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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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Ez a könyv egy sikoly, jajkiáltás, harsonaszó, ébresztés,
mert háború van. A sátánnak már nem elég, hogy lebombázza házainkat, elpusztítsa testünket, hanem egyenesen a
lelkünk vesztére tör, és ez a legnagyobb veszély. Ma hatványozottan érvényesülnek a Jelenések könyve szavai: „A
sárkány haragra lobbant az asszony ellen, és harcba szállt
többi gyermekével, aki megtartja Isten parancsait, és kitart
Jézus tanúsága mellett.” (Jel. 12, 17.)

„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

„Ne oltsátok ki a Lelket, s a prófétai beszédet ne vessétek
meg. Vizsgáljatok felül mindent, a jót tartsátok meg.”
I.Tessz. 5., 19-21.)

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

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

15

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
éstanításai

2012. okt. 2. Szentségimádáson Jézus: „Drága gyermekeim!
Már csak nagyon rövid idő van hátra a nagy figyelmeztetésig.
Készüljetek! Bánjátok meg bűneiteket! Tisztuljatok meg a bűnbocsánat szentségében! Fogadjatok be Engem hótiszta lelketekbe! Vágyva vágyom a szívetekbe térni! Akkor teljes védelmem alatt lesztek. Nem tud nektek a sátán ártani, és Én üdvözítelek benneteket. Nem az számít, hogy hány évet éltek ezen
a földön, hanem az, hogy utána hová mentek. Éljetek szüntelen
készenlétben! Így várjátok a Velem való nagy találkozást!
Akkor boldogok lesztek már most itt, és az egész örökkévalóságon át. Csak egy Megváltó van, Én. Csak egy mennyország
létezik, Atyám országa. Csak egyszer éltek ezen a földön, utána
az ítélet következik. Kérjétek a Szentlélek bölcsességét, hogy
vezessen el az örök üdvösségre!

Drága gyermekeim! Legyetek lélekben kisdedek! Ez azt jelenti, hogy feltétel nélkül bízzatok Bennem, a ti Megváltó
Krisztusotokban! Nézzétek, mennyire szeretlek mindnyájatokat! Meghaltam értetek a keresztfán. Minden Szentmisében
feltámadott drága Szent Testemet és Véremet kínálom nektek
lelketek táplálására, megerősítésére, örök üdvösségetekre! Ne
fordítsatok Nekem hátat, örök életetek Szerzőjének!
Működjetek együtt kegyelmemmel, mert Nélkülem semmit
sem tehettek! Az idő rövid. Készüljetek! Hamar lezárul ez a
korszak. Egy új következik, amelyet csak nagyon kevesen fognak megérni. Én az igazat mondom nektek. Ne féljetek azoktól, akik a testet megölik, de egyebet nem tudnak tenni! Attól
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féljetek, aki a testet a lélekkel együtt az örök kárhozatba taszítja. Ez pedig a sátán. Könyörögve kérlek benneteket, ne álljatok
szóba vele!!! Isten mindenkit az üdvösségre szánt. A jelszavatok ez legyen: inkább meghaljak, mint vétkezzek! Szeressétek
és engeszteljétek a végtelenül megbántott Atyát! Szeressetek
viszont Engem, Aki asztalomhoz várlak benneteket, hogy
Önmagamat adjam nektek ételül és italul! Szeressétek a
Szentlelket, és fogadjátok be Őt a lelketekbe! Kérjétek, hogy Ő
vezessen benneteket, Ő imádkozzon értetek, és vigyen haza az
örök hazába!

Gyermekeim! Ezek az utolsó felszólításaim. Az idő rövid. A
nagy figyelmeztetés után, ha nem tér meg a világ, nagy lesz a
büntetése. Térjetek Hozzám, mint kiscsibék a kotlós védőszárnyai alá! Értsétek meg: csak Nálam vagytok biztonságban!
Vérkönnyeket sírok minden elveszett gyermekemért.
Fogadjátok meg szavaimat! Ma még dönthettek. A tét nagy:
örök élet, vagy örök kárhozat. Nagyon szeretlek benneteket.
Senkit sem akarok elveszíteni. Szakítsatok a bűnnel! Lépjetek
rá az életszentség útjára! Akkor megmentitek a lelketeket, és
elnyeritek az örök boldog életet. Erre áldalak meg benneteket
az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.

