekben vagyok a legközelebb
hozzátok. Veletek együtt szenvedek, és ti Velem együtt. Így
mentjük közösen a lelkeket. Én tiáltalatok, ti az Én kínszenvedéseimmel egyesítve a lelkekért az Én vigasztalásomra és mind
nagyobb dicsőségemre. Vállaljátok a szenvedéseket és az áldozatokat a lelkekért! Soha ne kérjétek, de amit megengedek, azt
készséggel fogadjátok el! Így dicsőítitek meg a végtelenül
irgalmas Istent, Aki nem azért jött le erre a világra, hogy elveszítse a bűnösöket, hanem azért, hogy megmentse őket az örök
életre. Ebben lesztek munkatársaim, ha megteszitek, amit
kérek tőletek. Erre áldalak meg benneteket az Atya, a Fiú és a
Szentlélek nevében.

Drága gyermekeim! Az idő oly rövid, mint egy sóhaj.
Készüljetek! Éljetek szüntelen készenlétben, mert olyan idők
jönnek, amilyenek még nem voltak. Készüljetek fel minden
rosszra! Hirtelen fog bekövetkezni a változás. A rejtekben már
minden elő van készítve. De az Én tervem is öröktől fogva
készen áll. Lecsapok rájuk, és megbüntetem őket, akik kezet
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emelnek rátok. Ha megtérnek Hozzám, akkor a tisztítótűzbe
mennek. Ha nem, a pokolba. Ti pedig, akiket áldozatokká tettek, azonnal a mennybe jöttök. Így álljatok készenlétben: rendszeresen gyónjatok, és lehetőleg naponta áldozzatok! Éljetek
szeretetben mindenkivel, és az életetek odaadása árán is szeressétek Istent teljes szívetekből! Akkor nem kell félnetek,
mert az örök élet csírája bennetek van. Akkor a halálon, mint
egy kapun át mentek be az örök életbe, ahol vég nélkül fogtok
örvendezni Bennem, az örök élet Szerzőjében. Erre áldalak
meg benneteket az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”

2012. jún. 28. Szentségimádáson Jézus: „Drága gyermekeim!
Nagy dolgok előtt álltok. A világtörténelemben még soha nem
volt ilyen nagy esemény, ami most következik. Fölfogni nem
tudjátok. Már felkészítettelek benneteket. Sokszor elmondtam,
hogy életetek legfontosabb cselekedete a megtérés. De ti még
mindig nem fogjátok fel, hogy milyen nagy dolog Velem, az
élő Istennel való találkozás. Egyházam tanítja, hogy csak tiszta lélekkel szabad járulni a Szentáldozáshoz. Mégis rengeteg a
szentségtörés. A Szentírásban benne áll, hogy aki bűnben veszi
magához az Én legszentebb Testemet és Véremet, az a kárhozatára veszi. Mit gondoltok, hogy fogtok megállni Szent
Színem előtt, ha előtte nem tisztultatok meg a bűnbocsánat
szentségében? Ezt mondtam: a szám leheletével elsöpröm a
gonoszt. Mit gondoltok ti, akik telve vagytok gonoszsággal,
erkölcstelenséggel és fajtalansággal, ti, akik a sátánt szolgáljátok bűnös életetekkel, talán életben maradhattok, ha Engem
megláttok? Ti, akik ma is a kezembe és a lábamba veritek a
szegeket, és töviskoronát húztok a fejemre, megúszhatjátok
számadás nélkül? Mondom nektek: nem. Végtelen irgalmam és
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szeretetem fogja megmutatni nektek bűnös tetteiteket, amikor
úgy fogtok égni, mint a száraz tarló, és nem lesz számotokra
más menedék, mint az Én irgalmas szeretetem, amit egész életetekben megvetettetek. A nagy figyelmeztetés az Én dicsőséges visszajövetelemet készíti elő.

Vigyázzatok! Térjetek meg! Legyetek készenlétben, mert tűz
által tisztítom meg a világot! Atyám minden embert arra teremtett, hogy szentül éljen. Az életszentség pedig abból áll, hogy
szeressétek és engeszteljétek a végtelenül megbántott Istent, a
felebarátot pedig úgy szeressétek, ahogy Én szerettelek titeket,
hogy az életemet adtam oda értetek. Értsétek meg végre: nem
vagytok a magatokéi. Nagy volt a ti váltságdíjatok. Minden
fölösleges szavatokról számot kell adni. Minden percről, amit
nem az Én dicsőségemre kamatoztattatok. Az evangéliumi példabeszédben azt mondtam, hogy az, aki elásta az egy talentumot, és nem kamatoztatta, elkárhozott. Miért nem tanultok
belőle? Rátok is ugyanaz vonatkozik. Ezt parancsoltam nektek:
Hirdessétek az Evangéliumot minden népnek! Ehelyett ti el
sem olvassátok, a templomba be nem léptek, és a gyermekeiteket meg sem kereszteltetitek. Úgy nőnek fel, mint réten a fű.
Azt sem tudják, hogy van Isten, és van örök élet. Hiábavalóságokkal tömitek az agyát, és hagyjátok őket elzülleni.
Leányaitok kezébe adjátok a fogamzás gátlót, de eszetekbe
sem jut arra tanítani őket, hogy éljenek tisztán, és várjanak a
házasságig a nemi élet elkezdésével. Mit gondoltok, mit kaptok mindezekért? Megmondom nektek: ha sürgősen meg nem
tértek, elkárhoztok. Az örök tűz emészt majd benneteket.
Türelmem nem végtelen. Az igaz, hogy hosszan tűrő vagyok,
de gondoljatok arra, hogy egyszer meghaltok, és akkor számot
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adtok egész életetekről. Az időről, amit elfecséreltetek. Az
alkalmakról, amiket elszalasztottatok. A kegyelmekről, amelyeket megvetettetek.

Gyermekeim! Az idő, a haladék lejár. Már itt az óra, amikor
meglátogatom ezt a földet. De mielőtt lejönnék, megtisztítom.
Ilyen mocskos, bűnökkel teli földre nem teszem a lábam.
Tisztuljatok meg, akkor nincs mitől félnetek! Akkor irgalmas
szeretetemmel fogtok találkozni, és élvezni fogjátok az Én
békémet mindörökre. De ha továbbra is elutasítjátok figyelmeztetéseimet, mindörökre el fogtok veszni. Nem lehet kétfelé sántikálni. Leleplezem a képmutatókat. Kettéválasztom
népemet. Istennel, vagy Isten ellen. Nem tűröm tovább, hogy
gúnyt űzzetek Belőlem. Ma is ugyanazt szenvedem tőletek,
mint amikor leköpdöstek, arcul vertek, kigúnyoltak és tövissel
koronáztak. Vigyázzatok, mert minden bűnért nagyon de
nagyon meg kell szenvedni. Az ég és a föld elmúlik, de az Én
Igéim soha el nem múlnak, hanem minden szavam beteljesül.

Vigyázzatok! Vegyétek komolyan figyelmeztetésemet, amelyet
azért mondok, mert nagyon szeretlek benneteket, és nem akarom, hogy örökre elvesszetek! Nagyon nagy események előtt
álltok. A történelemben még soha nem voltak ilyen dolgok.
Eljövök megítélni a földet, és szám leheletével elsöpröm a
gonoszt. Megtisztítom ezt a világot. Megkötözöm a sátánt, és
visszataszítom a pokol tüzébe. Akkor eljön a földre a béke korszaka. Az igazak fognak uralkodni. A kereszténység soha nem
látott diadalra jut. Mindenki az Én Nevemet fogja magasztalni,
és az Én dicsőségem fogja betölteni a földet. Az emberek szeretetben és békében fognak élni egymással. A menny leszáll a
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földre, és boldogsága betölti. Népemmel leszek, és ők dicsőíteni fognak Engem. De ezt csak a jók érik meg. A gonoszok
kipusztulnak, és az örök tűzre jutnak.

Gyermekeim! Ha boldogok akartok lenni, térjetek meg még
ma! Ne halogassátok, mert nincs halogatni való idő! Ha ti megtértetek, térítsétek meg a környezeteteket: gyermekeiteket,
házastársatokat, szomszédaitokat és munkatársaitokat! A
mennyben mindenki azzal dicsőít meg Engem, hogy mennyi
lelket mentett meg az üdvösségre. Munkára fel! Tegyetek tanítványaimmá minden népet! Így dicsőítsétek meg Nevemet! Erre
áldalak meg benneteket az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.

Gyermekeim! A menny és a föld összes pompája nem ér fel az
Én dicsőségemmel, amelyet az Atya Nekem adott öröktől
fogva. Én ezt a dicsőséget hagytam el, amikor leszálltam az
emberi nem iránt való szeretetemből a földre, hogy nélkülözéseim és súlyos szenvedéseim árán üdvözítsem. Ők mégis az
anyagi javak után törik magukat. Rólam tudomást sem vesznek. Ó, hogy fáj ez szerető Szívemnek!!! Legalább ti, maroknyi nyájam, szeressetek viszont, és engeszteljetek Engem a
világ tengernyi bűnéért! A ti imáitokra még sok lélek üdvözül.
Ne hagyjátok abba az imát és az engesztelést! Soha nem látott
szüksége van erre ennek a bűneiben fetrengő világnak. Ti
vagytok a föld sója, a világ világossága. Ha a só ízét veszti,
kidobják, eltapossák. A ti feladatotok a szüntelen ima, és az
életszentség. Tetteitekkel és életpéldátokkal hirdessétek tanításomat! Váltsátok tettekre az Evangéliumot! Ha valaki rátok
néz, Engem lásson bennetek! Az Én szavaimat közvetítsétek!
Így egyengessétek, készítsétek az utat Előttem, mert hamaro90

san visszajövök megítélni a világot. Várjon Engem a föld minden lakója szüntelen készenlétben! Így dicsőítsétek meg
Nevemet! Így adjatok hálát értetek elszenvedett kereszthalálomért! Akkor elnyeritek az örök üdvösséget. Erre áldalak meg
benneteket az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.

Drága kislányom! Nagyon szeretlek. Szem nem látta, fül nem
hallotta, emberi szív fel nem foghatja, amit készítettem neked.
Légy jó mindhalálig! Neked csak szeretni szabad. Arról ismernek meg, hogy Hozzám tartozol, ha mindenkit szeretsz.
Hamarosan megtérsz Hozzám, Akit úgy imádsz és szeretsz.
Készülj! Soha nem látott boldogságba és dicsőségbe viszlek.
Szépségem, gyönyörűségem elragadó. Az egész örökkévalóságon át nem fogsz tudni betelni Velem. Elfoglalod helyedet,
amelyet Atyám végtelen szeretetében készített neked. Már
most adj érte hálát! Naponta többször is imádkozd el a Te
Deumot! Ha majd országomban leszel, meglátod felmenőidet.
Mindazokat, akiket ismertél, és azokat is, akiket már nem
ismerhettél, mert nem éltek, amikor te megszülettél. Köszönetet fogsz mondani nekik az élet átadásáért. Azért, hogy megszülethettél, Engem szolgálhattál a földön, és elnyerted az örök
életet. Igen. Ahhoz, hogy üdvözüljön valaki, előbb meg kell
születnie a földre, és ez az ősök közreműködése nélkül lehetetlen. Így rendelte Atyám, hogy két ember szeretetéből szülessenek az utódok. A legnagyobb ajándék az élet, mert ez az örök
élet alapja. Ha valaki nem fogan meg, vagy nem születik meg,
akkor nem létezik. Így nem is üdvözülhet. Ezért kérlek benneteket, vállaljátok a gyermekeket, akikkel megajándékozlak
benneteket! Adjátok tovább az életet, mint ahogy nektek is
tovább adták. Az élet Isten ajándéka, és a gyermek is. Azért,
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mert Istennek örök terve van minden egyes emberrel. Szentté
akarja tenni már itt a földön, és meg akarja ajándékozni az örök
élettel. Atyám helyet készített minden megfogant embernek a
mennyben. Az egyén szabad akaratából fakadó döntésén
múlik, hogy elfoglalja-e a mennyben az öröktől fogva neki
készített gyönyörű helyet. Ezért parancsoltam meg tanítványaimnak, és rajtuk keresztül minden megkeresztelt embernek:
tegyetek tanítványaimmá minden népet! Mert azt akarom,
hogy megismerjenek és megszeressenek, és Általam üdvözüljenek. Ezért szálltam le a mennyből a Szent Szűz méhébe.
Ezért haltam kínhalált a keresztfán. Mindenkit munkatársammá fogadok, aki elfogadja meghívásomat. Csak rajtatok múlik.
Ó, ha tudnátok, milyen nagy jutalmuk van a szenteknek a
mennyben, mind szentül élnétek! Törekedjetek az életszentségre, amely a tökéletes szeretet megélése! Erre áldalak meg
benneteket kicsi gyermekeim az Atya, a Fiú és a Szentlélek
nevében.”

2012. júl. 2. Szentségimádáson Jézus: „Drága gyermekeim!
Készüljetek! Hamarosan kitör a keresztényüldözés. A rendházakat feldúlják. A szerzeteseket és a papokat elhurcolják, hogy
kivégezzék őket. Legfőképp a katolikus Egyházat fogják
támadni azért, mert itt vagyok jelen a Szent Eukarisztiában.
Aki csak tud, elmenekül a plébániákról és a rendházakból.
Menekült papjaim a rejtekben fogják bemutatni a Szentmisét.
Rosszabb lesz ez az üldözés, mint Néró császár uralkodása
alatt. Mindent adjatok át Nekem! Én gondoskodom rólatok, és
helyet készítek nektek. Az üldözés nem fog sokáig tartani, de
sok lesz a halott. Akkor olyan nagy lesz a káosz, amilyen még
nem volt. Templomaimat bezárják, az Oltáriszentséget kidobják
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a gyóntatószékekkel együtt. Majd egy idő múlva újra kinyitják a templomokat, de már csak ál ökumenikus beszédeket tartanak, Szentmisét nem. Ekkor elsöpröm szám leheletével a
gonoszt. Elküldöm pusztító angyalomat, és végzek velük.
Ezután jön el a béke korszaka. Az új világ, az ezer éves béke
uralma. A Szent Eukarisztiában népemmel leszek, és ők Énvelem. Akkor olyan nagy életszentségben fognak élni az emberek, hogy méltók lesznek az Én fölséges társaságomra. Én
pedig gyönyörködni fogok bennük. Akkor mindenki boldog
lesz, mert szeretet és béke fog uralkodni az emberek szívében.
A sátán meg lesz kötözve ezer évre. Senkit sem tud becsapni,
félrevezetni. Az emberek önfeledt boldogságban és szeretetben fognak élni egymással. Ez lesz az új paradicsom, amikor
a menny egyesül a földdel. Az időjárás nagyon kedvező lesz.
Nem fog égetni a forróság, és nem lesz fagy. Bő termés lesz.
Mindenkinek lesz elég eledele. Magasztalni és dicsőíteni fognak az emberek Engem, és a dicsőséges Szentháromságot.
Sokat fognak imádkozni. Akkor a világi hívek is annyit fognak imádkozni, mint a szerzetesek. Mivel betölti őket a
Szentlélek, ezért nem fogják soknak tartani az imát, sőt egyre
többre vágynak.

Gyermekeim! Mondom nektek: hamarosan beköszönt az új
korszak, de előtte megítélem a világot. Készüljetek! Gyónjatok, áldozzatok! Így készüljetek az ítélet napjára, hogy megállhassatok Szent Színem előtt! Gyermekeiteket tanítsátok
hitre! Mutassatok nekik jó példát! Akkor átmehettek az új korszakba, ahol olyan boldogságnak lesztek a részesei, amilyet
még elképzelni sem tudtok. Készüljetek, mert mindez nagyonnagyon közel van! Megáldalak titeket megerősítő áldásommal,
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hogy győzedelmeskedjetek a sátán felett, az Atya, a Fiú és a
Szentlélek nevében.”

2012. júl. 4. Szentségimádáson Jézus: „Drága gyermekeim! Az
élet a földön rövid. Éljetek halálra készen! Szem nem látta, fül
nem hallotta, emberi szív fel nem foghatja, amit Isten azoknak
készített, akik szeretik Őt. Mint ahogy elmúlnak az évszakok,
úgy múlik el a földön az élet. A halál csak egy pillanat, de a
legfontosabb, amelyre egy egész életen át készülni kell. Ezért
mondtam, éljetek szüntelen készenlétben! Most pedig azt mondom mindenkinek, hogy imádkozzon a jó halál, és a végső állhatatosság kegyelméért, mert mindenkit megrostálok. Sok lesz
a halott. A halál hirtelen jön. Akit nem talál készen, elkárhozik.
Akit készen talál, üdvözül. Most két táborra osztom az embereket. A jókat elválasztom a gonoszoktól. Nem tűröm meg
többé a képmutatókat. Mindenki színt fog vallani Előttem. A
számból kijövő kétélű kard, az Ige lesz a mérce. Vagy megfeleltek az Evangélium tanításának, vagy elvesztek. Ezt mondtam: „Sokan mondják Nekem, Uram, Uram, de csak aki Atyám
akaratát megteszi, az üdvözül.” Most is így lesz. Meglátjátok
egész életeteket leperegni, és tudni fogjátok, hogy hol a helyetek. Újra mondom, éljetek szüntelen készenlétben, mert az út
végén a számadás következik. Lezárul az élet, és nincs többé
lehetőség a megtérésre. A halál kapuján át beléptek az örökkévalóságba. Ott nincs idő, minden örökké tart. A kárhozat, a
szenvedés, és az örök boldogság is. Ne higgyetek a sátánnak,
hogy nincs számadás, és mindent szabad. A tíz parancs mindenkire vonatkozik. Az Evangéliumot mindenkinek mondtam.
Mindnyájatokat meghívtam általa az életszentségre. Rajtatok
múlik a döntés. Szabad akaratot és értelmet kaptatok. Az ítélet
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ez: Szerettél-e? Követtél-e? Amit a kicsinyek közül eggyel tettetek, Velem tettétek. Ha megvetettétek tanításomat, és nem
váltottátok tettekre, örökre elkárhoztok. Ha megtettétek, amit
kértem, üdvözültök. Jól vigyázzatok! Az idő rövid. Megítélem
ezt a világot. Nem tudjátok sem a napot, sem az órát. A halál
hirtelen jön, és lecsap mindazokra, akik nem várják.
Vigyázzatok! Örök sorsotok dől el halálotok pillanatában.
Készüljetek rá! Ne mondjátok: még ráérek. Még ma térjetek
meg! Még ebben a pillanatban, mert nem biztos, hogy a holnap
a tiétek. Mint ahogy a test megmerevedik, és mozdulatlanná
válik a halál pillanatában, ugyanúgy a lélek sem tud már változni. Olyan marad mindörökké, amilyen addig volt.

Gyermekeim! Már mindent elmondtam nektek. Közel az óra,
amikor megítélem ezt a világot. Használjátok fel az időt, amikor még megtérhettek, mert ha nem, örökre elvesztek.
Megáldalak benneteket az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”

2012. júl. 14. Szentségimádáson Jézus: „Drága gyermekeim!
Most hozzátok szólok, akik Engem követtek az önmegtagadás
és a kereszthordozás útján. Az idő közel. Készüljetek!
Hamarosan kiléptek testetekből. Egy új, feltámadott, dicsőséges, szép, fiatal testet kaptok, amely soha nem öregszik meg, és
nem lesz beteg. Letörlök szemetekről minden könnyet. Nem
lesz többé halál, sem gyász, sem jajkiáltás, mert az elsők
elmúltak. Beléptek dicsőségembe, örökké ujjongtok, és vég
nélkül fogjátok zengeni dicsőségemet. Ezt kapjátok azért, mert
mindvégig kitartotok az Irántam való szeretetben és hűségben.
Vigyázzatok! Hamarosan elhurcolnak benneteket azért, mert
Hozzám tartoztok. Nagy keresztényüldözés lesz. De csak rövid
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ideig tart. Valljatok meg Engem az emberek előtt! Akkor Én is
megvallak benneteket Atyám és szent angyalai előtt. Már csak
rövid az idő, és beteljesülnek szavaim. Megjön a nagy figyelmeztetés. Sokan meg fognak térni, különösen azok közül, akik
nem süllyedtek el a súlyos bűnökben. A fiatalok zöme meg fog
térni. Akik megmaradnak megátalkodottságukban, ők lesznek
a ti üldözőitek. Imádkozzatok értük, mert örökre el fognak
veszni. Ott lesz sírás és fogcsikorgatás. A tűz ki nem alszik, és
a férgek el nem pusztulnak. Nem tudjátok felfogni, milyen
kegyetlen kínszenvedés az örök kárhozat. Ha földi életetekben
szenvedtek, alig várjátok, hogy vége legyen. Imádkoztok érte,
és véget ér. De a pokolban soha senki nem imádkozik, az égésnek, a férgek marásának, és egymás kínzásának soha nem lesz
vége. Ó, ha láthatnátok csak egyetlen pillanatra a poklot, állítom, soha nem vétkeznétek, minden bűnötöket jóvátennétek,
mind szentül élnétek. Értsétek meg végre, hogy a sátán akarja
a veszteteket, az ő érdeke, hogy elbukjatok, és örökké szenvedjetek. Azért, mert nem tudja elviselni gőgjében a saját
bukását, és irigyli tőletek a paradicsomot, ahonnan ő letaszíttatott, és soha többé vissza nem mehet.

Gyermekeim! Ne higgyetek a gonosznak, aki becsap titeket.
Jónak tünteti fel a rosszat, és rossznak a jót. Ne hagyjátok
magatokat becsapni! Bocsássatok meg szívből egymásnak, és
éljetek mindenkivel szeretetben! Szeressetek viszont Engem,
Aki meghaltam értetek a keresztfán! Akkor mély béke, öröm és
szeretet fogja betölteni a lelketeket. Erről ismeritek fel, hogy
akaratomat cselekszitek. Én pedig örök jutalmat készítek nektek Atyám országában. Itt a földön gondoskodom rólatok,
átölellek benneteket irgalmas szeretetemmel, és bevezetlek a
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mennybe szent angyalaim és boldog szentjeim vidám társaságába. Ó, ha láthatnátok csak egy pillanatra a menny boldogságát, mindent megtennétek, hogy azt elnyerjétek. Most nagy
kegyelmet árasztok ki a lelkekre. Mindenki meg fogja látni
cselekedeteit, egész életét. Irgalmas szeretetem ajándéka ez.
Miután mindannyian megkaptátok a tisztán látást, még adok
egy utolsó esélyt a megtérésre. Mivel értelmet és szabad akaratot kaptatok, ti döntitek el, hogy kihez akartok tartozni mindörökké. Hozzám, vagy ellenfelemhez.