Drága gyermekeim! Most hozzátok szólok, akik követtek
Engem a szűk ösvényen. Tartsatok ki mindhalálig, mert hamarosan megálltok Szent Színem előtt! Ha hűségesek maradtok
Hozzám, akkor olyan boldogok lesztek, amit földi életetekben
el sem tudtok képzelni. De ti ezzel ne elégedjetek meg! Amíg
a földön éltek, mentsetek minél több lelket! Ajánljátok fel az
életeteket Nekem! Én kamatoztatom felajánlásotokat.
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Rengeteg lelket mentek általatok. A szenvedést soha ne kérjétek! De amit megengedek, azért ne zúgolódjatok! Viseljétek el
türelemmel! Mondom nektek: országomban a nehéz, áldozatokkal és szenvedésekkel teli napoknak fogtok a legjobban
örülni, mert ez által menekül meg a legtöbb lélek. A legnagyobb jócselekedet, ha egy lelket kiragadtok a sátán karmaiból.
A mennyben a szent angyalok és a szentek jobban örülnek egy
megtérő bűnösnek, mint kilencven kilenc igaznak. Ezek a lelkek, akiket kitartó imáitokkal, és Velem egyesített áldozataitokkal és szenvedéseitekkel mentetek meg, az egész örökkévalóságon át dicsőítő himnuszokat fognak veletek együtt zengeni
nagy irgalmasságomért és végtelen szeretetemért. Én pedig
nagy jutalmat adok minden gyermekemnek, akik közreműködtek Velem együtt megváltásom hatalmas művében. Erre áldalak meg benneteket az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”

2012. okt. 7. itthon Szentmisehallgatás közben, lelki áldozáskor Jézus: „Itt mindenkit elveszítesz. Azért, hogy Engem birtokolj. Fogadd el ezt a helyzetet, amelyet azért adtam, hogy elengedd a szeretetben tökéletleneket, és Engem, Aki tökéletes
vagyok a szeretetben, befogadj! Csak Hozzám kötődj! Csak
Hozzám tartozz! Én legyek a te Istened és Mindened! A
mennyben örökké hálát fogsz adni Nekem ezért az elvesztésért,
mert általa keresel Engem, fordulsz Hozzám, és Általam nyered el az örök életet.”

2012. okt. 19. Szentségimádáson Jézus: „Drága gyermekeim!
Az idő közel. Minden nappal közelebb juttok ahhoz a naphoz,
amikor kiárad rátok a Szentlélek. Megmutatja cselekedeteiteket, szavaitokat, egész életeteket, az Ő fényében, és akkor az
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Isten szemével fogjátok látni magatokat. Látni fogjátok azt a
helyet, amelyet életmódotokkal kiérdemeltetek. Ez egy fajta
ítélet lesz a legtöbb ember számára. Még a szentek is találni
fognak magukban javítani valót. Hát még azok, akik hátat fordítanak Nekem, és Nélkülem élték egész életüket. Ők meglátják undorító, bűzlő hulla lelküket, a sok bűnt, amit elkövettek,
és bűneik végeláthatatlan negatív következményeit, amelyeket
maguknak és embertársaiknak okoztak. Meglátják a pokol
tüzét, és benne az ördögöket, akik szünet nélkül kínozzák áldozataikat az egész örökkévalóságon át. Akkor azt sem fogják
tudni, hogy mit tegyenek kétségbeesésükben. Sokan belehalnak a sokkba, amelyet saját bűneik okoztak nekik. Sokan irgalomért fognak kiáltani Hozzám, és Én megadom nekik a megtérés kegyelmét. De lesz egy megátalkodott réteg, akik továbbra is kitartanak bűnös életük mellett. Ezeket a sátán erősíti, és
elhiteti velük, hogy ez csak egy mese. Nincs pokol, nincs számonkérés. Mindez csak a képzelet világa. Ők továbbra is folytatni fogják bűnös életüket, és ők lesznek a ti üldözőitek.
Mindenféle hazugságot fognak rátok, és az életetekre törnek.
Vigyázzatok! Őrizkedjetek a bűnös emberek társaságától! Ne
legyetek őszinték, közlékenyek velük! Határolódjatok el tőlük!
Ti csak lelki testvéreitekhez tartozzatok! Velük alkossatok egy
nagy családot! Elsősorban őket segítsétek, és tőlük fogadjatok
el segítséget! Éljetek mindenkivel szeretetben! Éljetek szüntelen készenlétben! Az idő hamar lejár. Ítélet jön most erre a
világra. Megítélem a bűnösöket, és kiirtom őket a föld színéről.
Nem tűröm tovább fennhéjázó, dölyfös magaviseletüket, és a
szegények kizsákmányolását. Ha nem térnek meg, örökre
elvesznek. Nem hagyok Magamból gúnyt űzni. Egy ideig
tűrök, azután megfizetek. Nem vagyok személyválogató. Én a
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szívek és a vesék vizsgálója vagyok. Előttem nincs titok. Én
még a gondolataitokat is látom. Mindenről számon kérlek benneteket. Én vagyok a Bíró. Atyám átadott Nekem mindent.
Mindazokon könyörülök, akik megbánják bűneiket. Előttem
nincs olyan nagy bűn, amit meg ne bocsátanék, ha megbánják
azt. Irgalmam felülmúlja a világ összes bűnét. De ha valaki
megátalkodott, és azt hiszi, hogy elbújhat Előlem, annak keményen megfizetek, tettei szerint. Vagy azt hiszitek, hogy hagyok
Magamból gúnyt űzni? Téved az, aki azt hiszi, hogy bármit
megtehet, mert Én úgyis megbocsátok, anélkül, hogy megbánná bűneit. Az igaz, hogy irgalmas vagyok, és végtelenül szeretem az emberiséget. Ezért szálltam le Atyám öléből, és váltottam meg sokakat a keresztfán. Sokakat, akik megtértek és bűnbánatot tartottak. De nem mindenkit, mert akik elutasították
kegyelmemet, azokat nem tudom megváltani, mert tiszteletben
tartom szabad akaratukat. Sajnos, ma papjaim keveset beszélnek a pokolról, az örök kárhozatról, pedig ez is benne van az
Evangéliumban. Ezt mondom nektek: éljetek szüntelen
készenlétben, mert nem tudjátok sem a napot, sem az órát! A
halál hirtelen jön, és utána a számadás következik. Én az igazságot hirdetem nektek. Térjetek meg, mert csak a megtérő
bűnös üdvözülhet. Erre áldalak meg benneteket az Atya, a Fiú
és a Szentlélek nevében.”

2012. okt. 21. Szentségimádáson Jézus: „Drága kislányom!
Nagyon fáj Nekem minden bizalmatlanság. Sokkal jobban fáj,
ha egy lélek nem bízik Bennem, mintha vétkezik, de utána
Bennem bízva bűnbánatot tart, és felkel bűnéből. Bízik irgalmas szeretetemben, mindenhatóságomban, megbocsátó üdvözítő szándékomban. Az ilyen lelkek vigasztalnak meg Engem.
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Értük imádkoztam: Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek! Bízzatok irgalmas szeretetemben, jóságomban, üdvözítő mindenhatóságomban!