Drága gyermekeim! Várjátok minden nap a nagy figyelmeztetést, éljetek szüntelen készenlétben, mert már nagyon közel
van! Éljetek mindenkivel szeretetben! Bocsássatok meg szívből egymásnak! Imádjátok, szeressétek teljes szívetekből a
Szentháromságot, és tegyetek mindent Isten nagyobb dicsőségére! Ha pedig eljön az üldözés, álljatok ki bátran, valljatok
meg Engem a pogányok előtt! Rátok is kiárasztom Szentlelkem bölcsességét és erejét, miként annak idején apostolaimra. Várjátok azt a napot kitörő örömmel, ne féljetek, mert csak
annyi történhet meg, amennyit Én megengedek. Én veletek
maradok minden nap a világ végezetéig. Minden mögött Én
állok. Mindezeket azért engedem meg, hogy megdicsőítsétek
állhatatosságotokkal és szeretetetekkel az Istent. Jutalmatok
bőséges lesz a mennyben. Hűségetekkel rengeteg lelket ragadtok ki a sátán markából. A legmerészebb álmaitokban sem tudjátok elképzelni azt a boldogságot és örök jutalmat, amit vértanú szentjeim kapnak Atyámtól, Aki megtiszteli azokat, akik
Engem szolgálnak a földön. Tartsatok ki mindhalálig! Akkor a
fejetekre teszem az örök élet koszorúját. Erre áldalak meg benneteket az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
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Drága gyermekeim! Keressétek a mennyek országát és annak
igazságát, a többi mind megadatik hozzá nektek! Ó, ha hinnének
az emberek az Evangéliumban, és tettekre váltanák, olyan boldogok lennének már itt a földön, mint a mennyben, mert a mennyország köztük lenne! Mindennek az oka az emberek hiszékenysége. Előbb hisznek a sátánnak, aki csapdát állít eléjük, hogy
elbukjanak, mint Nekem, Aki meghaltam értük a keresztfán, és
gondviselő irgalmas szeretetemet ígértem minden Engem követőnek. A sátán elveszi tőlük az időt. Hiábavalóságokkal telik életük. Sivár, boldogtalan a lelkük. Mindezért Engem okolnak,
pedig ők választották a bűnt. De most hamarosan meglátják lelküket, és még megtérhetnek, ha akarnak. Én semmit sem erőltetek rájuk. Tiszteletben tartom szabad akaratukat. Mindenki maga
dönti el örök sorsát. Imádkozzatok értük, hogy Mellettem döntsenek, és megtérjenek! Erre áldalak meg benneteket az Atya, a
Fiú és a Szentlélek nevében.”

2012. júl. 22. itthon Szentmise közvetítést hallgattam. Úrfelmutatáskor az Úr Jézus ezeket mondta: Megpecsételtelek Szent
Véremmel. Szent Vérem ragyog homlokodon, szíveden és lelkeden. Atyám csak Szent Véremet látja rajtad, mert beborítottalak drága Szent Véremmel.”

2012. júl. 26. Szentségimádáson Jézus: „Drága kislányom! Az
idő rövid. Hamarosan egy új korszak virrad rátok. Egy véres
keresztényüldözés. Papjaimat elhurcolják. Templomaimat
bezárják. Sok lesz a halott. Készüljetek! Éberen őrködjetek lelketek tiszta állapota fölött! Gyónjatok, áldozzatok, amíg még
megtehetitek! Éljetek életszentségben, mint az okos szüzek,
mert csak akkor jöhettek be e menyegzőre!”
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2012. júl. 27. Szentségimádáson Jézus: „Édes kislányom! A
szememből vérkönnyek patakzanak azok miatt, akik figyelmen
kívül hagyják üzeneteimet. Ezek számára hiábavalók figyelmeztetéseim. Majd akkor, amikor meglátják lelkük szánalmas
állapotát, sírni és jajveszékelni fognak, amiért nem éltek a
lehetőséggel, hogy meggyónjanak és megáldozzanak. Akkor
majd futkosni fognak, hogy keressenek egy papot, aki feloldozza és megáldoztatja őket. Aki megkereszteli őket, és kiszolgáltatja nekik a házasság szentségét, vagy a betegek szent
kenetét.

Gyermekeim! Mindezek már nagyon-nagyon közel vannak!
Bármelyik napon várjátok a nagy figyelmeztetést! Most már
nagyon kevés idő, és beteljesedik. Legyetek éberek! Éljetek
szüntelen készenlétben! Akkor nincs mitől félnetek. Örülni
fogtok, és hálát adtok ezért a nagy kegyelem kiáradásért, amely
a lelkek megmentésére irányul. Már mindent elmondtam nektek. Legyetek éberek! Erre áldalak meg benneteket az Atya, a
Fiú és a Szentlélek nevében.

A Szentírás ide nyílt ki: 2 Kor. 12, 3-4. „…ez az ember…elragadtatott a mennybe, és titokzatos szavakat hallott, amelyeket
embernek nem szabad kimondania.”

Az Úr Jézus ezt mondta: „Ezek a szavak Isten végtelen szeretete. Az az önfeláldozó önzetlen szeretet, amely felvitt Engem
a ti bűneitekért a keresztfára. Az az önzetlen szeretet, amely
leszállt a mennyből, hogy szenvedjen, és nélkülözzön értetek
33 évig, és önzetlen szeretetből megszerezze számotokra az
örök életet. Ezek a titokzatos szavak az Isten végtelen szeretete,
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amely megteremtette és fenntartja a világot, és a világ végezetéig jelen van benne szeretetének jelével, a Legméltóságosabb
Oltáriszentséggel, hogy táplálja és erősítse a Benne bízókat,
akik tiszta lélekkel járulnak Hozzá, és magukba fogadják Őt,
az örök élet Szerzőjét. Ezek a titokzatos szavak, amelyek Isten
ajkáról származnak, és az örök paradicsom végtelen boldogságát szerezték meg az üdvözült lelkeknek. Ó ha tudnátok, mit
jelent üdvözülni, mindent odaadnátok érte, csakhogy elnyerjétek. Felfogni nem tudjátok azt a boldogságot, dicsőséget, pompát, gazdagságot és gyönyörűséget, amit szentjeim és szent
angyalaim élveznek örökké.

Drága gyermekeim! Az idő közel. Készüljetek! Hamarosan a
véreteket fogják kiontani Értem. Valljatok meg Engem a pogányok előtt, hogy Én is megvalljalak titeket Atyám és szent
angyalai előtt! Ne feledjétek: aki mindvégig kitart, az üdvözül.

Gyermekeim! Most olyan eseményeknek lesztek tanúi, amelyek egyedülállóak a történelemben. Most jön el e beígért tisztán látás, a Szentlélek kiáradása, a nagy figyelmeztetés. Ez a
legnagyobb kegyelem a bűnös emberek számára. Készüljetek,
mert nagyon közel van! Mindenki meglátja egész életét, cselekedeteit, jóságát vagy gonoszságát az Én szememmel. Nem
lesztek akkor elfogultak magatok és bűneitek iránt. A bűnt bűnnek fogjátok látni. Akkor nem tud becsapni benneteket a sátán,
aki téveszméket hintett el köztetek, és ti vakon követtétek.
Most szembesültök tévedéseitekkel, és megismeritek az egyetlen igazságot, Engem, az élő Evangéliumot, az egy igaz Isten
Igéjét, Aki leszálltam közétek a földre. Ott hagytam Atyám
dicsőségét, hogy megismertessem veletek Atyám tanítását, és
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az Ő végtelenül irgalmas szeretetét. De ti figyelmen kívül
hagytátok az Igét. A saját fejetek után mentetek. Megvetettetek
Engem, és tanításomat, pedig Én a Véremet ontottam értetek a
keresztfán. Mindenféle hazugságot elolvastok, mindenre van
idő, de az Evangélium tanítását nem ismeritek. Találóan írt
erről a nemzedékről Szent Pál apostol: „…az utolsó napokban
nehéz idők következnek. Az emberek önzők, kapzsik, elbizakodottak, kevélyek, szüleik iránt engedetlenek, hálátlanok,
istentelenek, szeretetlenek, összeférhetetlenek, rágalmazók,
mértéktelenek, kegyetlenek, lelketlenek, árulók, vakmerők és
felfuvalkodottak lesznek. Inkább az élvezetet keresik, mint az
Istent. …mindig csak tanulnak, de az igazság megismerésére
soha el nem jutnak.” (2 Tim. 3, 1-4.7.) Pedig csak magatoknak
ártotok, mert elveszítitek az örök életet. Az Én végtelen örök
szeretetemnek köszönhetitek a nagy figyelmeztetést, amelyet
azért adok, hogy megmentselek benneteket a pokol örök tüzétől, hogy megadjam a tisztán látást, hogy megtérjetek, és üdvözüljetek.

Gyermekeim! Nagy harc folyik értetek. „Ellenségetek, a sátán,
ordító oroszlán módjára ott kószál mindenütt, és keresi, kit
nyeljen el.” (1 Pt. 5, 8) Ti egy valóságos csatatéren éltek. Az
ördög nem alszik. Kétszínű, aljas, hazug és ravasz. Ti csak úgy
tudjátok legyőzni, ha életszentségben éltek. Ez azt jelenti, hogy
szüntelenül imádkozzatok, minden vasárnap, vagy naponta
vegyetek részt a Szentmisén, járuljatok Szentáldozáshoz, és
havonta, vagy gyakrabban gyónjatok. Ha ezt nem teszitek, és
Nélkülem akartok élni, akkor úgy jártok, mint a fegyvertelen
katona a háborúban, elesik. Eltapos titeket a sátán, mert ő erősebb, mint ti. Ti csak Velem együtt tudtok győzelmet aratni
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felette, mert Én Isten vagyok, és a sátán csak annyit tehet,
amennyit Én megengedek neki. Ti szabadítjátok ki a pokolból
az ördögöket, amikor beengeditek őket az életetekbe.
Hagyjátok magatokat rászedni a gonoszságokra, pedig tudjátok, hogy az bűn. A sátánnak nincs keze, lába. Ő nem tud ölni,
rabolni, gyilkolni, háborúkat vezetni. Mindezeket ti, emberek
követitek el, amikor szóba álltok vele, és engedelmeskedtek
neki. Nincs halál. Amikor elveszitek a másik ember életét,
megrövidítitek az idejét az örök életre való felkészülésre. Mert
egyedül erre kaptátok a földi életet, hogy szeretetben éljetek
egymással, tegyetek minél több jót, és ezzel szerezzétek meg
az örök életet. Az Evangéliumban ezt mondtam: Mit ér az
embernek, ha az egész világot megszerzi, de a lelke kárt szenved? Mit adhatna cserébe lelkéért?

Gyermekeim! Az üdvösség ingyen kegyelem. A végtelen Isten
úgy szerette ezt a világot, hogy egyszülött Fiát adta érte, hogy
aki hisz Benne, el ne vesszen, hanem örökké éljen. Ha Isten így
szerette a világot, nektek is szeretnetek kell Őt, mert Isten
azoknak készítette országát, akik Őt szeretik. Értelmetlen az
anyagi javak hajhászása. Minden itt marad. Keressétek a
mennyek országát, és annak igazságát, a többi mind megadatik
nektek. Az élethez két dolog kell: az Istenbe vetett bizalom, és
a szorgalmas munka. Aki Bennem bízik, meg nem szégyenül.
Aki megéli az életszentséget, vagyis tettekre váltja tanításomat,
arról Én Magam gondoskodom. Nem lát hiányt semmiben,
mert Én Mindenható vagyok. Én megszaporítottam a kenyeret
és a halat is, és emberek ezreit lakattam jól. Én megadom ezt a
kegyelmet mindazoknak, akik Engem szolgálnak. Higgyetek
Bennem, és kövessétek hívásomat! Én emberek halászaivá
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akarlak tenni benneteket. Az aratni való sok, a munkás kevés.
Ha tudnátok, milyen nagy boldogság Engem szolgálni, mind
ezt akarnátok tenni. Értelmetlen, üres, sivár és céltalan az életetek, mert nem akartok Engem szolgálni. Inkább szolgáltok a
sátánnak, és Engem okoltok, ha nagy bajokba kerültök, semmi
sem sikerül, és boldogtalanok vagytok. Most megkapjátok a
tisztán látást, és mindent meg fogtok érteni. Ez lesz életetek
legtartalmasabb órája, amikor különbséget tudtok tenni jó és
rossz között. Valódi örök érték, és szemét között. Értsétek meg
végre: az idő eljött. Nem lehet többé bukdácsolni, és kétfelé
sántikálni. Lehullanak az álarcok. Leleplezem a képmutatókat.
Véget vetek a hazugoknak, akik álnokul rászedték embertársaikat. Értsétek meg végre: nem az anyagi javak megszerzése
adja az örök életet. Azt az Emberfia adja nektek a Legméltóságosabb Oltáriszentségben. Aki eszi az Én Testemet és issza
az Én Véremet, annak örök élete van. Én feltámasztom az utolsó napon. Ez azt jelenti, hogy ha meghal is élni fog.

Gyermekeim! Nincs halál. Amikor kiléptek földi testetekből,
mint egy ruhából, az egyéni ítélet következik. Meglátjátok
egész életeteket leperegni a bölcsőtől a sírig. A szerint, hogy
jót, vagy gonoszat cselekedtetek, három út áll előttetek: az életszentségben élők, akik megtartották tanításomat, felmennek a
mennybe.
Akik követték tanításomat, de közben el-elbuktak, a tisztítótűzbe mennek. Ide tartoznak azok is, akiket mások imájára
mentek meg.
Akik mindvégig megvetnek Engem, és tanításomat, és sorozatosan visszautasították hívásomat, azok a földről a pokolba
mennek.
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Ne tévesszen meg benneteket egy dolog: ha valaki sok jót cselekedett, de nem szeretetből, hanem hiú dicsőségvágyból tette,
azt nem üdvözíti jó cselekedete. Nálam csak a szeretet számít.
Még a puszta szándékot is megjutalmazom, ha az őszinte tiszta szeretetből fakad. Minden az Én kegyelmem. Ha egy ember,
szeretetből elhatároz valami jót, de közben megbetegszik, és
nem tudja teljesíteni, Én úgy veszem, mintha megtette volna,
és megjutalmazom érte. Ugyanígy a rossz szándékot is. Ha
akadályoztatva volt valaki, és azért nem tudta elkövetni, úgy
veszem, mintha megtette volna, és megbüntetem érte. Ez az
Evangélium tanítása.

Gyermekeim! A tét nagy. Értelmet és szabad akaratot kaptatok.
Ti döntitek el örök sorsotokat. Én megadtam hozzá a tudást és
a bölcsességet, hogy helyesen válasszatok. De nektek kell dönteni. Helyettetek ezt senki más nem teheti meg. Mindenki
magáról ad számot. Így igazságos. Ez méltó az emberhez.
Legyetek körültekintőek, hogy mikor kinek engedelmeskedtek: Istennek, vagy a sátánnak. Amikor nem tudtok dönteni,
tegyétek fel magatokban a kérdést: kinek az érdeke, hogy én
ezt tegyem? Ha az üdvösségem szempontjából az én javamat
akarja, akkor azt Isten akarja. De ha nem, akkor az ördög.
Mindig az üdvösség legyen az elsődleges szempont. Én az életemet adtam, a Véremet ontottam a ti megváltásotokért.
Legyetek éberek! Törekedjetek bejutni a szűk kapun, mert széles az út, és tágas a kapu, amely a kárhozatba visz. Sokan mennek rajta. Ti törekedjetek úgy élni, hogy ha bármely pillanatban
kiszólítalak benneteket a testetekből, elnyerjétek az örök életet! Erre áldalak meg benneteket az Atya, a Fiú és a Szentlélek
nevében.”
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2012. júl. 30. Szentségimádáson az Úr Jézus felszólított, hogy
nyissam ki az Újszövetségi Szentírást! Ide nyílt ki: 1 Pt. 4, 7.
17. „Közel van mindennek a vége. Legyetek hát okosak és éberek, és imádkozzatok! Mert itt van az ideje, hogy elkezdődjék
az ítélet az Isten háza népén. De ha mirajtunk kezdődik, mi lesz
a sorsuk azoknak, akik nem hisznek az Isten evangéliumában?”

Jézus: „Gyermekeim! Ítélet zajlik most a világ, és Isten háza
népe felett. Az ítélet ez: megrostálok mindenkit kivétel nélkül.
Kettéválasztom őket: Istennel, vagy Isten ellen. Nem tűröm
meg többé a képmutatókat. Ők a hazudozók, akik a hazugság
atyját, a sátánt szolgálják. Ezért nem jöhetnek be országomba.
Ők a pelyva, akiket az aratók, szent angyalaim tűzbe vetnek.
Ez az örök tűz, a pokol, ahol sírás és fogcsikorgatás lesz.
Az igazak pedig, akik életpéldájukkal és szavaikkal sokaknak
tanították Isten Igéjét, örökké ragyogni fognak Atyjuk országában, miként a csillagok. Azért engedem meg az Egyház üldözését, hogy napvilágra kerüljenek az igazak és a hamisak. Csak
az igazak fognak megmaradni mindhalálig hűségesen
Mellettem. A hamisak elfutnak, mert ők csak béresek. Csak
érdekből csatlakoztak az Egyházhoz. Hűséges, igaz vértanúim,
az Egyház magvetése. Az ő példájuk láttán a gyengék megerősödnek, a hitetlenek megtérnek. Mert csak az igazi hűség és
szeretet képes az életét adni Értem. A jó példa vonz, sok igaz
tanút terem. Ó, ha tudnátok, mily sok kegyelmet kapnak a vértanúk! Nélkülem nem tudnának kitartani mindhalálig. Az ő
igenjüket az Én mindenhatóságommal egyesítem. Csak így
tudnak hűségesek maradni Hozzám. Én Magam viszem bennük végbe dicsőséges örök tervemet, amikor a vérük kiontása
után, Atyám dicsőséges trónja elé vezetem őket, ahol Atyám
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gyönyörködik bennük, mint jó illatú rózsákban örökkön örökké. Ők járnak a legszorosabban az Én nyomomban. Én is a
Véremet ontottam értetek a keresztfán, Magamra véve a ti
bűneiteket. Feltámadásom után felmentem a mennybe, ahol az
örök dicsőség várt Rám Atyám jobbján. Így lássátok az üldözést és a vértanúságot! Kövessetek Engem minden körülmények között, és Én a fejetekre teszem az örök élet koszorúját.
Erre áldalak meg benneteket, az Atya, a Fiú és a Szentlélek
nevében.

Drága gyermekeim! Akik Bennem élnek, állandó gyönyörűségek forrására találnak. Akik Engem imádnak, a legnagyobb
boldogság részesei mindörökké. Akik Nekem szolgálnak, azok
a legnagyobb méltóságot és tiszteletet élvezik egy egész örökkévalóságon át, amellyel Maga az Atya jutalmazza meg őket,
mert az Ő üdvösségtervének a megvalósítói Énbennem, Énáltalam és Énvelem. A legnagyobb cselekedet a földön, az Istent
szolgálni. Ez pedig nem más, mint tettekre váltani az
Evangéliumot. Ez maga az életszentség. Mindenki ott, ahol
van, és azzal a személlyel, akit elé viszek, és akik a környezetében élnek, gyakorolhatja a felebaráti szeretetet. A legnagyobb
jó az, ha az üdvösségre vezeti valaki a másik embert. Legyen
az a saját gyermeke, unokája, házastársa, rokona, szülője, munkatársa, szomszédja, barátja, ismerőse. Mindenkit Hozzám kell
vezetnie. Ezt bíztam rátok: tegyetek tanítványaimmá minden
népet! Kereszteljétek meg őket az Atya, a Fiú és a Szentlélek
nevében! Ha valaki akadályoztatva van abban, hogy megkeresztelkedjen, ti magatok is megkeresztelhetitek. Adtok neki
egy nevet. Fontos, hogy legyen ilyen nevű szent, mert ő lesz a
megkeresztelendő védőszentje. Pl. így: Tamás, én megkeresz106

tellek téged az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, és szentelt
vízzel keresztet rajzoltok a homlokára. Majd elmondjátok neki,
hogy ez a szentség eltörölte az összes bűnét, és a Mennyei Atya
gyermeke lett, amely a legnagyobb kegyelem mennyen és földön. Utána imádkoztok vele. Megköszönitek, hogy a Mennyei
Atya őt is gyermekévé fogadta. Ezt azért mondom nektek, mert
hamarosan kitör a keresztényüldözés. Nem lesznek papok.
Zárva lesznek a templomok. Ti magatok fogjátok megkeresztelni a gyermekeket és a felnőtteket, akik megtérnek Hozzám.

Drága gyermekeim! Térjetek meg! Ezek az utolsó felszólításaim! Ne hallgassatok a sátánra, aki azt sugallja: ráértek még.
Majd a halálotok óráján meggyóntok, megáldoztok, és felveszitek a betegek szent kenetét. Én szüntelen készenlétet kértem, mert nem tudjátok sem a napot, sem az órát. A halál hirtelen jön. Az egész életeteket arra kaptátok, hogy készenlétben
várjátok a halál pillanatát. Ekkor dől el örök sorsotok. A bölcs
ember, előrelátó. Minden nap imádkozik magáért, és a jó halál
kegyelméért. Mit jelent a jó halál? Készenlétet. Rendszeres
gyónást, gyakori Szentáldozást. Isten törvényeinek a megtartását, vagyis az evangéliumi életszentséget. Amilyen az életetek,
olyan a halálotok. Ha így éltek, a földről a mennybe jöttök.
Ezért kértem tőletek: legyetek tökéletesek, mint mennyei
Atyátok! Ha tudnátok, milyen mennyei boldogság így élni,
mindnyájan ezt a tanítást követnétek! Isten a tartalom, a jó cél,
az öröm, a boldogság, a remény, a bizalom, az örök javak forrása. Ne a mulandókért törjétek magatokat! Az úgysem a tiétek. Csak ideig-óráig örülhettek neki. Aztán lecsukjátok szemeteket, és mindent kiengedtek a kezetekből. Előttem pedig
üres kézzel álltok meg, mert elfecséreltétek az időt a mulan107

dókra, ahelyett, hogy a maradandókkal foglalkoztatok volna.
Aki Engem szolgál, az nem lát hiányt semmiben, mert Én
Magam gondoskodom róla. Az Evangéliumban ezt mondtam:
keressétek a mennyek országát, és annak igazságát, a többi
mind megadatik hozzá nektek. Nem az a fontos, hogy milyen
autóval közlekedtek, hanem az, hogy a lelketekbe befogadjátok-e az Én tanításomat, és tettekre váltjátok-e? Ezt hozzátok
magatokkal az ítéletre, amikor meghaltok. Ezek az örök kincsek. Nélkülük üres, céltalan és boldogtalan az életetek.
Térjetek meg! Én boldoggá teszem az életeteket. Értelmet, célt
adok elétek. Ha tettekre váltjátok tanításomat, soha nem látott
örök boldog életet adok nektek. Erre áldalak meg benneteket az
Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.