Drága gyermekeim! Nem mindenki üdvözül, aki azt mondja
Nekem: Uram, Uram, csak az, aki Atyám törvényét megteszi.
Vigyázzatok! Ne hagyjátok magatokat félrevezetni! Sok
ugyanis köztetek a képmutató. Gyümölcséről ismeritek meg a
fát. Csak az az ember hiteles, aki életpéldájával és cselekedeteivel is hirdeti az Evangéliumot. Aki mást tesz, mint ami a
Szentírásban le van írva, azt ne kövessétek! Ismerjétek meg a
Szentírást! Olvassátok el! Az Újszövetséggel kezdjétek! Ez
legyen a mérce! Ehhez viszonyítsatok mindent!
Embertársaitok viselkedését, és az égi üzeneteket is! Az az
ember, aki tettekre váltja tanításomat, az életszentség útján
halad előre. Az ilyet kövessétek! Az a kinyilatkoztatás, amely
nem mond ellen a Szentírásnak, vagyis tartalmilag megegyezik
vele, Tőlem származik. Az ilyen tanítást meg kell fogadni, és
tettekre kell váltani! Ami ellenkezik a Szentírással, azt el kell
vetni, mert az a sátántól jön. Gyermekeim! Mindezeket azért
mondom nektek, mert ma sok tévtanító lépett fel a világban.
Aki a saját dicsőségét és hasznát keresi, nem Tőlem van. Aki
megtartja törvényeimet, és úgy hirdet Engem, az nagy lesz
országomban. Az ilyen ember hiteles. Őt kövessétek! Én
vagyok az út, az igazság és az élet. Péternek mondtam: Péter
vagy te, azaz kőszikla, rád építem Egyházamat. A pokol kapui
nem vesznek erőt rajta. Ez azt jelenti, hogy csak a Péter és utódai által vezetett Egyházon nem tudnak erőt venni a pokol
kapui. Miért? Azért, mert egyedül itt vagyok jelen a legméltóságosabb Oltáriszentségben. Kereszthalálommal Én győztem
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le a sátánt. „Most vetik ki ennek a világnak a fejedelmét.”
(Vagyis a sátánt.) (Jn.12,31) Ellenfelem csak annyit tehet,
amennyit Én, az Isten megengedek neki. Egyházamat, és annak
tagjait Én Magam védelmezem feltámadott Testemmel és
Véremmel, Aki jelen vagyok a legméltóságosabb
Oltáriszentségben. Ezért mondtam: a pokol kapui nem vesznek
erőt rajta. Ha le akarjátok győzni a sátánt, járuljatok gyakran a
szentségekhez! Havonta, vagy gyakrabban gyónjatok, és lehetőleg naponta áldozzatok! Ha élő hittel és tiszta lélekkel fogadtok Engem a szívetekbe, akkor biztosak lehettek benne, hogy a
sátán soha sem tud elbuktatni benneteket. Én Magam védelek
meg titeket, mint saját dicsőségemet. Ne álljatok szóba a sátánnal! Ezt úgy tudjátok megtenni, ha szüntelen imádkoztok. Ezt
kértem tőletek az Evangéliumban. A szüntelen ima ez: állandóan Isten jelenlétében élni, dolgozni, pihenni és imádkozni. A
kötött imákban, pl. rózsafüzér, elmélkedni. A kötetlen imákban
dicsőíteni, hálát adni, és kérni úgy, ahogy a Szentlélek Maga
imádkozik bennetek. Ő tudja, mi az Isten akarata, és közben
tud járni a lelkekért. Így kérjetek Engem: Úr Jézus! Te, Aki
meghaltál és feltámadtál a mi üdvösségünkért, kérünk Téged,
hogy világosítsd meg minden ember elméjét, hogy keressen, és
megtaláljon Téged, az egyetlen Üdvözítőt! Fogadja be a hit
kegyelmét! Nyerje el Tőled a tisztán látást! Lépjen rá az üdvösség útjára! Csak Téged szolgáljon, imádjon, dicsőítsen, és
Neked hálát adjon! Ebben mindhalálig kitartson és üdvözüljön!
Ámen.
Ha így kértek Engem, sok embernek megadom a megtérés és a
végső állhatatosság kegyelmét. Bízzatok Bennem! Aki Belém
veti bizalmát, meg nem szégyenül. Erre áldalak meg benneteket kicsi gyermekeim az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
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Drága gyermekeim! Mindazok a lelkek, akik együttműködnek
kegyelmemmel, bármit kérnek, megadom nekik, ami az üdvösségükre szolgál. Egyet kérek csak tőletek: legyetek hűségesek
mindhalálig! Szeressetek Engem lángolóan, és kérjetek Tőlem
sok lelket! Ha ezt teszitek, nagyon megdicsőítitek Nevemet, Én
pedig az örök élet kimondhatatlan boldogságával jutalmazlak
meg benneteket. Erre áldalak meg titeket kicsi gyermekeim, az
Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.