Drága gyermekeim! Az idő rövid. Készüljetek! Váltsátok tettekre tanításomat, mert nagyon hamar meg kell állnotok Szent
Színem előtt. Akkor lepereg előttetek egész életetek. Minden
gondolatotok, szavatok, cselekedetetek. Minden élethelyzet,
amikor együttműködtetek kegyelmemmel, vagy elutasítottátok. Amikor eleget tettetek hívásomnak, vagy megvetettétek
azt. A mulasztás nagy bűn. Szent Jakab apostol ezt írja: „Aki
tudna jót tenni, de nem tesz, bűnt követ el.” (Jak. 4,17) Ilyen
mulasztás a vasárnapi Szentmiséről való távolmaradás, vagy a
vasárnapi pihenés megszegése. A napi ima elhanyagolása, végül
elhagyása. Az idő rossz beosztása. Mindenkinek arra van ideje,
amire akarja. Semmit sem veszítetek, ha nem néztek TV-t. De
ha nem imádkoztok, örökre elkárhoztok. Értsétek meg: minden
itt marad, de a cselekedeteiteket magatokkal hozzátok. Most
nagyon nehéz évek előtt álltok. Csak az maradhat közületek
állva, aki szüntelen imádkozik, és amíg még lehetőség van rá,
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járul a Szentségekhez, gyón, áldozik. Ezek lesznek a sátán
végső csapásai. Ezután az új kor következik. Amikor ellenfelem azt hiszi, hogy győzött, akkor fogom megsemmisíteni a
hatalmát, és ezer évre megkötözöm a pokolban. Vigyázzatok!
Nagyon ravasz és hamis. A jót színlelve szedi rá áldozatait,
hogy behódoljanak neki. Csak aki állhatatosan imádkozik, kéri
a Szentlelket, ismeri a Szentírást, azt nem fogja tudni becsapni. Az Újszövetségi Szentírásban minden benne van. Ha azt
elolvassátok, és a szerint éltek, nem tud elbuktatni benneteket.
Semmi esetre se engedjétek magatokba ültetni a fenevad bélyegét, a chipet! Ha ezt megengeditek, akkor az egész életeteket
átadjátok a sátánnak. Ne higgyétek el, hogy ez nektek előnyös!
Majd különböző praktikákkal hozakodnak elő. Végül kényszeríteni fognak, hogy nem adhattok, nem vehettek, ha a fenevad
bélyegét nem viselitek. Mondom nektek: bízzatok Bennem, Én
Mindenható vagyok! Én ugyanaz az Isten vagyok tegnap, ma
és mindörökké, Aki megszaporítottam az öt kenyeret és a két
halat, amelyből ötezer férfi evett, plusz a nők és a gyermekek,
és tizenkét kosár telt meg a maradékkal. Én gondoskodom rólatok, de a bizalmatokat kérem. Aki Bennem bízik, meg nem szégyenül.

Drága gyermekeim! Nagyon nehéz idők elé néztek. Ezeket
nem azért mondom nektek, hogy megfélemlítselek benneteket, hanem azért, hogy egyre szorosabban egyesüljetek Velem,
Megváltótokkal, Aki Magamra veszem a ti igátokat, és megkönnyítem terheteket. Ha kitartotok Mellettem, Én az örök
haza boldogságába vezetlek benneteket. Ne felejtsétek el
soha: a sátán mindig csak annyit tehet, amennyit az Isten megenged neki. A sátán az örök vesztes, ezért aki mellé szegődik,
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örökre elkárhozik. Isten az örök győztes, és aki átadja Neki az
életét, és egyesülve van Vele, az már itt a földön örök győzelmet arat a sátán, és a világ fölött, mert a mennybe megy, az
örök boldogságba. Gyermekeim, ha tudnátok, mi vár rátok a
mennyben, mindent vállalnátok, csakhogy azt elnyerjétek.
Higgyetek Nekem! Éljetek szeretetben, és már itt köztetek
lesz a mennyország, amely halálotok után folytatódik örökkön
örökké. Erre áldalak meg benneteket az Atya, a Fiú és a
Szentlélek nevében.”

2012. aug. 13. Szentmise, Szentáldozás után az Úr Jézus:
„Drága kislányom! Készülj, mert beviszlek abba a gyönyörű
fényáradatba, Isten Szent Színe látására, amelyet ember ki nem
mondhat, mert nincs rá szókincse. Minden emberi értelmet
meghaladó az Isten dicsősége. Emberi szavakkal ki nem fejezhető. Isten szent angyalai és szentjei ebben az őket körülölelő
fényáradatban, dicsőségben és szeretetben zengik dicsőítő
himnuszaikat a legszentebb Szentháromságnak örökkön örökké. Ahhoz, hogy valaki ide bejusson, nem kell mást tenni,
minthogy mindenek felett szeresse és imádja az egy igaz örökké élő Istent. Őt szeretni annyit jelent, hogy megteszitek az Ő
parancsát, a főparancsot, és mindent, ami ebből fakad. Istent
imádni annyit jelent, hogy a szíveteket szüntelenül újra meg
újra felemelitek Hozzá, a végtelenül Szent, tiszta Szeretethez.
Minden figyelmetek Rá irányul, a szívetek csordultig van az
Iránta érzett szeretettel, és ezért a szeretetért mindent megtesztek felebarátaitok, sőt ellenségeitek érdekében is. Mert a szeretet abban áll, hogy azt tesszük, amit a szeretett Személy, az egy
igaz Isten megkíván tőlünk. Erre áldalak meg benneteket az
Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”
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2012. aug. 24. Szentmise, Szentáldozás után Jézus: „Drága kislányom! Az idő rövid. Hamar lezárul ez a korszak. Egy új
következik. A béke és a szeretet kora. Előtte megtisztítom a
világot. Rengeteg lesz a halott. Az emberiség kétharmada
kipusztul. Imádkozzatok a lelkekért, hogy ne kárhozzanak el!”

Aznap Szentségimádáson Jézus: „Drága kislányom! Te mindig
csak így imádkozz: Uram, legyen meg a Te akaratod! Te gondoskodj, Te cselekedj! Bízom Benned. Ha szenvedés ér, rögtön
ajánld fel Nekem azért, akitől kaptad. Kérd Tőlem, és Én megerősítelek. Minden szenvedés, amelyet az Enyémmel egyesítve
ajánlasz fel Nekem égi Édesanyád hétfájdalmas Szeplőtelen
Szíve és könnyei által, a lélekmentés leghathatósabb eszköze.
Így lásd szenvedéseidet, és mindig bocsáss meg szívből mindazoknak, akiktől kaptad. Én megfizetek mindenkinek tettei
szerint. Tőled a megbocsátást kérem. Erre áldalak meg az Atya,
a Fiú és a Szentlélek nevében.

Eljön a nap, az a fényes nap, amely mindent beborít. Megvilágosítja az elméket, és a helyére teszi a dolgokat. Rendet
tesz az elmékben és a szívekben. De nagyon keserves lesz
mindazok számára, akik nagy bűnökben élnek, és főleg a megátalkodott bűnösök részére. Ők ugyanis látni fogják a poklot,
azt a tűztengert, amibe bármikor belehullhatnak, ha még életükben meg nem térnek.

Gyermekeim! Nem tudjátok felfogni, mit jelent elkárhozni.
Örökre meg vannak fosztva a Szentháromságos Isten végtelen
szeretetétől, jóságától, irgalmától és boldogságától. Menny és
pokol. Két véglet. Az egyik a legnagyobb boldogság, örök élet,
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megdicsőült, örökké fiatal, gyönyörű, szellemi test, amelyben
valóban élvezet élni. Ez az élet teljessége, amelyet Isten azoknak ad meg, akik Őt szeretik. A másik véglet a kárhozat. Örökre elveszítik mindezt, aminek ők is örökösei lehettek volna a
mennyben. Örök gyűlölet, harag elkeseredettség, csalódás, kínszenvedés a tűztől, a férgektől, az állandó lelkiismeret furdalástól, az ördögöktől és a többi elkárhozott lélektől. Mindezért,
aki elveszett, egyedül csak magát okolhatja, mert sorozatosan
ellene mondott az Isten kegyelmeinek, a lehetőségeknek, az
alkalmaknak, amit Én kínáltam fel neki, hogy megismerjen, és
kövessen Engem. Sokszor figyelmeztettem a lelkiismerete
által, amit szabad akaratával elutasított. Ezzel újra keresztre
feszített Engem a lelkében. Az ilyen embert magára hagyom.
Ekkor a sátán teljesen uralma alá veszi, végül a pokol tüzébe
taszítja. Ott lesz sírás, jajgatás és fogcsikorgatás.

Gyermekeim! Rettenetes a pokol. Felfogni nem tudjátok azt a
lelki-testi kínszenvedést, ami ott van örökké. Itt a földön minden elmúlik. De az soha meg nem szűnik. Újra mondom: ne
álljatok szóba a sátánnal! Szüntelen imádkozzatok, mert ezzel
léptek kapcsolatba Velem, Megváltó Istenetekkel. Ismerjétek
meg az Evangéliumot, és éljetek annak szellemében! Járuljatok
gyakran a szentségekhez! Gyónjatok, áldozzatok! Szent
Testem és Vérem a leghatalmasabb védőpajzs a sátán támadásai ellen. Amíg a földön éltek, ti döntitek el, hogy hova mentek. Ne dőljetek be a sátánnak, és a világ csábításainak!
Minden bűntől undorodjatok, és határolódjatok el! A jelszavatok ez legyen: inkább meghalni, mint vétkezni! Mert a testi
halálon, mint egy kapun keresztül minden élő átmegy az örökkévalóságba. De ha a bűnt választjátok, elkárhoztok. Éljetek
112

életszentségben! Vegyetek példát Rólam és a szentekről!
Világosan megmondtam: aki utánam akar jönni, tagadja meg
magát, vegye fel minden nap keresztjét, és úgy kövessen
Engem! Ahol Én vagyok, ott lesz a szolgám is. Aki Nekem
szolgál, azt megtiszteli az Atya.

Gyermekeim! Segítsetek Nekem a lélekmentésben! Én megváltottam az egész emberiséget, de az üdvösség a ti válaszotoktól függ. Két feltétele van: hinni kell Istenben és az
Evangéliumban. Ezt az Egyház a Hiszekegy imában foglalta
össze. A másik feltétel az Isten törvényének a megtartása.
Szeresd Uradat, Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből és minden erődből! Szeresd felebarátodat, mint
magadat. Úgy szeressétek felebarátaitokat, ahogy Én szerettelek titeket, hogy az életemet adtam oda értetek! Ezt az
Evangéliumban olvashatjátok el! Ezt mondtam: sokan mondják Nekem: Uram, Uram. De, csak aki Atyám törvényét teljesíti, az üdvözül. Az szeret Engem, aki megtartja Atyám törvényét. Amit egynek tesztek a kicsinyek közül, Nekem teszitek.
De sokan nem tartják meg Atyám törvényét. Nem bocsátanak
meg egymásnak, és nem élnek szeretetben. Nem imádkoznak,
inkább a világi élvezeteknek hódolnak. Fontosabbnak tartják a
TV filmet, mint az esti imát, a rózsafüzért, vagy a Szentmisét.
Az ilyen emberek a ti imáitok nélkül elkárhoznának. De ha ti
nagylelkűen imádkoztok a bűnösökért, áldozatokat hoztok, és
türelemmel viselitek a szenvedéseket, akkor lelkek százait, sőt
ezreit menthetitek meg. Ezért kicsi gyermekeim, vegyétek
nagyon komolyan kérésemet! Életetek legfontosabb cselekedete a lélekmentés legyen! Előbb magatokat szenteljétek meg
rendszeres Szentgyónással, lehetőleg napi Szentáldozással,
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Szentmisén való részvétellel! Naponta imádkozzátok a rózsafüzért, és más imákat is! Hozzatok sok áldozatot! Tegyetek jót
a rászorulókkal, elsősorban hittestvéreitekkel, hogy miattatok
dicsőítsék az Istent! Viseljétek türelemmel szenvedéseiteket!
Ha így éltek, nagyon gazdagon érkeztek meg az égi hazába.
Sok lélek megmentőivé teszlek benneteket. A mennyben velük
együtt fogtok kimondhatatlan boldogságban hálát adni nagy
irgalmasságomért, és mindörökké dicsőítő himnuszokat fogtok
zengeni a legszentebb Szentháromságnak. Erre áldalak meg
benneteket kicsi gyermekeim az Atya, a Fiú és a Szentlélek
nevében.

Drága gyermekeim! Éljetek szüntelen készenlétben!
Virrasszatok, mert akkor jövök el, amikor nem számítotok rá.
Minden ember életében akkor, amikor véget ér élete itt a földön. Az egyén számára akkor van itt a világ vége. Akkor megmutatom neki egész életét a legapróbb részletekig. Meglátja,
hogyan válaszolt kegyelmeimre. Ha befogadta, kamatoztatta,
és tökéletes volt a szeretetben, akkor a földről egyenesen a
mennybe jön. Sajnos csak nagyon kevesen jöhetnek a földről
egyenesen a mennybe. Ha nem volt tökéletes a szeretetben, de
megbánta bűneit, akkor a tisztítótűzbe megy. Ez igen nagy
szenvedés. Itt is lángokban égnek a lelkek. Attól függően szenvednek, minél tökéletlenebbek voltak. Igen nagy bűn a mulasztás. Tudna jót tenni, vagy járulhatna a szentségekhez, de nem
teszi lustaságból, kényelem szeretetből, hanyagságból, vagy
Isten elé helyezi az élvezeteket. Végül sajnos sokan vannak,
akik mindvégig megátalkodottak maradnak. Végignézetem
velük egész életüket, hogy hányszor mondtak ellene kegyelmeimnek, és emiatt egyre jobban eltávolodtak Tőlem, Megváltó
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Istenüktől, és egyre mélyebbre süllyedtek a bűn iszapjába.
Akkor a lélek már nem tud változtatni, mert ez csak addig
lehetséges, ameddig a testében él, utána már csak gyűlölni tud.
Ekkor nagy fájdalmamban, amiatt, hogy elveszett, csak ennyit
mondok neki: távozz! Akkor ott, ahol éppen van, belezuhan a
kékesen izzó lángtengerbe, és megkezdi iszonyatos vég nélküli kínszenvedését, amely nem hasonlítható még a legnagyobb
földi szenvedésekhez sem, mert sokkal, de sokkal nagyobb, és
végtelen. Ekkor megsiratom az elveszett lelket, mert hiábavalóvá lett számára elviselhetetlen kínszenvedésem a keresztfán.
De tiszteletben kell tartanom szabad akaratát, mert Atyám a
saját képmására teremtette. Ez azt jelenti, hogy értelmet és szabad akaratot kapott. Ezzel a képességével mindenki maga dönti
el végső helyét. Ezért van tisztítótűz és pokol. Isten ugyanis
mindenkit az üdvösségre szánt. Minden embernek helyet
készített a mennyben. De csak azok foglalhatják el, akik Őt
szeretik.

Gyermekeim! Egész földi életeteket arra kaptátok, hogy megszentelődjetek, és másokat is Hozzám vezessetek. Ezt az egyet
kértem apostolaimtól, és minden megkeresztelt embertől:
Menjetek el az egész világra, tegyetek tanítványaimmá minden
népet! Kereszteljétek meg őket az Atya, a Fiú és a Szentlélek
nevében! Titeket, akik a világ végezetéig fogtok élni, bevontalak megváltásom hatalmas művébe azért, hogy megjutalmazhassalak benneteket. A legnagyobb megtiszteltetés részemről
ez a megbízás. Ennél fontosabb és érdem szerzőbb feladat nem
létezik. Vegyétek nagy kitüntetésnek ezt, és végezzétek teljes
szívvel, lélekkel egész életetekben! Erre áldalak meg benneteket az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”
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2012. aug. 25. Itthon Jézus: „Hirdesd szavamat ebben a sötét
világban! Azt a feladatot kaptad Tőlem, hogy fáklya légy,
amely megvilágítja a Hozzám vezető utat.”

Aznap Szentségimádáson Jézus: „Drága kislányom! Az idő
rövid. Ahogy fogynak a napok, úgy közeledtek mindahhoz,
amit előre megmondtam nektek. Vegyétek komolyan figyelmeztetéseimet! Úgy figyeljetek rájuk, mint sötétben világító
fáklyára, amely megmutatja nektek az utat, amelyen Hozzám,
Üdvözítő Jézusotokhoz eltaláltok. Én ott vagyok a lelketekben.
Koldusként zörgetek szívetek ajtaján, hogy befogadjatok
Engem, örök életetek Szerzőjét. De ahhoz, hogy bemenjek
hozzátok, meg kell változtatni az életeteket. Én nem tudok
együtt élni a bűnnel, a sátánnal, aki úr a lelketekben.
Választanotok kell: Isten, és az Ő törvényeinek megtartása,
vagy a sátán, és a bűn között. Nem lehet két úrnak szolgálni.
Vagy az egyiket szeretitek, és a másikat megvetitek. Nekem az
egész életetek, az egész szívetek kell. Én nem osztozom senkivel. Ezt mondtam: aki jobban szereti apját, anyját, testvérét…,
mint Engem, nem méltó Hozzám.

Drága gyermekeim! Véremen megváltott kicsinyeim!
Végtelenül szeretlek benneteket. Meghaltam értetek a keresztfán. De ennél többet nem tehetek értetek. Helyettetek nem
választhatok. A döntés a ti kezetekben van. Szabad akaratot és
értelmet kaptatok. Ti választjátok meg, hogy kinek akartok
szolgálni. Istennek, vagy a mammonnak. Választásotok függvénye örök sorsotok. Sokan el sem olvassák üzeneteimet.
„Nincs rá idő” – mondják. Vigyázzatok, mert a sátán elrabolja
az időtöket, hogy ne jusson Rám, és az üdvösség megszerzésé116

re! Hiábavalóságokkal tölti ki az életeteket, amelyeket fontosaknak tüntet fel. Pedig csak egy a fontos: a lélek üdvössége.
Mindig tegyétek fel a kérdést: kinek az érdeke, hogy ne imádkozzatok, ne menjetek Szentmisére, ne gyónjatok, ne áldozzatok, ne kössetek szentségi házasságot, ne keresztelkedjetek
meg, és gyermekeiteket se kereszteltessétek meg? Nyílván a
sátán érdeke, aki meg akar fosztani benneteket Tőlem, az örök
élet Szerzőjétől, hogy könnyű szerrel elbuktasson benneteket,
és végül a kárhozatba taszítson. Kinek az érdeke, hogy mindezeket megtegyétek? A jóságos örök Atyáé, Aki az örök életre
szánt benneteket, helyet készített nektek a mennyben, és az
örök boldogság elnyerésére minden kegyelmet megadott nektek. Mérlegeljetek! Mi a fontosabb? A több munka, az anyagi
javak megszerzése, a karrier, az élvezetek, vagy az egyszerű,
józan, tiszta élet, az életszentség, amellyel megmentitek lelketeket, és elnyeritek az örök boldogságot. Ezt mondtam: mit ér
az embernek, ha az egész világot megnyeri, de lelkében kárt
szenved? Mit tudna adni cserébe lelkéért? Üdvösségetek
ingyen kegyelem. Az Én kiontott drága Szent Vérem. Én szereztem meg nektek az örök életet rettenetes kínszenvedéseim
árán. Ezért nem vagytok a magatokéi. Nagy volt a ti váltságdíjatok. Az életetek Isten nagy ajándéka. Evilági életeteket arra
kaptátok, hogy Engem szolgáljatok a felebarátban, és ezzel
megszerezzétek magatoknak és másoknak az üdvösséget.
Amikor lezárul földi életetek, el kell számolnotok nekem, az
örök Bírónak minden perccel, gondolattal, szóval, cselekedettel. Számot adtok minden bűnötökről, mulasztásotokról, sőt
minden fölösleges szavatokról. Térjetek meg, amíg még nem
késő, és meneküljetek irgalmas Szívembe! A kegyelem ideje
hamar lezárul, és kezdetét veszi az igazságosság haragja. Már
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eddig is sok büntetés sújtotta a földet, ami napjaitokban is folytatódik. Miért nem tértek meg? Miért mondjátok: ezek eddig is
voltak. Alkalmazzátok napjaitokra az Evangélium tanítását!

„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.”

Ébredjetek fel végre! Éljetek szüntelen készenlétben, mert nem
ismeritek sem a napot, sem az órát! Térjetek meg, és imádkozzatok, hogy elkerüljétek a pusztulást és a kárhozatot! Nem
fenyegetlek, hanem figyelmeztetlek benneteket. A megtérés és
az ima a lélek tápláléka, boldogsága. Örök életetek kezdete.
Hívlak benneteket az életszentségre! Oltáromhoz hívlak, hogy
drága Szent Testemmel és Véremmel tápláljam lelketeket, mert
éhen és szomjan pusztultok a kietlen pusztában. Feltámadott
Testem és Vérem a kenyér és a bor, amely megerősíti lelketeket, és felvértez a sátán támadásaival szemben. Én vagyok az
út, amely a mennybe visz. Én vagyok az Igazság, amely megtanít Isten törvényére. Én vagyok az élet, Aki Szent Testem és
Vérem által örök életet adok nektek. Rátok is illik a szőlőskertről szóló példabeszéd. (Izajás 5,1-7.) Mindent megtettem
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értetek, de ti mégis csak vadszőlőt teremtetek. Ó hitetlen,
bűnös nemzedék! Ne merüljetek el a bűn mocsarában! Keljetek
fel bűneitekből! Tisztuljatok meg drága Szent Véremben, a
bűnbocsánat szentségében! Ne hagyjátok magatokat, becsapni,
hogy ellenfelem martalékai legyetek! Ha megtértek, elmarad a
beígért büntetés, mint Ninive lakóinak. De ha nem tértek meg,
örökre elvesztek. Olvassátok el az Ószövetségi Szentírást!
Amikor Isten népe letért a tíz parancs útjáról, Isten prófétája
által figyelmeztette őket. Ha nem tértek meg, kiszolgáltatta
őket ellenségeiknek, akik kardélre hányták őket, fogságba, rabszolgáknak hurcolták el a népet. Ez ismétlődik a történelem
folyamán. Ma is szólok prófétáim által. A háborúk és a természeti katasztrófák a ti bűneitek következményei. Ha minden
ember szívében béke és szeretet lakozna, soha nem lenne háború. Ha szeretetben élnétek egymással, ahogy tanítottam, és erre
példát adtam, nem lázadna ellenetek a természet. Lenne elég
élelem, lenne idő az imára és a pihenésre. De nektek a fegyverek kellenek, hogy egymást pusztítsátok. Erre megy el a rengeteg pénz, miközben az emberek nélkülöznek, éheznek, és éhen
halnak. Ne Istent okoljátok, ha rosszul megy sorotok! Egyedül
magatokban keressétek a hibát! Ti vagytok süketek és vakok
figyelmeztetéseim meghallására. Ti nem akarjátok az életeteket megváltoztatni. Akkor ne csodálkozzatok, ha hirtelen tör
rátok az éhínség, a szegénység és a pusztulás. Mindezt ti okozzátok magatoknak megátalkodottságotok által. Én nem kellek.
Rám nincs idő. Pedig Én az igazságot hirdetem nektek, amit
nem bírtok hallgatni. A sátán, a hazugság atyja becsap benneteket, és mindnyájatokat a kárhozatba akar taszítani. Sajnos
nagyon sokan esnek neki áldozatul. Ti csak a hit, a szentségek,
a szüntelen ima, és a bűntelen élet által menekülhettek meg.
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Ha ezt nem teszitek, örökre elvesztek. Fogadjátok meg szavaimat, amely lélek és élet mindazoknak, akik tettekre váltják.
Megáldalak benneteket féltő szeretetemmel az Atya, a Fiú és a
Szentlélek nevében.”

2012. aug. 27. Szentségimádáson Jézus: „Drága kislányom!
Figyeld a jeleket! Egyik katasztrófa a másikat éri. A tisztítás
már elkezdődött. Ítélet alatt áll ez a világ. De a bűnös emberiség csak nem tér meg. Jaj a megátalkodottaknak, mert örökre
elvesznek.

Gyermekeim! Aki mindvégig állhatatos, az üdvözül. Legyetek
éberek! Várjatok Engem szüntelen készenlétben, mert akkor
jövök el értetek, amikor nem várjátok! Az élet rövid. Hamar
elmúlik. A jutalom, vagy a büntetés örökké tart. Rajtatok múlik
minden. Ha nem álltok szóba a sátánnal, elnyeritek az örök
boldogságot. De ha szövetkeztek vele, vagy hagyjátok magatokat rászedni, örökre az ő martalékai lesztek.

Gyermekeim! Itt a földön kezdődik el a mennyország és a
pokol is. Az örökkévalóságban csak kiteljesedik, és vég nélkül
folytatódik. Ezt mondtam: ha szeretetben éltek, a mennyország
köztetek van. Most ezt mondom: ha gyűlöletben éltek, már itt
a földön a pokol van köztetek. Amíg testben éltek, kipróbálhatjátok mindkettőt. A gyűlöletet is, és a szeretetet is. Most,
amíg még itt vagytok, változtathattok. Még megtérhettek, és
életszentségre juthattok. De ezért küzdeni kell. Sokat kell
imádkozni, és gyakran kell járulni a szentségekhez. (Szentgyónás, Szentáldozás.) Az életetekben az Isten iránti szeretetet
kell az első helyre tenni. Isten olyan boldogságot és kegyelmet
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ad minden megtérő bűnösnek, ami messze túlszárnyalja a világ
élvezeteit. A lélek sokkal magasabb rendű, mint a test. Ezért a
lélek békéje és boldogsága sokkal nagyobb, mint a test összes
élvezete. Ha nem így lenne, nem lenne egyetlen szent sem,
mert másutt keresnék a boldogságot. A szentek mind mosolygós szemű, kedves emberek. Sugárzik belőlük a szeretet. A
bűnösök inkább hasonlítanak a vadállatokhoz, mint az emberekhez.

Gyermekeim! Az ember attól ember, hogy hisz Istenben, és teljesíti az Ő parancsait. Van hite, és vannak vágyai. A lelkébe
bele van írva a halhatatlanság utáni vágy. Ezt Maga az
Atyaisten írta bele, amikor megteremtette. A bűnösök, akik
ellene mondanak ennek a vágynak, itt a földön akarják kielégíteni minden vágyukat a féktelen élvezetekben, az uralkodásban
és a pénzhajhászásban. Istenben nem hisznek, és persze a
sátánban sem. De az ördög elég ravasz és aljas ahhoz, hogy félrevezesse őket. Épp az a célja, hogy az emberek ne higgyék,
hogy ő létezik, és ne higgyenek a túlvilágban. Annál könnyebben félrevezeti őket. Ha az emberek hinnének a pokol létezésében, rettegve félnének odakerülni, és mindnyájan Istenhez
térnének. De így, hogy azt hiszik, hogy haláluk után nincs élet,
feloszlik a test, nincs számonkérés, így minden gaztettet elkövetnek. Öntörvényűek, becstelenek, gonoszak, fajtalanok.
Megrontják az ártatlanokat. Minderre a sátán veszi rá őket, akinek a létezésében nem hisznek. Pedig ha csak az egyik
Evangéliumot elolvasnák a négyből, és hinnének benne, nagy
bölcsességre tennének szert, ami által megmentenék a lelküket.
Az ördög mindent elkövet, hogy elvegye az idejüket, hogy ne
olvassák a Szentírást, ne imádkozzanak, templomba ne járja121

nak, és ne higgyenek. Mindez egyedül az ő érdeke, hogy a kárhozatba taszítsa a lelkeket.

Gyermekeim! Már annyit tanítottalak benneteket. Ha megfogadnátok, már szenteknek kellene lennetek. Igyekezzetek
tettekre váltani tanításomat, mert ha nem siettek, túl késő
lesz! Ellenfelem már eltervezte, hogy megsemmisíti a világot, és akiket csak tud, a pokol tüzére taszítja. Rajtatok
múlik, hogy sikerül-e a terve. Az engesztelők tartják fenn ezt
a világot. Az ő imáikra, és mindenek fölött a bemutatott
Szentmisékre tartja fenn Atyám még ezt a világot. Ha ez
megszűnik, akkor lesz vége a világnak. Íme láthatjátok, mekkora a felelősségetek. Élet, vagy halál. Örök élet, vagy örök
halál. Ezért vegyétek nagyon komolyan figyelmeztetéseimet
és tanításomat, mert a tét nagy, és minden rajtatok múlik. Ha
még többen, és még többet imádkoznátok, és engesztelnétek,
elsősorban szent papokért, akkor enyhülnének, sőt el is
maradhatnának a csapások. De sajnos sokkal, de sokkal több
a bűnös, mint az engesztelő, és a bűn hívja le a büntetést a
világra.

Gyermekeim! Véremen megváltott kicsinyeim! Vegyétek
nagyon-nagyon komolyan szavaimat, és váltsátok tettekre azokat! Vegyétek nagy kitüntetésnek és kegyelemnek, hogy kiválasztott prófétáimon keresztül szólok hozzátok! Ne utasítsátok
el a próféciákat pusztán azért, mert féltek tőlük! Inkább szívleljétek meg tanításomat! Éljetek életszentségben, szüntelen
imádkozzatok, és akkor enyhülhetnek a beígért büntetések.
Erre áldalak meg benneteket az Atya, a Fiú és a Szentlélek
nevében.”
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2012. szept. 4. Szentségimádáson Jézus: „Drága kislányom!
Készülj! Egy nem várt esemény következik. (Ez azokat fogja
váratlanul érni, akik nem ismerik, vagy nem fogadják el a próféciákat. Mária Julianna) Beteljesülnek a próféciák. A nagy
figyelmeztetés már itt csoszog a küszöbön. Ma is úgy lesznek,
mint a tíz szűzről szóló példabeszédben. Aki készenlétben vár,
az bejön a menyegzőre. Aki nem, az kinn reked.

Gyermekeim! Imádkozzatok, mert mondom nektek, a felkészülési idő immár lejár. Kezdetét veszi az ítélet haragja.
Minden népet megítélek a számból kijövő kard, az általam hirdetett Ige által. Ez lesz a mérce. Minden embernek csak két
kérdést teszek fel: Szerettél-e? Követtél-e? Ha a szeretet vezérelte gondolataidat, szavaidat, tetteidet, megmentetted a lelkedet. De ha te akartál igazságot szolgáltatni, és a gyűlöletre gyűlölettel válaszoltál, akkor az Én igazságosságommal, az Én ítéletemmel fogsz szembesülni. Mindenkinek azt adom vissza,
amit ő adott a felebarátjának.

Drága gyermekeim! Az idő közel. Az ítélet minden emberhez
közeleg. Ez alól kivételt képeznek azok, akik tisztára mosták
lelkük köntösét drága Szent Véremben, a bűnbocsánat szentségében. Ők már átmentek az ítéleten, mert magukat vádolták
bűneik miatt. Szívből megbánták azokat, és erős fogadást tettek, hogy soha többé nem követik el. Én Magam oldoztam fel
őket felszentelt papjaim keze által. Én mondtam ki felettük
papjaim ajka által a megbocsátás szavait.

Gyermekeim! Amíg itt éltek a földön, a legnagyobb, amit megtehettek, a bűnbánat. Ha megbánjátok bűneiteket, és jóváteszitek
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azokat, akkor bejöhettek az Isten Szent Színe látására a mennybe. Ha megátalkodottak maradtok, akkor a sátán martalékai
lesztek mindörökre. Ott lesz sírás és fogcsikorgatás, és a szenvedéseknek soha nem lesz vége. Igyekezzetek tettekre váltani
figyelmeztetéseimet, mert hamar lezárul ez a korszak. Megtisztítom ezt a világot. Utána egy új korszak következik. A szeretet és a béke uralma. Ez a szentek kora lesz. Mindenki imádni
fog Engem a legméltóságosabb Oltáriszentségben. Én pedig
kinyilatkoztatom Magamat nekik. Kimondhatatlan boldogságban és lelki gazdagságban fognak élni. Úgy, mint az első keresztények.

Gyermekeim! Készüljetek, mert ez a korszak már itt van a
küszöbön! Örüljetek és ujjongjatok, mert Isten meglátogatja az
Ő népét! Velük fogok lakni, és ők Énvelem. Népemnek fogom
őket nevezni, ők pedig az Istenüknek fognak Engem hívni.
Mindez a megújult Egyházban teljesedik be. A Szent Eukarisztia, és a hívő nép között. Készüljetek! Már most örvendezzetek, mert véget vetek ennek a kornak, amelyben a sátán az úr.
Megtisztítom a világot a rossztól, a bűntől, és akik megmaradnak, mind teljes szívükből fognak imádni Engem, és a Legszentebb Szentháromságot. Megszűnik a kapzsiság, és a helyébe lép az adakozás. Az új korban gyermekeim egyszerűségben
és (a mai fogalmak szerint) szegénységben fognak élni. De
lélekben kimondhatatlanul gazdagok lesznek. A szeretet és a
béke fog uralkodni a szívükben, ezért köztük lesz a mennyország. Ez lesz az a földi paradicsom, amelyről beszéltem nektek.
Én Magam fogok gondoskodni népemről. Nem fognak nélkülözni, mert lesz mit enniük, a föld megtermi gyümölcsét. Aki
pedig szűkölködik, azt a többiek fogják segíteni. Megáldalak
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benneteket Szívem túlcsorduló szeretetével az Atya, a Fiú és a
Szentlélek nevében.”

2012. szept. 21. Szentségimádáson Jézus: Drága gyermekeim!
Beteljesülnek szavaim. Az idő rövid. Készüljetek! Megítélem a
föld lakóit. Az ítélet ez: megrostálok mindenkit kivétel nélkül.
A jókat megjutalmazom, a gonoszokat megbüntetem. A Szentírásban ez áll: mindenki elveszi jutalmát, vagy büntetését a szerint, hogy jót, vagy gonoszat cselekedett.

Édes kicsinyeim! Ti, akik Engem követtek, nektek mondom:
Menjetek végig az úton, amelyen elindítottalak benneteket! Ne
féljetek! Soha nem próbállak erőtökön felül benneteket!
Veletek megyek. A rögös, nehéz úton a karjaimba veszlek.
Együtt megyünk fel a Golgotára. Onnan viszlek fel az örök
dicsőségbe. Mert a ti számotokra is ugyanaz az út vezet a
mennybe, ami az Én utam volt. Mindnyájatokat végig kísérlek
a keresztúton. Előttetek megyek. Minden élethelyzetben
Engem kövessetek! Csak egy törvény van: a szeretet. Csak
erről az egyről kérek számon mindenkit. Ha szeretet nincs bennetek, mit sem értek. De ha szeretetből cselekedtek, az örök
élet a jutalmatok.

Drága gyermekeim! Minden elmúlik. Mindent itt hagytok.
Atyám egy csodálatos mennyországot készített nektek. Én
drága Szent Vérem árán megnyitottam előttetek ennek a csodálatos, gyönyörű országnak a kapuját. De csak azok mehetnek
be rajta, akik megtartják Atyám törvényét, és akik Őt szeretik.
Ez a világ elmúlik. A ti életetek is véget ér. De a másvilágon
örökké folytatódik. Csak két végállomás van: örök élet, vagy
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örök halál. Örök boldogság vagy örök szenvedés. Az elsőt el
kell nyerni. Aki mindvégig állhatatos, az üdvözül. A második
hely azoknak készült, akik megvetnek Engem, és nem követik
tanításomat. Vigyázzatok! Ne álljatok szóba a sátánnal!
Minden itt marad. Ne az e világi szórakozásokat és élvezeteket
keressétek! Törekedjetek bejutni a szűk kapun, amely az örök
életre visz. Vessétek meg a világ élvezeteit, akkor nem fogtok
csalódni! Haljatok meg e világ kísértéseinek, élvezeteinek, és
akkor feltámadtok az örök életre! Értsétek meg végre: ez a
világ elmúlik. Én egy szebb, örök mennyországot kínálok fel
nektek. Kövessétek tanításomat, és elnyeritek azt! Erre áldalak
meg benneteket kicsi gyermekeim, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”

2012. szept. 21. Szentmisén, Úrfelmutatáskor Jézus: „Halálra
sebzett Szívemet adom neked, hogy szeresd, imádd és vigasztald!” Szentáldozás után Jézus: „Borulj Szívemre! Csókold
meg! Ezt mondd: szeretlek, imádlak, engesztellek. Bocsánatot
kérek Tőled minden bűnös nevében, és mindenki helyett. Ezzel
nagyon megvigasztalod Szívemet.”

2012. szept. 22. Szentségimádáson Jézus: „Gyermekeim,
készüljetek, mert elérkezett az idő! Megrostálom a népeket. A
jókat elválasztom a gonoszoktól. Nagy keresztényüldözés lesz.
Éljetek szüntelen készenlétben! Most még jobban figyeljetek
erre, mint valaha, mert nagyon hirtelen jön! Valamennyien
megálltok Színem előtt. Megítélek mindenkit tettei szerint.
Készüljetek, mert mondom nektek, megfizetek mindenkinek
tettei szerint! Erre áldalak meg benneteket az Atya, a Fiú és a
Szentlélek nevében.
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Drága kislányom! Szívem a szívednek dalol. Szívem a szeretet
dalát énekli szívedben. Te, aki befogadtál Engem a Szentáldozásban, nem vagy többé a magadé, hanem mindörökre az
Enyém lettél. Megpecsételtelek téged Szent Véremmel, amelyet személyesen érted ontottam a keresztfán. Feltámadott
Testemmel és Véremmel a szívedbe tértem Én, az Isten-Ember,
hogy te is átistenülj Belém, és mi ketten elválaszthatatlanul
egyek legyünk már itt és most e földi zarándokúton azért, hogy
ez az egység folytatódjon a mennyben, az örök dicsőségben,
boldogságban örökkön örökké!

Nagy kegyelem a Szentáldozás. Ti, akik tiszta lélekkel veszitek
magatokhoz drága Szent Testemet és véremet, teljes szívetekből adjatok hálát Nekem, és engeszteljetek Engem! Tudjátok
meg, hogy értetek, tiszta lelkekért maradok jelen a legméltóságosabb Oltáriszentségben a világ végezetéig. A ti imáitokra és
életszentségetekre tűröm meg a szentségtörőket, és a ti állhatatos imáitokra és engesztelésetekre mentem meg őket az örök
kárhozattól, és tartom fenn ezt a bűnös világot. Ezért nagy a ti
felelősségetek. Maradjatok meg mindhalálig az életszentségben! Tartsatok ki mindvégig az Irántam való szeretetben és
hűségben! Valljatok meg Engem az emberek előtt szép életpéldátokkal, szavaitokkal és teteitekkel! Imádkozzatok és engeszteljetek szüntelen ezért a bűneiben fetrengő nyomorult világért,
amelyben az emberek tömege vonul a széles úton a kárhozat
felé! De hamarosan megtorpannak, mert kiárasztom rájuk
megvilágosító kegyelmemet. Megmutatom nekik bűzlő hulla
lelküket, amelyben a sátán az úr, aki mindenféle bűnbe sodorja őket. Szüntelenül leselkedik rájuk, hogy az örök tűzbe taszítsa valamennyit. Véget vetek a sátán uralmának. Megkötözöm
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ezer évre, és a kénköves lángtengerbe vetem. Ez lesz az új korszak, az ezer éves béke és szeretet uralma. Akkor az emberek
úgy fognak élni, mint az első emberpár a paradicsomban. Nem
fog ártani semmi. A párduc együtt fog legelni az őzikével.
Béke és szeretet fog uralkodni az egész földön. Mindezek előtt
megtisztítom a világot. A jókat Magammal viszem Atyám
országába. A gonoszok pedig elveszik méltó büntetésüket. De
egy kis részt meghagyok. Ők lesznek a szent gyökér, amely
kihajt. Sok gyermek születik majd. Az emberek hosszú ideig
fognak élni. A halál nem fog fájni. Csak átszenderülés lesz az
örök életbe, ahol vég nélkül fogják dicsőíteni nagy irgalmamat
és végtelen szeretetemet. Ez a korszak már nagyon közel van.
Készüljetek, mert hamar beteljesül mindaz, amit mondtam
nektek! Erre áldalak meg benneteket az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.

Szívem szeretete átölel. Szívem szeretete kiárad minden
emberre, állatra, az egész természetre, és az egész világmindenségre. Szívem szeretete és nagy irgalma tartja fenn ezt a
világot. Az egész emberiség elmerült a bűn fertőjében. Csak
néhány kiválasztott életszentségben élő gyermekem imájára és
engesztelésére tűröm meg még ezt a bűnös világot. Sajnos az
emberek süketek és vakok lelkiismeretük szavára, amely által
hívom őket is a megtérésre és az életszentségre.

Gyermekeim! A bűn nagyobb és súlyosabb betegség az összes
testi, lelki betegségnél. Azért, mert a bűn az örök kárhozatra
taszítja az áldozatát. A betegség csupán a testi halál okozója.
Ennek a szenvedésnek hamar vége lesz, és a beteg, ha bele is
hal betegségébe, a lelke az örök dicsőségbe megy fel, ha arra
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érdemes. Ezért gyermekeim elsősorban ne a testi egészséggel
törődjetek, hanem sokkal inkább szüntelen őrködjetek lelketek
tiszta állapota fölött, hogyha hirtelen jön a halál, megállhassatok Előttem, az örök Bíró előtt, és jobbomra állítsalak benneteket az áldottak közé, és bevezesselek titeket Atyám dicsőségébe, ahol örökké örvendeztek majd, és boldogságotoknak soha
nem lesz vége.

Az ember élete olyan, mint a mező virága. Ma virít, de holnap
már a helyét sem lehet felismerni. Mondom nektek, éljetek
szüntelen készenlétben! Gyakoroljátok a felebaráti szeretetet,
mert csak egy pillanat, és kieresztetek a kezetekből mindent, és
élettelenül hevertek a földön. A testetek feloszlik. Por és hamu
lesztek. De a bennetek levő lélek, az én tovább él. A halál után
a számadás következik. Számot adtok Előttem egész életetekről. Vigyázzatok, mert mindenre fény derül, amit titokban
műveltek! A világ nem büntet meg a házasságtörésért, a paráznaságért, de Isten törvénye szerint a pokol örök tüze fogja égetni azokat, akik ezeket művelték, és nem tartottak bűnbánatot,
és nem hagytak fel bűneikkel. Mondom nektek: Olvassátok el
a tíz parancsot, és éljetek a szerint! Ha meg nem tértek, mindnyájan elvesztek. Most még figyelmeztetlek, de holnap már
megítéllek benneteket. Szavaim lélek és élet. Örök élet azoknak, akik megtartják, de örök tűzben égés és halál azoknak,
akik megvetik.

Gyermekeim! Már mindent megmondtam nektek. Kínhalált
haltam a ti bűneitekért. Megnyitottam számotokra a mennyország kapuját. De ha nem tértek meg, örökre elvesztek. Megáldalak benneteket az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”
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2012. szept. 24. Szentségimádáson Jézus: „Most a mennyország boldogságáról szólok hozzátok.

Drága gyermekeim! Én mindenkinek a teljeséget kínálom fel,
de a mértéket ti szabjátok meg magatoknak a szerint, hogy
mennyire nyíltok meg kegyelmeim befogadására. Aki teljesen
átadja az életét Nekem, Megváltójának, és Engem szolgál, az a
legmagasabb fokú örök boldogság részese lesz. Én nagyon szeretlek mindnyájatokat. Nagy méltóság a szabad akarat, amelyet
Én nagy tiszteletben tartok. Ezért a ti döntéseteken múlik örök
sorsotok, örök boldogságotok. Én minden tanítást megadok,
hogy tisztán lássatok. De a döntés a ti kezetekben van.