2012. okt. 27. Szentségimádáson Jézus: „Drága gyermekeim!
Az idő közel van. Minden nappal közelebb juttok a nagy
figyelmeztetéshez. Az időpontot nem tudhatjátok, de azt igen,
hogy már nagyon közel van. Ezt azért fontos, hogy tudtotokra
adjam, hogy azok is, akik nem ismerik a Szentírást, éljenek
szüntelen készenlétben, mert az idő rövid, és bármelyik pillanatban meg kell állnotok Szent Színem előtt. A nagy figyelmeztetéskor ugyanis a Szentlélek kiáradásakor a
Szentháromságos egy Isten Szent Színe előtt fogtok színt vallani egész addigi életetekről. Az Én szememmel, az Én
fényemben, mint egy reflektorfényben kivilágítva fogjátok
meglátni legsötétebb cselekedeteiteket, amelyeket titokban tartottatok, mert féltetek Isten, és a világi törvények ítéletétől.
Nos, mindezek most fel fognak tárulni előttetek. Tudni fogjátok, hogy Én, az Örök Bíró kezdettől fogva tudok minden alattomos, szennyes, bűnös, képmutató cselekedeteitekről.
Irgalmas szeretetemből arra vártam, hogy megbánjátok ezeket.
Többször is felszólítottalak benneteket prófétáimon keresztül,
de ti ezekre sem hallgattatok. Tovább folytattátok bűnös cselekedeteiteket. Most, amikor Szentlelkem által felfedem előtte30

tek minden bűnötöket, az értékeket a helyükre teszem. A jót
jónak, a rosszat rossznak nevezem. Megkapjátok a tisztán
látást, hogy meg tudjátok különböztetni a jót a rossztól, a bűnt
az életszentségtől. A sátán ugyanis úgy összezavarta az értékeket, hogy némelyik ember már olyan, mint a kisgyermek, aki
nem tudja, melyik a jobb keze, és melyik a bal. Én betudom
nektek, hogy ebben a korban éltek, és sokan agyon vagytok
hajszolva a napi gondok és a kenyérkereset miatt. Sokakat
megtéveszt a média, és mindnyájatokat kísért a sátán. De ha
hallgatnátok lelkiismeretetek szavára, megkapnátok a tisztán
látást, és tudnátok, hogy hol van a helyetek ebben a világban,
és mit kell tennetek ahhoz, hogy Istennek tetsző életet éljetek,
és elnyerjétek az örök életet. A sátán manapság rendkívüli
módon támad. Elsősorban a lelkeket akarja minden áron elbuktatni, a bűn halálos örvényébe sodorni. De szabad akaratot és
értelmet kaptatok mindnyájan. Nem vagytok kötelesek, hogy
engedelmeskedjetek neki. Sőt! Én mindig azt kérem tőletek,
hogy ne álljatok szóba vele. Fordítsatok hátat neki, és mondjatok ellene a kísértéseknek! Akkor nem vétkeztek, és nem tud
nektek ártani. Elégedjetek meg azzal, amitek van! Ne törtessetek az anyagi javak és a testi élvezetek után! Legfőképpen tartsátok tiszteletben egymás tulajdonát! Ne vegyétek el azt, ami a
másik emberé, és ne kívánjátok el annak házastársát! „Minden
baj gyökere ugyanis a pénz utáni sóvárgás.” (1 Tim.6,10)
Olvassátok el, és váltsátok tettekre a Szentírást! Az Újszövetséggel kezdjétek! Ha ezt teszitek, béke és boldogság tölti be
lelketeket. Tehetetlen lesz veletek a sátán. Nem tud ártani nektek. Csak egy mennyország van, de azt ne a földön keressétek!
Az odafenn valókra figyeljetek! A többi mind megadatik nektek. Tudja a ti Mennyei Atyátok, hogy mire van szükségetek, és
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meg is adja nektek, csak hittel kérjétek. Vegyétek nagyon, halálosan komolyan figyelmeztetéseimet, mert az óra közel!
Mindenkit megítélek cselekedetei szerint. Szem nem látta, fül
nem hallotta, emberi szív fel nem foghatja, amit Isten azoknak
készített, akik Őt szeretik. Én a ti örök üdvösségetekért szenvedtem, és haltam kínhalált. Én mindnyájatokat üdvözíteni
akarlak, de a ti beleegyezésetek nélkül nem tudlak. Szabad
akaratot kaptatok. Nektek kell dönteni, hogy a mennyet, vagy
a poklot választjátok. Vérkönnyeket sírok azok miatt, akik
hátat fordítanak Nekem, és örökre elvesznek. Meneküljetek a
sátán elől, aki az örök halálba akar taszítani mindnyájatokat!
Válasszátok az életet, amelyet minden Szentmisében felkínálok nektek Szent Testem és Vérem, ugyanis örök életet ad
mindazoknak, akik tiszta lélekkel fogadják szívükbe. Jöjjetek
Hozzám mindnyájan! Várlak titeket a gyóntatószékbe. Drága
Szent, értetek kiontott Véremmel hónál fehérebbre, napnál
ragyogóbbra mosom szennyes, bűnös lelketeket. Jöjjetek
Hozzám még ma! Várlak titeket minden Szentmisén, hogy
drága Szent Testemmel és Véremmel térjek be tiszta lelketekbe, és így elnyerjétek az örök életet. Erre áldalak meg mindnyájatokat az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.