Édes gyermekeim, Szívemnek drága választottai! Ti, akik átadtátok az életeteket Nekem, és Engem szolgáltok, imádtok, igen
nagy örömömet találom bennetek. Lelketek az Én tiszta palotám. Szívetek az Én szentélyem. Bennetek lakom, mint szívetek boldog Királya. Ti vagytok az Én földi mennyországom.
Most azt kérem tőletek, hogy készüljetek, mert nemsokára
sokakat elszólítok közületek ebből a világból. Gyakoroljátok
továbbra is a testvéri szeretetet, mert ez számomra a legkedvesebb. Imádkozzatok egymásért és magatokért! Most első
helyen a végső állhatatosság, és a jó halál kegyelmét kérjétek
Tőlem, mert nemsokára erre lesz szükségetek. Amikor megláttok Engem, az örök boldogság részesei lesztek. Bevezetlek
titeket Atyám országába, az örök hazába. Meglátjátok
Atyámat, Akinek végtelen szeretetéből keltetek életre. Örökké
hálát fogtok adni Neki azért a kegyelemért, hogy megteremtett,
és vonzott Hozzám, Szent Fiához, Aki megváltottalak benneteket. Hálát adtok az Atyának azért is, hogy kiárasztotta rátok a
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Szentlelket, Aki megtanított mindarra, ami az üdvösségre
vezet. Örökké hálát fogtok adni a dicsőséges Szentháromságnak azért, hogy itt lehettek a mennyben, az örök boldogságban, és azért, hogy örök életet kaptatok. Készüljetek, mert
mindez hamarosan megvalósul! Tartsatok ki mindhalálig a
rátok bízott szolgálatban! Legyetek erősek a hitben! Maradjatok meg a reményben és a lángoló Isten szeretetben! Bízzatok
Bennem szikla szilárdan! Aki Bennem bízik, meg nem szégyenül. Erre áldalak meg benneteket drága kicsi gyermekeim, az
Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.

Drága gyermekeim! Szívemnek kedves választottai! Most hozzátok szólok, akik körülvesztek Engem szeretetetekkel, szolgálatotokkal, és tiszta szívből imádtok Engem. Azt akarom, hogy
mondjatok le mindenről, ami ehhez a világhoz köt! Személyekről, tárgyakról, mindenről. Azt akarom, hogy csak Hozzám tartozzatok! Szakadjatok el lélekben ettől a világtól, és mindattól,
amihez, vagy akihez kötődtök, mert boldogok a lélekben szegények, mert övék a mennyek országa! Ne ragaszkodjatok
ebben a világban semmihez és senkihez! Még ha birtokoljátok
is, vegyétek úgy, mintha nem volna a tiétek, mert ez a világ
elmúlik. Az életetek véget ér. Ti csak Hozzám, és elsősorban
törvényeim megtartásához ragaszkodjatok, mert ezzel bizonyítjátok, hogy szerettek Engem. A ti életetek a földön olyan, mintha egy hídon mennétek át. Egy átmeneti állapot. Isten szeretetéből lettetek, és Istenhez kell megérkeznetek. Kaptatok egy biztos
iránytűt, a lelkiismeretetek szavát. Maga a Szentlélek imádkozik
bennetek, és a jó célba vezet. Ha figyeltek rá, és engedelmeskedtek neki, biztosan célba értek. Ezt azért mondom, mert Isten
mindenkit az üdvösségre szánt. Így gondoskodik mindenkiről.

131

Azokról is, akiknek nincs módjukban hittant tanulni,
Szentmisére járni, Szentírást olvasni. A lelkiismeret szava a
szeretet. Ha béke és derű uralkodik a lelketekben, akkor jó úton
haladtok. De ha kétségbeesés, és nyugtalanság, akkor azonnal
irányt kell változtatni. Ilyenkor mindig kérdezzétek meg lelkiismeretetek szavát! Ott belül, a lélek hetedik szobájában a
Szentlélek trónol. Ha figyeltek rá, indítani fog benneteket,
hogy újra rálépjetek a szeretet útjára, és akkor újra béke és derű
lesz a lelketekben. Ilyen egyszerű. Csak ne hagyjátok, hogy a
világ zaja elnyomja a lelkiismeret szavát! Teremtsetek csendet
kint a környezetetekben, és bent a lelketekben! A csend elengedhetetlen feltétele a befelé való figyelésnek. Ha ezt teszitek,
megtelik a szívetek békével és derűvel, és ezek állandó társaitok lesznek. Megtaláljátok életetek értelmét az önzetlen, tiszta
szeretet kapcsolatokban. Nem csapongtok össze-vissza, hanem
kiegyensúlyozott tempóban haladtok egyenesen a jó célba, lelketek örök üdvössége felé Istenhez, Akinek örök szeretetéből
lettetek, és Aki tárt karokkal vár haza az Atyai házba.
Fontoljátok meg ezt a tanításomat különösen most, a világ hangoskodásában, amikor a sátán ellopja a csendet, hogy ne tudjatok befelé figyelni, gondolkozni, hogy elvakítson a hamis
fényekkel, megsüketítsen a lármával, és megtévesszen a reklámokkal.

Drága gyermekeim! Ez a világ elmúlik. De a lelketek, a személyetek, az én örök életre lett teremtve. Nektek nem mindegy,
hogy örök életeteket hol folytatjátok. A sátán szüntelenül harcol értetek, hogy megkaparintsa, és a pokolba taszítsa a lelketeket. Isten utánatok megy, és felkínálja megmentő kezét.
Nektek kell belekapaszkodni, ha nem akartok örökre elveszni.
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Gyermekeim! Én nagyon szeretlek mindnyájatokat. Mindenkit
megváltottam a keresztfán. Imádkozom értetek Atyámnál, és
felétek nyújtom segítő kezem. Megáldalak benneteket megerősítő áldásommal, hogy legyőzzétek a sátán minden kísértését
úgy, hogy nem álltok szóba vele, az Atya, a Fiú és a Szentlélek
nevében.”
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MáriaJuliannaáltalkapottimák

2011. dec. 18. Szentségimádáson Jézus: „Mondjátok el az
ördögűző imát!”

Ó Mária mennyek Királynője, az angyalok Úrnője, Akit Isten
azzal hatalmazott és bízott meg, hogy a sátán fejét széttapossad, alázatosan kérünk, küldj égi sereget, akik a Te vezénylésed mellett szüntelenül gyengítik a sátán hatalmát, míg végül
mind a pokol fenekére taszítsák. Ki olyan, mint az Isten?!
Szent angyalok, kerubok és szeráfkarok, kérünk, szorgosan
őrködjetek felettünk! Te pedig jóságos, gyöngéd égi Édesanyánk, kérünk Téged, szánj meg minket, légy mindenkor a mi
édes reményünk és biztos menedékünk. Ámen.

Szent Mihály arkangyal! Védelmezz minket a csatában! A
sátán gonosz cselszövései ellen légy oltalmunk! Esedezve kérjük: parancsoljon neki az Isten! Te pedig mennyei seregek
vezére, a sátánt, és a többi gonosz szellemet, akik a lelkek
vesztére körüljárnak a világban, Isten erejével taszítsd vissza a
kárhozat helyére! Ámen.
(Az eltérés a szövegben, a pontos fordítást követi.)

„Így kérjetek Engem: Jézusom! Te meghaltál az én bűneim
miatt a keresztfán! Inkább meghaljak, mint vétkezzek! Én
soha, de soha nem akarom a kezedbe és a lábadba verni a szegeket! Én soha nem akarok szenvedést okozni Neked! Kérlek,
őrizz meg engem minden kísértéstől és minden bűntől!
Ha szívből így imádkoztok, akkor tehetetlen lesz veletek a
sátán. Elkerülitek a bűnt, és annak minden negatív következ134

ményét. Sok szerencsétlenséget, keserűséget és csalódást. Én
pedig nagy lelki békével és derűvel jutalmazlak meg benneteket, és elnyeritek az örök életet. Erre áldalak meg titeket kicsi
gyermekeim az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”

2012. jan. 3. Szentségimádáson a Szentlélek így imádkozott
bennem: „Ó áldott légy, Aki meghaltál és feltámadtál értem,
Aki helyet készítettél nekem! Áldott légy mindörökké Te végtelen jóság, végtelen szeretet! Áldalak és imádlak most és
mindörökkön örökké, Jézusom, Szerelmem, hőn imádott Isteni
Hitvesem! Örök Főpapom, hála és dicsőség Neked, Aki itt
maradtál köztünk a világ végezetéig minden nap a kenyér és a
bor színe alatt a legméltóságosabb Oltáriszentségben, hogy
tápláld lelkünket, és védőpajzsunk légy a sátán támadásai
ellen. Áldalak és imádlak ó hatalmas nagy Isten! Mindenható
Megváltóm áldott légy ezerszer, milliószor örökkön örökké!
Magasztalom és dicsőítem a Te hatalmas Nevedet Jézusom,
Királyom, Krisztusom, Megváltóm! Köszönöm Neked, hogy
én, a porszem, a semmi dicsőíthetlek és imádhatlak Téged, a
mindenség Urát, Aki által minden lett. Köszönöm, hogy a szívembe térsz minden nap. Köszönöm, hogy formálsz, és megszentelsz ó végtelen igaz örök szeretet. Köszönöm, hogy lángra gyújtottad szívemet. Ez a szív már csak Érted lángol, csak
Téged imád. Ez a szív már eleped, sőt haldoklik a vágytól,
hogy Téged színről színre lásson, dicsőítsen és imádjon egy
egész örökkévalóságon át. Ó Jézusom, hőn imádott drága
Szent Megváltóm! Kérlek, add meg, amire oly nagyon vágyódom, hogy ott legyek, ahol Te vagy, és lássam szépségedet,
dicsőségedet, és mindörökké gyönyörködjek Benned! Ó imádott Megváltóm! Szívem minden dobbanásával Te Deumot
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zengek Neked. Imádlak, szeretlek Téged Önmagadért, és mindenért, amitől megfosztottál, és kiüresítetted szívemet, hogy be
tudjon fogadni Téged, az egy igaz Istent, a Végtelent. Hálát
adok mindenért, amit megadtál, hogy megismerhettelek és
megszerethettelek Téged. Hálát adok a Szentlélekért, Aki bennem imád Téged, és a Te Atyádat, Akit nekem adtál, Aki az én
legédesebb örök mennyei Atyám. Hálát adok minden kegyelemért, hogy kiválasztottál és meghívtál. Azért, hogy a megszentelő kegyelem állapotába emeltél, és üdvözítesz engem. Hálát
adok minden lélekért, akiket általam emeltél Magadhoz, akiket
a Veled egyesített áldozataim által kimentesz a sátán karmaiból. Hálát adok minden szenvedésért és könnyért, amelyekkel
oly bőkezűen elhalmoztál, azért, hogy lelkek ezreit mentsd
meg általam az örök kárhozattól, és köszönöm, hogy megértetted velem, hogy nem hiábavaló az áldozat és a szenvedés, ha a
Te örök érdemeiddel egyesítve ajánljuk fel Szent Édesanyád
hétfájdalmas Szelőtelen Szíve és könnyei által az örök
Atyának. Mindezek aranyvaluták, amelyeken lelkek százait,
ezreit mentjük meg. Majd csak az örök haza dicsőségében
fogunk tudni igazán örülni minden nehézségnek, amit itt a földön elszenvedtünk. Akkor majd meglátjuk a népes sereget, akiket megmentettél, és mindörökké hálát adunk Neked.
Dicsőség, hála, imádás legyen Neked ó Legszentebb
Szentháromság Atya, Fiú és Szentlélek most és mindörökké
Ámen.”

2012. jan. 13. Szentségimádáson a Szentlélek így imádkozott
bennem: „Hőn imádott Isteni Mesterem! Magasztalom és
áldom Szent Nevedet most és az egész örökkévalóságon át.
Dicsőítelek és imádlak Téged, Aki a mennyben trónolsz az
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Atya jobbján, de velünk maradtál minden nap a világ végezetéig. Csodálom mindenhatóságodat és találékonyságodat, hogy
elrejtőztél egy falat kenyérben és egy csepp borban, hogy
Magadat add nekünk lelkünk megerősítésére és táplálására.
Ilyenkor Téged, a feltámadott Isten-Embert fogadunk a szívünkbe. Kérlek, add nekünk mindig ezt a kenyeret és bort, a Te
drága Szent Testedet és Véredet! Én, akit meghívtál: „Áldozz
meg!” majd: „Térjél be közéjük!” nem akarok, és nem tudok
már Nélküled élni. Kérve kérlek, add meg nekem, méltatlan
gyermekednek ezt a nagy kegyelmet, hogy ezután is életem
minden napján a szívembe fogadjalak Téged, Akit teljes szívemből imádok és szeretek. Számomra az élet Te vagy, és nem
akarok nélküled élni, csak addig, amíg minden nap a szívembe
fogadhatlak Téged, én Uram, én Istenem és Mindenem! Te
vagy az én erőm, orvosságom, boldogságom, vigaszom és örömöm. Nélküled puszta, sivár, értelmetlen lenne az életem. Ó,
hogy is tudtam élni azelőtt Nélküled, az Oltáriszentség nélkül?
Az egész örökkévalóság kevés lesz rá, hogy hálát adjak Neked,
amiért meghívtál: „Áldozz meg! Térjél be közéjük!” Azóta
csupa öröm az életem. A lelkem fényárban úszik, mert Te a nap
beragyogod minden Szentáldozásban. Ha támad a sátán, és
elcsüggedek, Te betérsz a lelkembe, és erőt adsz, felüdítesz.
Eltaposod a sátánt, és én önfeledt boldogságban imádlak
Téged, Aki leszállsz az oltárra minden Szentmisében, hogy a
szívembe térj. Ó felfoghatatlan kegyelem minden
Szentáldozás! Maga az Isten száll le a tiszta lelkekbe, hogy az
embert bevonja az Isteni titkokba. Mily nagy kegyelem a
hitünkkel szemlélni az Isteni titkokat: „Aki eszi az Én
Testemet, és issza az Én Véremet, az Bennem marad, és Én
őbenne. Annak örök élete van.” Már itt a földön, mert itt kez137

dődik el örök életünk. Odaát a mennyben csak beteljesedik, és
folytatódik örökkön örökké. Mily nagy kegyelem! Uram,
köszönöm, hogy lehajoltál hozzám, porszemhez, semmihez, és
megadtad nekem ezt a nagy kitüntetést, hogy hordozhatlak
Téged. Én, a por, a semmi, Téged, a halhatatlan, mindenható,
örök Istent. Az ember a legmerészebb álmában sem képes
elképzelni ekkora csodát. Erre csak Isten végtelen szeretete
képes. Adjunk hálát ezért a mi Urunknak, Jézus Krisztusnak, és
mindig csak tiszta lélekkel járuljunk a Szentáldozáshoz!
Imádkozzunk az Egyház egységéért, hogy elszakadt testvéreink is visszatérjenek a Krisztus által alapított egyetemes=katolikus Egyházba, és ők is járuljanak a szentségekhez, a
Szentgyónáshoz és a Szentáldozáshoz. Nincs ennél nagyobb
orvosság és kincs, amely az örök életre visz. Legyen hála és
dicsőség ezért a mi Urunknak, Jézus Krisztusnak, Aki Szent
Testét és Vérét nekünk adva megalapította az Egyházat, majd a
keresztfán meghalt a mi bűneinkért, hogy Vele együtt mi is
meghaljunk a bűnnek, és elnyerjük az örök életet. Hála és
dicsőség és Te Deum örökké az Atyának, a Fiúnak és a
Szentléleknek. Ámen.”

2012. jan. 15. Szentségimádáson a Szentlélek így imádkozott
bennem: „Drága Jézusom! Imádott Istenem! Köszönöm,
hogy itt vagy köztünk a legméltóságosabb Oltáriszentségben.
Köszönöm, hogy Magadat adod nekünk minden Szentáldozásban. Veled, a feltámadott Isten-Emberrel egyesülünk a
kenyér és a bor színe alatt. Ó, mily felfoghatatlan kegyelem!
Erre csak a Mindenható Isten képes. Elrejtőzöl a legegyszerűbb táplálékban, hogy ne féljünk Tőled. Elrejtetted hatalmadat, hogy ne rettegjünk Tőled. Arra használtad mindenhatósá138

godat, hogy átváltoztatod a kenyeret és a bort saját Testeddé és
Véreddé. Így emlékeztetsz minket kereszthalálodra, megváltásunk drága szent titkára. Legszentebb Szívedből folyt ki a Vér
és a Víz akkor, amikor már meghaltál értünk. Mindenhatóságodban feltámadott Testedet és Véredet adod nekünk.
Kérlek, add nekünk mindig Magadat a legméltóságosabb
Oltáriszentségben! Kérlek, adj nekünk erős hitet, hogy higygyünk abban, amit tanítottál nekünk:
„Az Én Testem valóban étel, és az Én Vérem valóban ital. Aki
eszi az Én Testemet, és issza az Én Véremet, annak örök élete
van, és Én feltámasztom az utolsó napon. Vegyétek és egyétek!
Ezt cselekedjétek az Én emlékezetemre!”
Mily megható végrendelet! Mekkora szeretet! Emberi elme
felfogni képtelen, de ha hiszünk benne, megtapasztaljuk a csodát. Minden ember méltatlan rá, hogy az Istent fogadja magába. De Te felszólítottál erre bennünket: „Vegyétek és egyétek!
Ha nem eszitek az Emberfia Testét, és nem isszátok a Vérét,
nem lesz élet bennetek.” (Jn.6,53)
A Te parancsod az, hogy életszentségben éljünk. „Legyetek
szentek, mert Én Szent vagyok!” Mivel tudod, hogy a sátán
támad, ezért a szívünkbe akarsz jönni, amelyet előbb meg kell
tisztítani a bűnbocsánat szentségében, és Te vagy a védőpajzs,
Aki távol tartod tőlünk a sátánt, hogy a pokol kapuja ne vegyen
erőt rajtunk, mint az Egyház tagjain, és magán az Egyházon
sem. Ez a titka. A Te mindenható, féltő, üdvözíteni akaró szereteted.

Ó imádott jó Uram, mily nagy boldogság kettesben lenni
Teveled minden szentáldozás után! Ott csak Te vagy, és én.
Amikor betérsz hozzám, kiüresítem magam. Nem létezik senki
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és semmi, csak egyedül Te. Csak Téged szemléllek, csak Rád
figyelek, és Te szólsz hozzám. Szelíd szeretettel, egyszerűséggel. Szavaid balzsamként hatnak a lelkemre. Te meggyógyítasz
és megvigasztalsz. Én pedig imádlak Téged, én Uram, Istenem,
és Mindenem! Kérlek, add, hogy életem minden napján a szívembe fogadjalak Téged! Te tápláld bennem ezt a szomjat és
vágyat, és ezt a lángot, hogy soha ki ne aludjon, hanem egyre
jobban lángoljon, és ez a szeretetláng égjen, és folytatódjon
egy egész örökkévalóságon át! Hála és dicsőség legyen Neked,
ó mindenható, végtelen szeretet! Dicsőítelek és magasztallak
Téged, és követni akarlak, bárhová hívsz. A keresztútra, a golgotára, a keresztre. Mindegy. Mindent vállalok, csak a Te akaratodat teljesítsem, és örökre együtt legyek Veled. Ez minden
vágyam, és hiszem, hogy Te adtad ezt a szent vágyat, és be is
teljesíted. Én pedig örökre zengeni fogom dicsőségedet.
Ámen.”

2012. febr. 12. Szentségimádáson a Szentlélek így imádkozott
bennem: „Imádott Isteni Hitvesem! Imádlak, áldalak és
magasztallak Téged! A szívem lángol az Irántad való szeretettől, és már csak egy vágya van, hogy színről színre lásson
Téged, és végleg elmerüljön Szent Szíved lángoló szeretetében! Jézusom, Te azt mondtad: kérjetek, és kaptok. Zörgessetek, és megnyittatik nektek. Íme, most kérem a kegyelmet, hogy nyisd meg számomra országod kapuját, hogy bemehessek rajta, és leboruljak Szent Színed előtt, hogy ott
mindörökké dicsőítselek, és hálát adjak Neked, ó imádott
Megváltóm, drága Szent Istenem! Az egész örökkévalóság
kevés lesz rá, hogy megköszönjem minden értem elviselt kínszenvedésedet, értem kiontott drága Szent Véredet, rettenetes
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haláltusádat és kereszthalálodat. Ilyen sokat érek én Neked?
Ennyire tudsz engem szeretni? Azért, mert azt akartad, hogy
Én is ott legyek, ahol Te, és lássam dicsőségedet. Ó bárcsak fel
tudnám fogni a Te végtelen áldozatodat és szeretetedet!
Bárcsak életem minden pillanatában erre gondolnék, mielőtt
könnyelműen a Te Szent akaratod elé helyezem az én tökéletlen
szabad akaratomat. Jézusom, Mindenható imádott Királyom!
Légy irgalmas hozzám, nyomorult bűnöshöz! Ments meg
engem a kísértésektől, és Te győzd le bennem saját magamat!
Mindent Neked akarok adni: az időt, az erőt, a munkát, az örömöt, a szenvedést és az áldozatot! Mert minden a Te kegyelmed. Vágyva vágyom, hogy az életemet áldozzam én is Érted!
Ezek nagy szavak, magamtól megtenni képtelen vagyok.
Kérem a Te erődet, és a Te kegyelmedet, hogy maradéktalanul
teljesítsem rám vonatkozó örök Szent tervedet. Neked akarok
élni és meghalni. A Tiéd akarok lenni most és mindörökké!
Kérlek, fogadj el engem, tökéletlent, és add meg nekem az
üdvösséget! Ámen.”

2012. márc. 6. Szentségimádáson a Szentlélek így imádkozott
bennem: „Hőn imádott egyetlen Istenem, Uram, Megváltóm,
Mindenem! Hálát adok Neked, hogy megteremtettél, hogy
megismertelek és megszerettelek. Hálát adok, hogy meghívtál
a Katolikus Egyházba. Hálát adok minden Szentmiséért és
Szentáldozásért. Amikor betérsz a lelkembe, lángra gyújtod
szívemet. Lelkem csendjében Te szólsz hozzám. Árad Belőled
a szeretet, és én kimondhatatlanul boldog vagyok, amiért leereszkedsz hozzám, méltatlan teremtményedhez. A legnagyobb
boldogság számomra az, hogy a Te ostyád, a Te tabernákulumod lehetek. Lelkem a Te palotád, és a Te fényed ragyog be
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engem. Téged sugározlak ki az emberek között. Olyan nagy
öröm Veled egyesülni a Szentáldozásban, hogy ha Te nem tartanál életben, bele halnék a boldogságba. Jézusom, Uram,
Istenem és Mindenem! Már csak egy nagy vágyam van. Az,
hogy belehaljak ebbe a nagy boldogságba, és színről színre lássalak Téged! Kérlek, végy fel engem, méltatlant szentjeid sorába! Add, hogy lássam dicsőségedet, és egy egész örökkévalóságon át hálát adjak Neked! Szó nem képes kimondani, menynyire szeretlek. Elepedek Érted, szüntelen Rád gondolok, és
Téged imádlak. Bármely pillanatban kész vagyok, és várom,
hogy Magadhoz vegyél az örök hazába, a Te dicsőségedbe, a
Te boldogságodba! Vágyva vágyom Hozzád! A lelkem már
haldoklik ettől a nagy vágytól! Jöjj el Uram Jézus! Jöjj, a Te
hitvesedhez! Jöjj mielőbb! Várlak, imádlak, elepedek Érted!
Kérlek, jöjj! Ámen.”

2012. márc. 9. Szentségimádáson a Szentlélek így imádkozott
bennem: „Jézusom imádlak! Mindennél jobban szeretlek
Téged. Te az életedet adtad értem. Neked adom magamat,
egész valómat, életem minden percét. Rendelkezz velem tetszésed szerint. Bármit adsz, megköszönöm. Nem kérem azt,
hogy ne szenvedjek, hisz nem különb a szolga Uránál. De
kérem a Te erődet és a Te kegyelmedet, hogy úrrá legyek minden szenvedésen, hogy Beléd vetett hitem győzedelmeskedjen
a halál fölött. Ne féljek, és ne rettenjek meg, amikor majd elközeleg végórám, és kilehelem lelkemet. Akkor higgyek a legerősebben Benned, Aki az örök élet vagy. Akkor hívjalak legjobban, hogy állj mellettem, és vedd Magadhoz szegény lelkemet. Akkor add meg nekem a Beléd vetett reményt és bizalmat,
hogy higgyek ígéretedben: aki Bennem hisz, még ha meghal is
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élni fog. Ezt kérem Tőled Jézusom, és hiszem, hogy megadod
nekem, és minden Benned hívőnek. Ámen.”

2012. márc. 11. Szentségimádáson a Szentlélek így imádkozott
bennem: „Hőn imádott édes jó Jézusom! Mindenek fölött szeretlek Téged. Imádlak Téged. A lelkem eleped Utánad. Vágyva
vágyom Szent Színed látására! Minden Szentáldozással egyre
jobban átlényegülök Beléd. Mi ketten egyek vagyunk a mindeneket felülmúló örök szeretetben.
Jézusom, örömöm, egyetlen vigaszom! Te vagy boldogságom,
támaszom, Megváltóm. Te vagy a gyógyítóm, tanítóm,
Mesterem. Csak Belőled élek, Te vagy a fény, amely megvilágítja elmémet. Te vagy a bölcsesség, amely a tudást adja. Te
vagy a menny, az örök élet. A Te Tested éltet, a Te Véred tisztít és táplál. Te vagy a védőpajzs. Te tartasz fenn ebben a siralomvölgyben. Te vagy a remény és minden jónak forrása. Te
fönt vagy a kereszten, és mindeneket Magadhoz vonzol. Drága
Szent Megváltóm! Kérlek, engedd meg, hogy egyesüljek Veled
a szenvedésben és a halálban, és egy legyek Veled a feltámadásban!

Drága Jézusom! Imádott Megváltóm! Kérlek, vedd Magadhoz,
Hozzád vágyódó lelkemet! Mikor lesz már Uram, hogy meglátom Arcodat? Téged vágylak látni, csodálni, imádni az egész
örökkévalóságon át! Köszönöm, hogy megadod, mert Te is ezt
akarod. Köszönöm, hogy Te adod a szívembe a vágyat, amelyet be fogsz teljesíteni. Köszönöm, hogy itt minden véget ér,
és a Te országodban van örök életünk, ahol vég nélkül fogunk
örvendezni Veled, a szentek Szentjével az örökös dicsőségben.
Ámen.”
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2012. márc. 14. Szentmise, Szentáldozás után Szentségimádáson a Szentlélek: „Most egy imád diktálok neked: Drága imádott Úr Jézus Krisztusom! Hálát adok Neked mindenért.
Köszönöm, hogy a szívembe tértél. Köszönöm, hogy élő tabernákulumod, élő ostyád lehetek. Köszönöm, hogy én is hordozhatlak a szívemben, mint egykor Szent Édesanyád a Szíve alatt.
Köszönöm, hogy én is hordozhatlak az emberek között, és Te
kisugárzod általam a Te végtelen szeretetedet és békédet. Ó
mily jó elmerülni Benned, ó Te végtelen szeretet-óceán, Te végtelen jóság és béke, Aki semmihez sem hasonlítható! Ó, imádott
Uram, aki Téged hordoz, az már itt a földön a mennyországban
van. Kimondhatatlan öröm és boldogság a Te társaságod. Én is
úgy ülök a lábadnál, mint egykor Mária, és hallgatom szavaidat.
Köszönöm, hogy a jobbik részt kínáltad fel nekem, és én ezt
választottam. Boldog az az ember, akinek Te vagy az Istene és
Mindene. Nem is veszíti el soha. Mert ezen a földön mindent itt
hagyunk, de Te, a szívünk Királya, velünk maradsz mindörökké. Mert Te Magad vagy az örök élet, Te vagy a mennyország.
Ezt mondtad: aki eszi az Én Testemet és issza az Én véremet,
annak örök élete van. Gondolat, szó nem képes megköszönni
ekkora ajándékot. Csak az önátadott élet lehet válasz ekkora
végtelen szeretetre. Jézusom, Megváltóm, Üdvözítő Királyom!
Neked adom egész életemet. Kérlek, rendelkezz velem tetszésed szerint! Szívesen szenvedek, mert Te is szenvedtél értem.
Boldogan meghalok, ha úgy akarod, mert Te is az életeddel
fizettél az én üdvösségemért. Nekem csak egy a fontos: hogy
életem minden pillanatában a Te rám vonatkozó örök szent tervedet teljesítsem. Legyen az bármi, elfogadom. Csak a Te kegyelmedet és erődet kérem, hogy mindhalálig kitartsak az Irántad való lángoló szeretetben, hűségben és engedelmességben.
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Akkor tudom, hogy jó célba érkezem, és egy egész örökkévalóságon át énekelni fogom a Te dicsőségedet, és háladalt zengek
Neked, ó Fölséges, Dicsőséges, egyetlen Úr, Dicsőséges
Szentháromság Atya, Fiú és Szentlélek. Ámen.”

2012. ápr. 4. Nagyszerdán Szentségimádáson a Szentlélek így
imádkozott bennem: „Hőn imádott drága jó Jézusom! Te az
életedet adtad oda értem. Nagy volt a lelkem ára. Te ott a keresztfán a kínok kínját szenvedted el értem. Annyira szerettél,
hogy saját Testedet adtad oda értem engesztelő áldozatul, hogy
megnyisd előttem a mennyet. Nagy volt a lelkem ára. A legdrágábbal, Szent Testeddel és Véreddel fizettél értem. Rettenetes
kínszenvedéseddel és kínhaláloddal váltottál meg engem.

Jézusom! Szeretlek. Hozzád vágyom a keresztre! Veled egyesülni vágyom a szenvedésben és a halálban! Nem párnák
között átszenderülni, hanem a vértanúságra vágyom, hogy
méltó legyek Hozzád, ó hőn imádott Isteni Hitvesem, Aki a
Véredet ontottad értem! Imádlak! Kérlek, végy fel Magad
mellé a keresztre! Oda vágyom, ahol Te vagy itt a földön, hogy
aztán Veled együtt feltámadjak, és egy egész örökkévalóságon
át imádjalak, és hálát adjak Neked a Te dicsőségedben. Ámen.”

2012. ápr. 5. Nagycsütörtökön este Szentségimádáson Jézus:
„Én járok közben Atyámnál minden emberért. Atyám minden
kérésemnek eleget tesz. Atyám végtelenül jó. Csupa szeretet.
Kérjétek ti is Őt az Én nevemben. Bármit kértek Tőle, ami az
üdvösségetekre válik, az Én végtelen örök érdemeimért megadja nektek. Kérjétek Őt bátran! Kérjetek Tőle lelkeket!
Hívjátok le a bűnösökre az Én értetek kiontott drága Szent
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Véremet! Így kérjetek: Imádott Jézusom! Te, Aki a keresztfán
drága Szent Véredet ontottad minden bűnösért, hullass egy
cseppet a Te drága Szent Véredből erre a bűnösre! Kérlek, add
meg neki a megtérés kegyelmét! Mosd tisztára a lelkét, és
vezesd be az örök hazába! Ha így kértek hittel, megadom, amit
akartok. Az Én Vérem képes az egész világot üdvözíteni.”

2012. ápr. 6. Nagypénteken este Szentségimádáson Jézus: „Így
imádkozz Hozzám a jó halál kegyelméért: Imádott édes jó
Jézusom! Köszönöm Neked, hogy meghaltál értem. Kérlek,
részesíts engem a jó halál kegyelmében, hogy Veled együtt
menjek el ebből a világból, és Veled együtt támadjak fel az
örök életre! Jézusom, Te a Véredet ontottad értem. Kérlek, add
meg nekem is a Te lelki erődet, amely úrrá tett minden szenvedésen, hogy én is leküzdjek minden szenvedést! Csak Téged
lássalak, csak Hozzád vágyakozzak, és megvessek mindent,
ami ehhez a világhoz köt, és felülemelkedjek minden szenvedésen! Kérlek, add, hogy Veled egyesülve éljek és haljak, és
kegyelmedből elnyerjem az örök életet! Ámen.”

2012. ápr. 9. Szentségimádáson a Szentlélek imája: „Hőn imádott
édes jó Jézusom! Kitárom Előtted szívem ajtaját. Szívem egyedül
csak a Tiéd. Kérlek, tartózkodj benne mindig, egész életemben!
Csak a Tiéd akarok lenni! Csak Téged akarlak szolgálni életem
minden percében, amíg csak ki nem lehelem lelkemet!

Jézusom, hőn imádott áldott Szent Királyom! A szívem csak
Téged szeret, csak Érted lángol. Te gyújtottad meg ezt a lángot,
mert a Te Szíved előbb lángolt értem. Már ott a keresztfán, amikor kínhalált haltál értem, irántam való végtelen szeretetből.
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Miattam is mondtad: „Szomjazom.” Az én lelkemre szomjaztál, hogy megtérjek Hozzád, és üdvözíts engem. Áldott légy
érte, hogy lehajoltál hozzám, nyomorult méltatlan bűnöshöz,
és megszólítottál: „Áldozz meg!” A szívembe akartál térni,
hogy betöltsd életemet, de az én beleegyezésemet kérted.
Majd amikor örömmel engedelmeskedtem hívásodnak, ezt
mondtad: „Térjél be közéjük!” Szentmise után boldogan újságoltam el ezt a plébános atyának. Ez 1983. augusztus 7-én,
vasárnap, a Mennyei Atya ünnepén történt. Úgy tűnik, mintha
csak ma lett volna. Az idő sas szárnyakon elszállt. Most itt
vagyok Előtted. Te beszélsz hozzám, és én leírom. Tizenegy
kötet meghívásod gyümölcse, és a rengeteg lélek, akik üzeneteid hatására megtértek, megkeresztelkedtek. Lángra gyújtottad a szívüket, és átadták az életüket Neked. Sokan meggyóntak, és rendszeres áldozók lettek. 1987 júniusában mondtad:
„Mindig lesznek tanítványaid.” Akkor még nem értettem. De
most már minden világos. Az üzenetek, amelyeket Te diktálsz,
rengeteg embert vonzanak Hozzád, és elvezetnek az életszentségre. Mily nagy kegyelem! Mekkora csoda! Köszönöm a szavakat, amelyeket az ajkamra adsz, hogy Téged közvetítselek.
Köszönöm ezt a sok kegyelmet, amelyben engem, méltatlant
részesítesz. Köszönöm, hogy kiválasztottál, és köszönöm azt a
hatalmas vágyat, amelyet a szívembe adtál, hogy Téged a legméltóságosabb Oltáriszentségben magamhoz fogadjalak!
Köszönöm, hogy annyira vágytam Rád, és annyira szerettelek,
hogy képtelen lettem volna nemet mondani. Ó, Uram, Te
Mindenható vagy. Mielőtt kegyelmet adsz, megadod a szívbéli vágyat is annak befogadására. Mily nagy boldogság Neked
igent mondani. Nem lehet hasonlítani a régi életemet ahhoz az
újhoz, amióta megszólítottál és meghívtál az Általad alapított
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Anyaszentegyházba. Mily nagy gazdagság, és mekkora erőforrás a Te drága Szent Tested és Véred! Te Magad vagy a
védőpajzs a sátán kísértései, és minden bűn ellen. Ó, én Uram,
én Istenem, és Mindenem! Kérlek, add meg, amire oly nagyon
vágyom: legyen egy akol és egy Pásztor, hogy mindnyájan
egyek legyünk, mint ahogy az Atya és Te egyek vagytok!
Ezért szüntelen imádkozni kell, főleg nekünk, katolikusoknak,
mert nálunk van az egyetlen igazi templom, Krisztus drága
Szent Teste és Vére, amelyről Ő Maga mondta: „Romboljátok
le ezt a templomot (Jeruzsálemben), és Én három nap alatt felépítem azt.” Harmad napra feltámadtál a halálból, és feltámadott Testeddel és Véreddel vagy jelen minden átváltoztatott
Szent Ostyában, és annak minden morzsájában. Minden
Szentáldozáshoz járulónak Magadat adod ételül és italul,
amely az örök élet záloga. Jaj szoknak, akik bűnben veszik
magukhoz, mert ők a kárhozatukra veszik. Jézusom irgalmazz
nekik, és add meg nekik a tisztán látás kegyelmét, hogy felismerjék és meggyónják bűneiket, és mindig csak tiszta lélekkel
járuljanak Hozzád, az örök élet Szerzőjéhez. Ámen.”

2012. ápr. 10. Szentségimádáson a Szentlélek imája: „Imádott
édes jó Jézusom! Hála és dicsőség legyen Neked most és mindörökké! Te vagy életünk értelme és végső célja. Te vagy a
Megváltónk. A Te Szent kiontott Véred, és értünk feláldozott
Szent Tested által nyertünk örök életet. Te vagy drága váltságdíjunk, hitünk, és örök boldogságunk.

Kérünk, jöjj vissza erre a földre! Állítsd vissza a teremtés eredeti rendjét, a földi paradicsomot! Te tanítottál így imádkozni,
és Egyházad minden Szentmisében ezt imádkozza: „jöjjön el a
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Te országod”, a Te királyságod, ahol Te vagy az Úr. „Legyen
meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.” Ó,
Uram, teljes szívemből óhajtom, hogy ez mielőbb valóra váljon! Marana Tha! Jöjj el Uram Jézus! Ítéld meg a földet! Ne
legyen többé gonoszság és igazságtalanság, hanem a jóság és a
szeretet uralkodjon a lelkünkben és minden emberi közösségben! Éljünk úgy, mint az első keresztények: tiszta, önzetlen,
őszinte, igaz szeretetben, egymást segítve! Te Magad mondtad:
arról ismernek meg benneteket, hogy Hozzám tartoztok, ha
szeretettel vagytok egymás iránt. Ó Uram kérlek, add meg
nekünk ezt a szeretetet, hogy teljes szívünkből szeressünk
Téged, embertestvéreinket pedig úgy, ahogy magunkat.

Jézusom! Királyom! Úgy kérlek, jöjj el erre a bűnös földre!
Irtsd ki a bűnt, és add helyébe a szeretetet! Szüntesd meg az
önzést, és tedd helyébe az önzetlenséget! Irtsd ki a paráznaság
férgét, és add helyébe a szent tisztaságot! Teremjen a szív tiszta szerelmet! Egyetlen megfogant életet se hagyjanak elpusztulni! Jézusom, Te szeress általunk, és add, hogy Téged szeressünk a másik emberben!

Imádott Jézusom! Jöjj vissza a földre! Állítsd vissza a földi
paradicsomot, hogy olyan legyen, mint a bűnbeesés előtt, amikor Te sétáltál az emberrel, és beszélgettél vele. Jézusom, jöjj!
Marana Tha! Várunk. Ámen. Ámen.”
2012. ápr. 11. Szentségimádáson a Szentlélek imája: „Drága
Jézusom, imádott királyom! Dicsőség és hála neked, amiért
feltámadtál. Nem hagytál bennünket a szomorúság vermében,
hanem elhoztad számunkra az öröm napját, amikor a sírod üres
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volt, és szent angyalaid elhengerítették a követ, és mondták:
„Nincs itt, feltámadt.” Ó mily nagy öröm és boldogság volt ez
a hír tanítványaid és főleg Szent Édesanyád számára! Hát még,
amikor meglátták feltámadott Testedet! Átmentél a falakon, a
bezárt ajtón. Megjelentél és eltűntél, amikor az emmauszi
tanítványoknak megtörted a kenyeret. Lángra gyújtottad a szívüket. Tanítványaiddal együtt ettél. Hagytad, hogy megérintsenek. Negyven napig együtt voltál velük, majd a szemük láttára
felemelkedtél a mennybe. Onnan jössz vissza dicsőségben,
megítélni ezt a bűnös világot. Ez a visszajövetel már nagyon
közel van. A jelek a világban mind erről beszélnek. Kérlek, add
meg nekünk a kegyelmet, hogy mindig bűn nélkül, tiszta szívvel várjuk a Te dicsőséges visszajöveteledet, és elnyerjük az
örök életet. Ámen.”

2012. máj. 4-én, első pénteken, Szentségimádáson ima a
Szentlélek által: „Drága imádott Jézus Krisztusom! Teljes szívemből és lelkemből imádlak Téged. Parányi szívem és elmém
felfogni képtelen azt a nagy szeretetet, amellyel Te szerettél
engem, minket, mindnyájunkat, amikor értünk a keresztfára
mentél. Kérlek, adj nekem, és minden Téged követőnek a Te
végtelen szeretetedből annyit, hogy ha kell, az életünket is oda
tudjuk adni Érted. Soha meg ne tagadjunk, inkább meghaljunk!
Legyünk vértanúid, ha Te úgy akarod! Add, hogy úgy szeressünk Téged, hogy életünk feláldozásával is megdicsőítsünk!
Ha Te úgy akarod, mi legyünk az Egyház magvetése, példaképek a jövő nemzedéknek! A Tőled kapott kegyelem és szeretet
növelje bennünk a hitet, hogy megvalljunk Téged az emberek
előtt, és mindhalálig kitartva az életünket áldozzuk Érted! Ezt
add meg nekünk a Te mindnagyobb dicsőségedre! Ámen.”
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2012. máj. 7. Szentségimádáson ima a Szentlélek által:
„Jézusom, Te ott haldokolsz a keresztfán. Utolsó erőddel felkiáltasz: Szomjazom! A lelkünkre szomjaztál, hogy megtérjünk
Hozzád, örök életünk Szerzőjéhez. Apostolaid és az ő utódaik
szétvitték a jó hírt, az Evangéliumot a föld négy égtájára. Aki
csak akarja, meghallgathatja, tettekre válthatja, és üdvözülhet.
De jaj, a búza közt ott van a konkoly is. Ellenség műve. Az
ördög nem alszik. Aki szóba áll vele, azt becsapja, és a kárhozatba taszítja. Az embereket elkápráztatja a földi vagyon, a
csillogás, a hatalom és az érzékiség. Közbe kell avatkoznod!
Meg kell menteni a lelkeket! Prófétákat küldesz, akik által
figyelmezteted őket. De sokan süketek és vakok. Inkább hallgatnak a sátán hazugságaira, mint Rád, a Megváltóra. Hogy
mégis megmentsd őket, keresel Rád hagyatkozó, buzgó lelkeket, akik Veled egyesülve feláldozzák magukat a szegény
bűnösökért. Vállalnak áldozatot, szenvedést, sőt még a vértanúságot is Irántad való szeretetből. Ezek a lelkek rengeteg
bűnöst mentenek meg az örök kárhozattól.

Emberek, hívők! Jézus ma is hív a keresztről: legyetek emberhalászok! Az Úr a világ végezetéig szomjazik a lelkekre.
Rajtunk múlik, hogy kielégítsük szomját. Kérjük kegyelmét,
hogy ha kell, a vérünket is ki tudjuk ontani Érte! Valljuk meg
Őt az emberek előtt, és Iránta való szeretetből tartsunk ki
Mellette mindhalálig! Ezt a kegyelmet adja meg nekünk, minden igaz hívőnek az Atya, a Fiú és a Szentlélek! Ámen.”

2012. máj. 8. Szentségimádáson a Szentlélek így imádkozott
bennem: „Hőn imádott Mennyei örök Édesatyám, Megváltó
Jézusom, Szentlélek Istenem! Köszönöm a Ti végtelen szerete-
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teteket. Köszönöm Atyám, hogy megteremtettél. Köszönöm,
hogy Szent Fiad értem Emberré lett. Megtestesült a Szentlélek
erejéből a Szent Szűz tisztaságos méhében. Egy nyomorúságos
istállóban született meg a világ Világossága a legnagyobb szegénységben. Ó, mily boldogok lehettek az egyszerű pásztorok,
hogy az Isten Fiának, az Üdvözítőnek vihettek ajándékokat!
Később a napkeleti bölcsek, akik az egész teremtett világ minden népét jelképezték, aranyat, tömjént és mirhát vittek az
Isteni Megváltónak. Végül felléptél Jézusom. Csodákat tettél.
Kiválasztottad tanítványaidat, a tizenkét apostolt, akikre az
Evangélium hirdetését bíztad. „Menjetek el az egész világra!
Tegyetek tanítványaimmá minden népet! Kereszteljétek meg
őket az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében!” Azóta hirdetik
apostolaid utódai, és minden megkeresztelt ember, Evangéliumodat. A világ telve van tanításoddal. Aki csak akar, megismerhet, követhet és üdvözülhet. Papjaid kiszolgáltatják
nekünk a szentségeket. Te a szívünkbe költözöl, eggyé válsz
velünk, és örök élettel ajándékozol meg bennünket.

Kérlek, Jézusom, add, hogy minden hitetlen ember hitre térjen!
Minden bűnös megtérjen, és minden megkeresztelt gyermeked
hirdesse az Evangéliumot! A világ teljen el teljesen a Te tanításoddal! Áraszd ki a Szentlélek világosságát és bölcsességét
minden emberre, hogy egyek legyünk, amiképp Atyád és Te
egyek vagytok! Ezt add meg nekünk, mert ezt kérted főpapi
imádban! Áraszd ki ránk a Szentlelket! Szentlélek jöjj! Áradj
ki ránk! Árassz világosságot az elmékbe és a szívekbe! Gyújtsd
szeretetre a szívünket! Elsősorban drága Megváltónk, édes
Jézusunk iránt, és Őbenne a Mennyei örök Édesatya, és Te
Magad iránt, ó Szentlélek! Szentlélek jöjj, töltsd be minden
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vágyunkat! Tisztíts meg bennünket minden bűntől! Csak egy
vágyunk legyen: bűnbánatot tartani, és Istent mindenek fölött
szeretni! A felebarátot pedig úgy, mint saját magunkat. Jöjj
Szentlélek! Jöjj! Áraszd ki fényedet, és vezess el mindnyájunkat az örök üdvösségre. Ámen.”

Az Úr Jézus: „Drága kislányom! Naponta többször is mondd el
a Te Deumot! Tarts csendet, ezt imádkozd, és örülj, végtelenül
örülj, mert nagy lesz boldogságod a mennyben! Szem nem
látta, fül nem hallotta, emberi szív fel nem foghatja, amit neked
készítettem. Légy hű mindhalálig! Menj végig az úton! Ne
tekints se jobbra, se balra! Mindig csak Rám nézz a keresztre!
Én vagyok a te Üdvözítőd, szerető Istened, Aki meghaltam
érted a keresztfán. Nagy volt a lelked ára! Jobban vigyázz lelked tisztaságára, mint szemed fényére! Soha ne állj szóba a
sátánnal! Mindig csak és Rám gondolj, Engem láss, szeress és
imádj! Különösen akkor, amikor nehéz a kereszted. Ilyenkor
mondd Nekem gyakran: Jézusom bízom Benned. Te gondoskodj, Te cselekedj! Inkább meghaljak, mint vétkezzek!”

Imádott Jézusom! Inkább vágyom meghalni, mint csalódást
okozni Neked! Kérlek, őrizz meg engem Magadnak, és adj
nekem hűséges, szeretettől lángoló szívet! Kérlek, add, hogy
egész lényemmel Hozzád vágyakozzak, Téged imádjalak, és ne
helyezzek se Eléd, se Melléd senkit! Te légy az első az életemben, és mindenki más csak utánad jöjjön! A sor legvégén pedig
én álljak, úgy, ahogy Te megparancsoltad: szeresd Uradat,
Istenedet teljes szívedből, a felebarátot pedig úgy, mint magadat!
Jézusom, imádott Királyom! Nincs más vágyam, mint az,
hogy egy örökkévalóságon át csak Téged csodáljalak, imádjalak,
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dicsőítselek, és hálát adjak Neked! Minden vágyam az, hogy én
is ott legyek, ahol Te vagy, és lássam dicsőségedet! Együtt
örvendezzek Veled, és a hatalmas angyalokkal, és szentjeid végtelen seregével együtt zengjem dicsőségedet! Ezt add meg
nekem, Istenem, a Te mindnagyobb dicsőségedre! Ámen.

2012. máj. 17. Medjugorje, Szentségimádáson a Szentlélek így
imádkozott bennem: „Hőn imádott drága jó Jézusom!
Mindenek felett szeretlek Téged! A szívem már csak egyre
vágyik: arra, amit Te kértél Atyádtól a főpapi imádban: „Atyám,
azt akarom, hogy akiket Nekem adtál, ott legyenek, ahol Én, és
lássák dicsőségemet.” Imádott Uram, Jézusom! Az Atya Neked
adott engem. Én a Tiéd vagyok. Nem tudok eléggé hálát adni
ezért Nektek. Szívem minden dobbanásával egy-egy Te
Deumot zengek Nektek. Atyám, Mennyei szerető Örök Édesatyám! Kérlek, add meg nekem, hogy ott legyek, ahol Jézus, és
lássam az Ő dicsőségét! Bocsáss meg, hogy nyomorult méltatlan vagyok, de minden a Te kegyelmed. Imádott Jézusom értem
kiontott drága Szent Vére már megtisztította lelkemet. Atyám,
már csak egyre vágyom, hogy ott legyek, ahol Te vagy, és lássam dicsőségedet! Mint a kitikkadt szarvas a hűs patak vizére,
úgy szomjazik a lelkem Rád, Szent Színed látására! Mikor
jelenhetek meg már Szent Színed előtt? Csak a könnyeim folynak, úgy vágyom Hozzád, hogy színről színre lássalak Téged,
én Uram, Istenem, én hőn imádott drága Szent Mindenem!”

2012. máj. 18. Medjugorje Szentségimádáson a Szentlélek így
imádkozott bennem: „Jézusom, imádott Megváltóm! A szívem
remeg a vágytól, hogy beléphessek országodba, és megállhassak szent trónod előtt! Imádlak! Nagyon vágyom Hozzád!
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Kérlek, végy fel engem szentjeid társaságába! Jézusom, örömöm, vigaszom! Te vagy életem célja és értelme. A szívem
csak Érted lángol. Jézusom, úgy vágylak látni, hogy ha Te nem
tartanál életben, bele halnék ebbe a vágyba! Köszönöm, hogy
megszólítottál, hogy ellenállhatatlan vágyat adtál a szívembe,
hogy Téged, az Istent a szívembe fogadjalak a Szent
Eukarisztiában. A szívem azóta is csak Érted lángol, Téged
imád, és hálát ad nagy jóságodért. Jézusom, imádlak! Úgy
vágylak látni, hogy elepedek Érted! Kérlek, bocsáss be engem
Szent Színed látására! Kérlek, add, hogy színről színre gyönyörködjek Benned egy egész örökkévalóságon át! Jézusom,
örömöm, Benned van minden boldogságom! Ha Rád gondolok, elömlik bennem az Irántad való szeretet. A lelkem megtelik az Irántad való szeretettel, és a Te békéddel. Kérlek, vegyél
Magadhoz! Nagyon-nagyon vágyom Hozzád! Minden vágyam
az, hogy Téged lássalak és imádjalak! Neked hálát adjak, és
örökké zengjem dicséretedet! Jézusom, Te vagy az én
Megváltó Istenem. Minden nap a szívembe térsz a Szentáldozásban. Nem adnám oda ezt a nagy kegyelmet semmi kincsért. Az ég és a föld befogadni Téged képtelen, de Te arra
használtad fel mindenhatóságodat, hogy az ember szívébe térj.
Csak hinni kell Benned, és Te, a Feltámadott közlöd Magad
velünk. Ha tiszta lélekkel fogadunk a lelkünkbe, nekünk adod
az örök életet, amelyet megszereztél számunkra a keresztfán. Ó
keresztfa! A legszörnyűbb kínszenvedések eszköze. Drága
imádott Megváltónk erre lett felszögezve. Uram, Te azt mondtad: „Ha fölemeltetnek, mindeneket Magamhoz vonzok.” A
világ minden táján ismernek, és követnek Téged. Te vagy az út,
az igazság és az élet. Aki Téged követ, nem jár sötétségben,
mert az örök élet igéi Nálad vannak. Te vagy az ajtó, Akin
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keresztül bemehetünk a mennybe. Te vagy a Megváltó, Aki
Magadra vetted a világ összes bűnét. Te vagy a második Isteni
Személy, Aki elveszed a világ bűneit. Felszentelt papjaid által
Te oldozol fel bennünket bűneinkből. Te szabadítasz ki a sátán
rabságából, hogy csak Neked szolgáljunk, Aki örök életet adtál
nekünk. Jézus, béke Fejedelme! Kérlek, szabadíts meg minket
minden haragtól! Add meg nekünk, hogy szívből bocsássunk
meg ellenségeinknek! Adj szeretetet a mi szívünkbe irántuk, és
az ő szívükbe is mi irántunk! A Te szereteted gyógyítsa meg
lelkünket! Kérlek, Te szeress általunk! Ó Jézus, kérlek, add,
hogy mindig csak Téged lássunk a keresztfán! A Te Vértől
ázott drága Szent Testedet, amelyet halálra marcangoltak a korbácsütések, a töviskorona és a szegek. Nem tudok rá gondolni,
mert megszakad a szívem a fájdalomtól. Ekkora árat fizettél a
mi lelkünkért! Inkább meghaljunk, mint vétkezzünk!!!
Szeretném belekiáltani minden ember lelkébe: Ne kövessetek
el bűnt!!! Szeressétek és engeszteljétek ki a végtelenül megbántott Istent! Az Atya úgy szeretett minket, hogy egyszülött
Fiát adta oda értünk. Kérjük el Tőle a hit kegyelmét, hogy
higgyünk Fiában, és tegyük meg, amit kér! Az Evangéliumban
mindent elmondott. Legyetek szentek, tökéletesek, mint menynyei Atyátok! A mennybe csak egy belépő van: a bűnbánat és
az életszentség. Isten azoknak ígérte meg országát, akik Őt szeretik. Az szereti Istent, aki megtartja parancsait. Istent szeretni
nem nehéz. Jelen van a felebarátban, minden rászorulóban,
betegben, kiszolgáltatott, szükséget szenvedő emberben.
Minden magzatban, gyermekben, és a bűnös épp a gyengéket
tapossa el. Újra keresztre feszíti lelkében az Istent. Isten türelmes, és vár. Meg akarja menteni a bűnösöket. Együtt szenved
a szegényekkel, a kicsikkel, a kisemmizettekkel. Örök boldog156

sággal jutalmazza őket, ha türelemmel viselik sorsukat. De jaj
azoknak, akik tönkre tették őket! Találkoznak a félelmetes,
haragos Bíróval. Isten előtt mindenki számot ad magáról. Ő
nem személyválogató. Mindenki tettei gyümölcsét eszi az
egész örökkévalóságon keresztül. Emberek! Ne vétkezzetek!
Engedjétek be a lelketekbe Isten szeretetét! Hagyjátok, hogy
felmelegítse fagyos szíveteket! Szeretni boldogság. Gazdagok!
Adakozzatok a rászorulóknak! Istennek adjátok, Aki bőkezűen
visszaadja nektek.

Imádott Uram! Kérlek, adj nekem lelkeket, akik mindörökké
szeretnek majd Téged! Add meg nekem azt a kegyelmet, hogy
amíg élek, mindig csak Téged engeszteljelek, és lelkeket mentsek Neked! Veled együtt haljak meg ennek a világnak és minden csábításának, és csak Te élj bennem én hőn imádott Isteni
Mesterem! Te folytasd bennem megváltó művedet! Te használd nyelvemet, kezemet, lábamat. Csak Neked akarok élni, és
Veled akarok meghalni! Kérlek, add meg nekem ezt a nagy
kegyelmet a Te mindnagyobb dicsőségedre! Ámen.”

2012. jún. 1. Szentségimádáson Jézus: „Szeretném, ha megértenétek, és legalább részben átélnétek Atyám és az Én fájdalmamat minden elveszett lélek miatt! Ne legyetek közömbösek!
Imádkozzatok minden bűnösért! Így imádkozzatok:

Atyám! Te minden embert az örök boldogságra teremtettél.
Kérlek, ne engedd, hogy egy is elvesszen közülük! Szűz Mária
hétfájdalmas Szeplőtelen Szíve és könnyei által felajánlom
Neked a Te hőn szeretett Fiad, a mi Urunk Jézus Krisztus
Sebekkel és Vérrel borított drága Szent Testét. Az Ő fájdalmas
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kínszenvedésére és kereszthalálára kérlek, mentsd meg a szegény bűnösöket! Ragadd ki őket a sátán karmaiból! Add meg
nekik a hitet, hogy higgyenek Fiadban, Aki megváltotta őket,
és üdvözüljenek! Ámen.

Minél többször mondjátok el mély hittel ezt az imát, annál több
lélek üdvözül. Atyámnak az a legkedvesebb ima, amelyben
Rám, az Üdvözítőre hivatkoztok. Ilyenkor mindig megenyhül
haragja. A bűnös lelkén Szent Véremet látja, és megadja neki a
menekülés útját, hogy elhagyja a bűnt, és megtaláljon Engem,
Megváltóját. Megkapja a hitet, és ha mindvégig kitart
Mellettem, üdvözül. Mondom nektek, rajtatok fogom számon
kérni bukott papjaimat, és mindazokat a lelkeket, akik elvesztek, mert nem imádkoztatok eleget értük. Az Evangéliumban
ezt mondtam: „Minden fölösleges szavatokról számot kell
adni.” Minden szabad időtöket töltse ki az ima! Járuljatok a
Szentségekhez! Naponta vegyetek részt a Szentmisén, és
áldozzatok! Minden Szentmisén ezer lelket menthettek meg,
ha áhítattal vesztek részt rajta, és Szentáldozáshoz járultok, és
felajánljátok az Én szándékaimra. Az Én szándékom mindig a
lélekmentés. Ezért haltam kereszthalált. Az Én örömöm az, ha
megmenekül a lélek, hisz ezt mondtam: „Nem akarom a bűnös
halálát, hanem hogy megtérjen, és éljen. Azért jöttem, hogy
életük legyen, és bőségben legyen.” Várlak benneteket a
Szentmisére, és várom felajánlásotokat az Én szándékomra.
Erre áldalak meg benneteket az Atya, a Fiú és a Szentlélek
nevében.

Most egy imát diktálok neked: Ó imádott Szentlélek, szívem
Jegyese! Úgy imádlak Téged, ahogy a szavakat az ajkamra
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adod. Hisz nem én, hanem Te imádkozol bennem. Nélküled
nincs hit, nincs imádás. Te Magad jársz közben értünk Istennek
tetsző módon. Te imádkozol bennünk, hisz egyedül Te tudod,
mire van szükségünk, mi válik a javunkra. Szentlélek! Taníts
meg bennünket megismerni az Urat, hogy Neki tetsző életet
éljünk! Taníts meg minket imádkozni, hogy Őt, a teljes
Szentháromságot méltóképpen dicsérjük! Te óvj meg minket
minden veszedelemtől, legfőképpen a sátán kelepcéjétől! Te
őrizz meg minket minden bűntől! Te vezess el az örök életre!
Ámen.”

2012. jún. 4. Szentségimádáson Jézus: „Most egy imát diktálok
neked: Szentlélek jöjj! Áradj ki ránk! Áradj ki az egész világra! Nyisd meg a süket füleket, és a vak szemeket! Tedd hallókká a füleket az Evangélium meghallására! Tedd látókká a szemeket Jézus Krisztus keresztjére, mint üdvösségünk forrására!
Nyisd meg a bezárt szíveket, hogy befogadják a koldusként
kopogtató Urat! Engedjék be a szívükbe, és hagyják, hogy
megváltoztassa az életüket!

Szentlélek jöjj, gyújtsd lángra a szíveket, nyisd meg az értelmet, hogy mindenki megértse: elérkezett az idő! Az Úr megítéli a világot. Gyújtsd lángra a szíveket, hogy izzanak az Úr
iránt való szeretettől, és Őbenne szeressék egymást az emberek! Csak az menekül meg az ítélet, a harag napján, akinek a
szíve szeret. Ez a főparancs. Ezt hagyta ránk az Úr, Aki úgy
szeretett minket, hogy az életét adta oda értünk.

Szentlélek jöjj! Jöjj, áradj szét az egész világra, világosítsd meg
az elméket, hogy meg tudják különböztetni a jót a rossztól,
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az igaz értéket a hamistól! Hogy csak Jézusnak higgyenek, és
elforduljanak a sátántól! Hogy belekapaszkodjanak Isten irgalmába, mielőtt eljön az Ő igazságosságának haragja!

Szentlélek jöjj! Töltsd be fényeddel az elméket, járd át tüzeddel a szíveket! Gyújts fényt a lelkekbe! Adj bölcsességet az
elmékbe! Adj jó tanácsot, hogy az Istent válasszák, ne a sátánt!
Szentlélek jöjj, áradj szét! Ne hagyj ki egyetlen embert sem!
Ments meg minden teremtményt az Atyaisten mind nagyobb
dicsőségére! Ámen.”

2012. jún. 5. Szentségimádáson a Szentlélek imája bennem:
„Imádott Jézusom! Szeretlek. Szívem minden erejével imádlak, és csak Téged akarlak szolgálni, imádni utolsó leheletemig! Ha Te úgy akarod, meg akarlak vallani mindenki előtt,
még üldözőim előtt is. Ha Te úgy akarod, az életemet is oda
akarom adni Érted, én imádott Üdvözítőm, amiképpen Te is
értem adtad. Nagyon-nagyon szeretlek Téged! Mindig meg
akarom tartani törvényeidet, és Irántad való szeretetemből,
szívből megbocsátok minden ellenségemnek. Imádkozom
értük, és kérem rájuk a Te áldásodat.

Jézusom, imádott Királyom! Légy az én Közbenjáróm az
Atyánál! Azt kérem Tőled, hogy minden ember üdvözüljön!
Lelkeket akarok menteni a Te dicsőségedre! Ehhez kérem a Te,
és az Atya kegyelmét. Ámen.”

2012. jún. 23. Szentségimádáson a Szentlélek így imádkozott
bennem: „Jézusom szeretlek! Nincs rá szó, emberi nyelven
lehetetlen kifejezni, mennyire szerettél engem. Te vagy az én
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Megváltóm, Aki azt akartad, hogy megfoganjak, hogy legyek,
és örökké éljek. Jézusom, köszönöm Neked. Itt a földön, de a
mennyben is Te vagy a mi legközelebbi Társunk, Testvérünk,
Barátunk, Aki mindig velünk vagy, meghallgatsz, és megsegítesz. Te soha nem hagysz el. Te mindig a rendelkezésünkre
állsz. Bármikor szólítunk, Rád gondolunk, Te hallod.
Szüntelenül őrködsz felettünk. Megóvsz a legnagyobb rossztól,
az örök kárhozattól. Ha mi elhagyunk, Te utánunk jössz. Ha
bűneinkkel, mint hegyekkel torlaszoljuk el magunkat Tőled, Te
szüntelen csalódásokat adsz, hogy Hozzád, az egyedüli Jóhoz
meneküljünk.

Az ember élete a földön egy folyamatos elvesztés. Elveszítjük
az anyaméh biztonságát, amikor megszületünk. Elveszítjük a
gyermekkor boldogságát, amikor felnövünk. Elveszítjük szüleinket, testvéreinket, egészségünket és erőnket. Elhagynak
gyermekeink, élik a maguk életét, és ez így természetes, mert
annak idején mi is így tettünk. Elhagy a házastárs, ha meghal,
vagy elválik tőlünk. Egyedül Te maradsz mindig velünk, úgy,
ahogy megígérted: veletek maradok minden nap a világ végezetéig. Nélküled ki se bírnánk ezt a sok folyamatos elvesztést.
Egyedül Te vagy a biztos pont, Akire mindig számíthatunk.

Ez a földi lét egy folyamatos áldozat, szenvedés. Betegségek,
lelki sérelmek. A sátán folyamatos támadásai. Olyan, mintha
egy csatatéren vég nélkül harcolnánk. Te vagy az oázis, a nyugvópont. A Szentségek a mi erőforrásaink, és védőpajzsunk.
Kár, hogy ezt csak kevesen ismerik fel. Ezért depressziósok,
betegek, öngyilkosok, kilátástalanok és reménytelenek. Pedig
Te az ő szívük ajtaján is kopogtatsz. Ha beengednek az életük-
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be, ha megengedik, hogy Te légy az Úr a lelkükben, és irányítsd sorsukat, minden jóra fordul.

Ó, Jézusom! A Te mindenható szeretetedre kérlek, fejtsd le
rólunk bűneink béklyóit! Sugározd ránk gyógyító szeretetedet!
Add nekünk a Te békédet és reményedet! Add kegyelmedet,
hogy bízzunk Benned, és kérjük segítségedet! Adj nekünk hitet,
hogy higgyük: aki Benned bízik, meg nem szégyenül. Irányítsd
lépteinket Magad felé! Add, hogy felismerjünk Téged a kenyér
és a bor színeiben, és felebarátainkban! Jézusom légy velünk!
Boríts be minket drága Szent Véreddel a bűnbánat szentségében, hogy a Mennyei Jó Atya csak a Te Véredet lássa a lelkünkön, és irgalmazzon nekünk! Erre áldj meg bennünket végtelen
szereteteddel az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen.”

2012. júl. 2. Szentségimádáson a Szentlélek imája: „Ó mindent
beborító fényáradat, Isten, Aki a világ világossága vagy!
Világosítsd meg a gyarló elméket, hogy ne a sötét utakat róják,
amelyek nem vezetnek sehova, hanem Téged kövessenek, Aki
a világ Világossága vagy! Mert Te vagy az út, amely az örök
életre visz. Te vagy az igazság, amely, megmutatja nekünk az
igazi boldogságot, az Evangélium tanítását, amely az életszentségre vezet.

Ó Jézus! Te meghaltál tanításodért, azért, hogy megkösd az új
és örök szövetséget Isten és az emberek között. A Te tanításod
lélek és élet. Lélek, mert a Szentlélek megtanít mindarra, ami
az örök üdvösségre vezet. Élet, mert aki Benned hisz, ha meghal is élni fog. A Te Tested és Véred a mi lelkünk tápláléka,
örök életünk.
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Ó Jézusom, világ Világossága! Gyújts fényt az elmékbe, hogy
ne álljunk szóba a sátánnal, és ne kövessük tévtanításait!
Gyújts fényt a szívekbe, hogy igaz, tiszta szeretetre gyulladjon
Irántad és embertársaink iránt!

Ó Jézus, Te a keresztfán drága Szent Véredet ontottad értünk.
Átszúrt Szívedből Vér és Víz fakadt. Megalapítottad az
Egyházat. Három nap alatt templomot építettél nekünk, amely
a Te feltámadott Tested és Véred, a Szent Eukarisztia, amely
megvéd a sátán cselvetéseitől, minden félrevezetéstől és tévtanítástól.

Ó Jézus! Sokba került Neked a mi megváltásunk. Kérlek, add
meg nekünk a kegyelmet, hogy Téged kövessünk, és soha el ne
hagyjunk! Életpéldánkkal, szavainkkal és tetteinkkel megvalljunk Téged e bűnös világ előtt, és ha Te úgy akarod, vérünk
kiontásával is tegyünk tanúságot Rólad, Aki a keresztfán kínhalált haltál értünk. Erre áldj meg minket az Atya, a Fiú és a
Szentlélek nevében. Ámen.”

2012. júl. 14. Szentségimádáson a Szentlélek így imádkozott
bennem: „Imádott Uram, Jézusom, Krisztusom, vágyom Szent
Színed látására! Jobban, mint rab a szabadulásra, mint magzat
a megszületésre, mint kitikkadt szarvas a hűs forrás vizére!
Mikor láthatom meg Arcodat, én hőn imádott Isteni Hitvesem,
Mesterem, Megváltóm, örök Főpapom? Olthatatlan szomjat
adtál a lelkembe Magad iránt. Minden Szentáldozás csak
fokozza bennem ezt a vágyat. Tudom, hogy itt a földön egyszer
mindennek vége lesz. Az én életemnek is. Ó mennyire vágyom
rá, hogy az életemet adjam Érted! Csak egyet kérek Tőled,
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Mindenható, Megváltó Istenem: őrizz meg a bűntől, hogy soha
meg ne bántsalak Téged! Add kegyelmedet, hogy mindhalálig
kitartsak az Irántad való szeretetben és hűségben! Ezt kérem
Tőled, ó hőn imádott drága Szent Megváltóm, és hiszem, hogy
megadod, hisz ez a Te akaratod. Ámen.”

2012. júl. 21. Szentségimádáson a Szentlélek imája: „Drága
Jézusom! Imádlak Téged szívem, lelkem teljességéből. Te
vagy számunkra a fény, az élet, a remény, a bölcsesség, a boldogság és az örök élet.
Imádott Jézusom, fenséges Királyom! Kérve kérlek, légy
kegyes hozzám, nyomorult méltatlan szolgádhoz, és add meg
nekem, amire oly nagyon-nagyon vágyom! Hadd lássam
Arcodat színről színre! Hadd örvendezzek Benned mindörökre! Hadd adjak hálát Neked, drága Megváltómnak, és lássam
dicsőségedet, amint ezt Te Magad az Atyától kérted.

Ó jóságos Uram! Mikor jelenhetek meg már Szent Színed
előtt? Vágyva vágyom rá, hogy eljöjj értem, és kiragadj ebből
a siralomvölgyből! Akkor, amikor Te akarod. Úgy, ahogy Te
akarod. Légy áldva és imádva mindörökké! Hiszem és tudom,
hogy eljössz értem, ó hőn imádott Isteni Hitvesem, Királyom,
örök mennyországom. Légy áldva és imádva most és mindörökkön örökké! Ámen.”

2012. szept. 4. Szentségimádáson a Szentlélek így imádkozott
bennem: „Jézusom szeretlek. Imádlak mindenek felett. Kérlek,
jöjj el értem! Úgy várlak! Várom, hogy eljöjj értem, és
Magaddal vigyél a mennybe! Minden vágyam ez. Elepedek a
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vágytól, hogy megláthassam dicsőséges Arcodat, hogy halljam
zengő, fenséges Hangodat! Jézus! Jézus! Jézus! A Te neved
maga a mennyország, mert a Te neved azt jelenti: Szabadító. Te
megszabadítasz az ellenségtől, a pokoli hordáktól. A Te Véred
adott nekünk örök életet. A Te Tested és Véred a mi lelkünk
tápláléka a legméltóságosabb Oltáriszentségben.

Jézusom, most még szelíd szavad hív: Térjetek meg! Keljetek
fel bűneitekből! De jaj azoknak, akik elengedik fülük mellett
jóságos szavaidat, mert holnap már, mint félelmetes Bíró
fogod kimondani a rettegett szavakat: Távozzatok az örök
tűzre, amely a sátánnak és csatlósainak készült! Mert meg van
írva a Szentírás utolsó oldalán a Jelenések könyvében: „A
kutyák, csalók, erkölcstelenek, gyilkosok, bálványimádók és
mindazok, akik a hamisságot szeretik és művelik, kinn maradnak.” (Jel.22,15. A kutyák a hitetlenségben megátalkodott
emberek.)

Jézusom, köszönöm, a Te kegyelmedet, hogy én Téged követhetlek. Mindig kaptam Tőled elegendő keresztet ahhoz, hogy
szorosan a Te nyomdokaidban járhattam. Köszönöm bölcs
atyai fenyítésedet, amikor ezt érdemeltem. Köszönöm, hogy
elhívtál Szent Édesanyád közbenjárására. Köszönöm, hogy
naponta táplálod lelkemet drága Szent feltámadott Testeddel és
Véreddel a legméltóságosabb Oltáriszentségben. Felsorolni
nem vagyok képes, mi mindent köszönhetek Neked. Most már
csak egyet kérek: Végy fel szentjeid sorába! Akkor, amikor Te
akarod. Úgy, ahogy Te akarod. Hiszem, és tudom, hogy ez a Te
akaratod, mert Te minden embert az üdvösségre szántál.
Ámen.”
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2012. szept. 21. Szentségimádáson a Szentlélek imája bennem:
„Ó legszentebb Szentháromság, Aki a kerubokon trónolsz! A
szent angyalok és a szentek megszámlálhatatlan serege arcra
borulva imád, örökké háladalt és dicsőítő himnuszokat zeng
jóságodról, irgalmadról, és végtelen szeretetedről ó Fölséges,
Mindenható, Dicsőséges, végtelen Szeretet. Tanításod oly kristálytiszta, egyszerű, hogy még egy kisgyermek is megérti.
Csak egyet kértél tőlünk: a szeretetet. Úgy teremtettél bennünket, hogy erre szomjazzunk, és akkor legyünk boldogok, ha
szeretünk. A mennyben csak szeretet van. Ezért van ott örök
boldogság. Köszönjük Atyánk, hogy elküldted közénk Szent
Fiadat, Aki példát adott nekünk a szeretetre, és megtanította
nekünk, hogy hogyan kell szeretni.

Ó jó Atyám kérlek, adj minden ember szívébe szeretetet Saját
Magad, és Szent Fiad iránt! Add nekünk Szentlelkedet, hogy Ő
szeressen bennünk, általunk! Ő tanítson meg minket törvényeid megtartására! Jóságos, hőn imádott drága Szent Örök Édesatyám! Kérlek, adj vágyat minden ember szívébe, hogy elnyerje az örök boldogságot! Te tápláld bennünk ezt a vágyat, és Te
teljesítsd be! Te add meg nekünk a kegyelmet, hogy mindenkor
törvényeid szerint éljünk, és Téged, a Dicsőséges Szentháromságot mindennél jobban szeressünk, Neked mindenkor
hálát adjunk, és elnyerjük az örök életet! Ámen.”

2012. szept. 24. Szentségimádáson a Szentlélek így imádkozott
bennem: „Drága Jézusom! Imádott Királyom! Légy áldva,
dicsőítve és imádva mindörökké! Szívem szeretete lángba
borítja egész elmémet, úgy imádlak Téged, Aki itt jelen vagy a
legméltóságosabb Oltáriszentségben! Ó felfoghatatlan csoda,
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amelyben valósággal jelen van a Feltámadott Isten-Ember, a
mi drága Megváltó Krisztusunk, Akit a mi bűneinkért keresztre feszítettek, és a keresztfán kínhalált halt. De amint előre
megmondta, harmad napra feltámadott, és él, örökkön örökké
él!!! Akik hiszünk Benne, Vele együtt mi is feltámadunk. Nem
hagy minket a holtak honában, mert szeret bennünket. Ő ígérte: „Aki Bennem hisz, ha meghal is élni fog. Én vagyok a feltámadás és az élet.”

Drága Jézusom, imádott Királyom! Köszönöm ezt az ígéretet.
Köszönöm, hogy értünk leszálltál Atyád öléből, megtestesültél
Szűzanyád tisztaságos méhében, és megszülettél közénk, hogy
elhozd nekünk Atyád tanítását, az örök igét, amely az üdvösségre visz. Köszönöm, hogy meghaltál a mi bűneinkért a
keresztfán, feltámadtál, és elküldted nekünk a Szentlelket, Aki
megtanít bennünket mindenre, ami üdvözít minket. Köszönöm,
hogy mi is feltámadunk, és ott leszünk, ahol Te vagy, és látni
fogjuk dicsőségedet és szépségedet.

Ó drága üdvözítő Urunk és Istenünk, mily nagy a Te szereteted, irgalmad és kegyelmed! Lehajolsz hozzánk elesett bűnösökhöz, hogy Magadhoz emelj. Megtisztítod lelkünket értünk
kiontott drága Szent Véreddel a bűnbocsánat szentségében.
Drága Szent Testeddel és Véreddel táplálod lelkünket, hogy
éhen, szomjan ne vesszünk ebben a pusztában, és megvédj a
sátán támadásaitól.

Ó felfoghatatlan szeretet! Az egész világot átölelő irgalom!
Szeretném belekiáltani a világba, hogy mindenki megtudja:
Jézus él, és Vele együtt mi is feltámadunk, és örök életet
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kapunk! Ti emberek, akik még sötétségben éltek! Nyissátok
meg lelketeket és értelmeteket! Fogadjátok be Isten igéjét és
szeretetét! A szívetek gyulladjon lángra ekkora nagy szeretet
láttán! Szeressétek viszont Őt, Aki úgy szeretett titeket is, hogy
az életét adta értetek!

Jézus! Jézus! Jézus! Szabadító! Bűntől szabadító, Aki letöröd
bűneink rabláncát, Aki megszabadítasz a sátán hatalma alól!
Kérlek, gyújts fényt a lelkünkbe, az elménkbe, hogy Téged
keressünk, megtaláljunk és szeressünk! Mindig csak szeressünk, és Téged szolgáljunk egész életünkkel, minden erőnkkel!
Ha kell, az életünket is adjuk oda érted, így bizonyítsuk Irántad
való hűségünket!
Jézus! Szabadító! Megváltó Istenünk! Légy áldva, szeretve,
imádva most és mindörökké! Ámen.”

168

levelezés

2011. dec. 20. Itthon az Úr Jézus: „Ezt üzenem X-nek, akinek
az álmára válaszolok: A rózsafüzér szemek koppanása az idők
jelei. Minden koppanás egy egységet jelent. Elérkeztetek az
idők végéhez. Véget ér ez a korszak a ti napjaitokban. Ítélet
kezdődik most a világ felett. Még egy nagy jel adatik ennek a
bűnös emberiségnek, egy utolsó nagy jel, amikor az Én szememmel látja meg mindenki a saját lelkét. Sokan meg fognak
halni a rémülettől. A szemek koppanása azt is jelenti, hogy
most még van idő az imára. Imádkozzatok a lelkekért, hogy
megmeneküljenek a kárhozattól! Készüljetek! Készítsétek a
lelketeket! Olyan jeleknek lesztek tanúi, amilyeneket még soha
nem látott a világ. Éljetek szüntelen készenlétben! Akkor nyugodtan hajthatjátok álomra fejeteket. Ti, akik imádkoztok, és
megtartjátok törvényeimet, ne féljetek! Ti különleges védelmem alatt álltok. Senki nem árthat nektek. Őrizzétek meg hiteteket mindhalálig! Fogadjátok megerősítő áldásomat az Atya, a
Fiú és a Szentlélek nevében.”

Szentírási megerősítés: Kol. 3,16. Kol. 4,5. „Krisztus tanítása
… Az időt jól használjátok fel.”

2012. jan. 16. du. itthon a Szűzanya: „Ezt üzenem X kiválasztott
léleknek: Ajánld fel magadat, minden nyomorúságodat az Én
Szent Fiam örök érdemeivel egyesítve, az Én hétfájdalmas
Szeplőtelen Szívem és könnyeim által a lelkek megmentéséért!”
2012. máj. 4-én, első pénteken, Szentségimádáson Jézus: „Ezt
X-nek diktálom: Drága kislányom, Szívemnek gyöngyszeme!
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Tarts ki mindhalálig, és Én a fejedre teszem az örök élet koronáját. Látom keresztekkel teli, nehéz, küzdelmes életedet.
Kereszted nehezebbik részét Én cipelem, és Én harcolok veled
együtt a sátán ellen. Te soha ne félj! Az ördög csak annyit tehet
meg, amennyit Én, az Isten megengedek neki. Tudd meg, hogy
imáiddal te magad akadályozod meg a sátánt gonosz terveinek
végrehajtásában. Imáidat mindig meghallgatom, és megadom,
amit kérsz. Mivel bízol Bennem, mindig gondoskodom rólad.
Soha nem feledkezem meg szükségleteid teljesítéséről. Te csak
törődj mindig az Én dolgaimmal, vagyis szüntelen imádkozz,
és vezesd Hozzám a lelkeket! A te szükségleteidről Én gondoskodom. Ez az Evangélium: „Keressétek az Isten országát,
és annak igazságát, a többi mind megadatik nektek.” Ne félj!
Hagyatkozz Rám teljesen! Bizalmad mértékében gondoskodom rólad. Soha nem hagylak el. Veled vagyok szorongatásban
és békében egyaránt. Amikor sokat szenvedsz, akkor vagy a
legszorosabban egyesülve Velem, Megváltó Isteneddel, Aki a
Véremet ontottam a te üdvösségedért. Soha ne keseredj el!
Mindig a végcélt lásd! Velem egyesített szenvedéseidre és
áldozataidra lelkek ezreit mentem meg. Nemcsak családtagjaidat, hanem azokat is, akiket nem ismersz. A világ végezetéig
élő összes lélekre kiterjed életfelajánlásod. Felfogni nem
tudod, milyen irgalmas vagyok. Viseld türelemmel sorsodat!
Már nem tart sokáig. Itt a földön minden elmúlik. Szeress
Engem lángolóan, és tedd meg akaratomat! Téged a lelkek
megmentőjévé rendeltelek. Amilyen mértékben osztozol
Velem a szenvedésekben és a megaláztatásokban itt a földön,
olyan fokban részesítelek örök dicsőségemben, a mennyben.
Menj végig az úton, amelyet kijelöltem számodra! Szem nem
látta, fül nem hallotta, emberi szív fel nem foghatja, amit neked
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készítettem. Én segítelek, mindig veled vagyok. Kérj Engem
nagy hittel, bizalommal, és mindig megtapasztalod segítő
kegyelmemet! Aki Bennem bízik, meg nem szégyenül.
Megáldalak téged kicsi leánykám, Szívem túlcsorduló szeretetével az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.

Ezt Y-nak diktálom: Drága kislányom, Szívemnek drága igaz
gyöngyszeme! Nagyon szeretlek téged. A szíved az Én trónom,
Királyod Én vagyok. Soha nem hagylak el, mindig veled
vagyok. Szíved az Én palotám, az Én nyughelyem. Te élő
ostyám, tabernákulumom vagy. Most azt kérem tőled, hogy
pihenj többet! Még szükségem van rád. Imáid, amelyeket otthon az ágyban fekve mondasz, ugyanolyan értékűek Előttem,
mintha azt térden állva az Oltáriszentség előtt mondanád.
Előttem a legnagyobb az engedelmesség. Egyél többet! Pihenj
többet, és törődj többet az egészségeddel! Már nem vagy fiatal
és egészséges. Az idős, beteg testnek több odafigyelésre és
pihenésre van szüksége. Elég egy nap egyszer elmenni a templomba. Örülj annak, ha naponta egyszer a szívedbe fogadhatsz.
Sokaknak még ez sem adatik meg. Csak egy böjtöt kérek tőled:
gyakorold a nyelv böjtjét! Ha egy ki nem mondott szó békét
teremt, akkor hallgass! Sérelmeidet csak Nekem mondd el! Én
Mindenható vagyok. Velem egyesített, Nekem felajánlott szenvedéseidért rengeteg lélekkel jutalmazlak meg. Gyakorol
továbbra is a jó cselekedeteket! Ahhoz, hogy ezt folytatni tudd,
szükség van az egészséged karbantartására. Előttem sokkal
nagyobb értékű a jó cselekedet, mint az öngyötrés és az önsanyargatás. A testet úgy alkottam meg, hogy mindig figyelmeztessen, hogy mire van szüksége. Ha pl. kívánsz egy ételt, akkor
épp arra a vitaminra, ásványi anyagra van szükség, és azt meg
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kell enni. Ha fáradt, kimerült, vagy beteg vagy, akkor többet
kell aludni. Annyit, amennyit kívánsz. Ha ezt nem teszed meg,
még betegebb leszel. A szervezet pontosan tudja, mire van
szüksége, és azt mindig meg kell adni neki. A friss levegőt és a
napfényt azért teremtettem, hogy a test egészségére legyen.
Lásd be kislányom, hogy az idő eljárt fölötted, és már nem
folytathatod a régi életviteledet. Most azt kérem, hogy egyáltalán ne járj éjszakai Szentségimádásra! Helyette aludj, és nappal
imádj Engem! Szívem túlcsorduló szeretetével megáldalak
arra, hogy engedelmeskedj Nekem, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”

Az Úr Jézus egy tisztítótűzben szenvedő lélekről ezt mondta:
„Szenved. Nagyon szenved. Szüntelenül előtte vannak bűnei,
és nagyon gyötrődik miattuk. Szeretné meg nem történtnek
tenni őket, de nem tudja. Vágyva vágyik Szent Színem látására, de bűnei elcsúfítják a lelkét, és amíg meg nem tisztul, nem
jöhet be országomba, Szent Színem látására. Szüntelen hálát ad
érted azért, mert imádkoztál érte, hogy ne kárhozzon el.
Nagyon bánja mindegyik elabortált magzatát. Szívből örül
annak, hogy imádkozol X-ért is. Ő is imádkozik érte. Most már
az imáid és a Szentmise felajánlások enyhíthetik szenvedéseit,
mert a tisztítótűz közepén van.” (Amíg az alján volt, addig nem
hatott az ima, mert le kellett szenvednie bűneit. Ezt az Úr
korábban mondta.)

2012. jún. 1. Szentségimádáson Jézus: „Ezt X-nek diktálom:
Drága kislányom! Az idő közel. Készülj! Elfogadtam felajánlásodat. Sok lélek megmentőjévé teszlek. Nem te, hanem Én
hozom meg benned az áldozatot. Hamarosan egy új napra vir172

radsz, amelyben nincs fájdalom, szenvedés, jajkiáltás és halál.
Mert az első elmúlt. Hamarosan átszenderülsz az örök életre.
Készülj! Tartsd mindig patyolat tisztán a lelkedet! Élj életszentségben! A szíved izzon az Irántam való szeretettől, és
Bennem szeress mindenkit, akit csak eléd vezetek! Ha így
élsz, készenlétben talállak, amikor eljövök érted. Akkor bevezetlek az örök fénybe, az Én dicsőségembe, és örömödnek
soha nem lesz vége. Erre áldalak meg az Atya, a Fiú és a
Szentlélek nevében.”

2012. jún. 28. Szentségimádáson Jézus: „Ezt üzenem X-nek:
Tartson ki! Ajánlja fel ezt a kellemetlenséget és munkát a gyermekei üdvösségéért az Én kínszenvedéseim örök érdemeivel
egyesítve Szent Édesanyám hétfájdalmas Szeplőtelen Szíve és
könnyei által! Odaát nagyon fog örülni ennek a kellemetlenségnek. Sok lélek lesz a gyümölcse.

Ezt üzenem Y-nak: A fia jó helyen van. Amikor a lelke kirepült
a testéből, és lepergett előtte egész élete, annak örült a legjobban, hogy élete végén egyre buzgóbban követett Engem. Ez
tette lehetővé, hogy üdvözüljön. Most még a tisztítótűzben
van. Imáid sokat segítenek rajta. Folytasd az imákat, és ajánld
fel a Szentmiséket is érte! Akkor hamarosan kiszabadul, és
közbenjár a testvéréét, és értetek. Imádkozz sokat az idősebb
fiadért! Hamarosan érted jövök, és örökké együtt lesztek. Ne
sírj! Ne búslakodj! Örülj, hogy a fiad már jó helyen van.
Megszületett az örök életre. Szüntelen örvendezz Énbennem,
mert végtelenül irgalmas és szerető Isten vagyok! Megváltó,
Aki üdvözítem a népeket. Megáldalak téged és szeretteidet az
Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”

2012. szept. 21. Szentségimádáson Jézus: „Ezt üzenem X-nek:
Drága Gyermekem! Az idő rövid. Készülj! Hamarosan megállsz Színem előtt. Erre készülj! Az idő elszáll. Minden itt
marad. Minden elmúlik. Ne foglalkozz azzal, ami nyugtalanít!
Ad át Nekem, és felejtsd el! Tekintsd úgy, hogy már meg van
oldva! Én Mindenható vagyok. Te csak törődj az Én dolgaimmal! A tieidre Én Magam viselek gondot. Bízzál Bennem még
jobban! Aki Bennem bízik, meg nem szégyenül. Én most itt
vagyok előtted a legméltóságosabb Oltáriszentségben. Én most
is ugyanaz vagyok, mint két ezer évvel ezelőtt. Én most is cselekszem. Nekem minden lehetséges. Mindarra, amit hittel
kérsz Tőlem, tekints úgy, mintha már megkaptad volna!
Mindazt megadom neked, ami az üdvösségedre válik. Nagyon
szeretlek téged. Kedvesek Előttem imádságaid. Már eddig is
sok lélek megmentőjévé tettelek. Így lásd sorsodat! Mindent a
te, és mások üdvösségére fordítok. Az Én kínszenvedéseimmel
egyesített, Nekem felajánlott szenvedéseid és áldozataid által
lelkek ezreit, sőt millióit mentem meg. Minden lélegzetvételednek örök értéke van, mert felajánlottad az életedet Nekem.
Téged a lélekmentésre választottalak ki. Menj végig az úton, és
bízzál Bennem! Hagyatkozz Rám teljesen! Erre áldalak meg az
Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”
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