Drága gyermekeim! Készüljetek! Hamar lezárul ez a korszak.
Egy új következik, amelyben nem lesz bűn, mert ezer évre
megkötözöm a sátánt. Ebben a korban az emberek úgy fognak
élni, mint az első emberpár a paradicsomban. A föld megtermi
bőségesen gyümölcsét. Az állatok szelídek lesznek. Az emberek szeretetben és békében fognak élni egymással. Mindig lesz
idejük imádkozni, és mivel a Szentlélek tölti be lelküket, ezért
soha nem lesz elég az ima, ezért állandóan imádkozni fognak.
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Az Isten dicsősége és magasztalása soha nem fogy el az ajkukról. Mindig lesznek imádkozók, akik éjjel-nappal fogják imádni a legméltóságosabb Oltáriszentséget. A gyermekeik előbb
tanulják meg a Miatyánkot és az Üdvözlégyet, mint a kétszer
kettőt. Béke és boldogság tölti be lelküket. Az Isten ismerete
ragyogja be az elméket. De ezt a kort csak kevesen érik meg.
Ők lesznek a szent gyökér, amely kihajt, és sok termést hoz.
Bőséges lesz a gyermekáldás. Béke és boldogság ragyogja be
a családokat. Az új nemzedékből sok papi és szerzetesi hivatás
lesz. Ők fogják misszionálni a további generációkat. Nagyon
szép korszak lesz. A mennyből gyönyörködni fogtok benne.”

2012. okt. 31. Szentségimádáson Jézus: „Drága gyermekeim!
Készüljetek! Mondom nektek: éljetek szüntelen készenlétben,
mert már nagyon közel van a megrostálás ideje. Tanuljatok a
természeti katasztrófákból! Ha nem tértek meg, ti is elvesztek
mind. Türelmem a vége felé jár. Nem tűröm meg tovább a
szentségtörőket, a képmutatókat, a paráznákat, a gyilkosokat és
a tolvajokat. Mondom nektek: minden bűnéről számot fog adni
ez a bűnös nemzedék. Ha meg nem térnek, örökre elvesznek
mind. Egyházamat, papjaimat és minden megkeresztelt hívemet kérem: figyelmeztessétek a bűnösöket, hogy térjenek meg,
mert van számonkérés, és van kárhozat. Én végtelenül Szent és
irgalmas vagyok. Mindenkinek kész vagyok megbocsátani, de
nektek kell megbánni és meggyónni bűneiteket. Ha nem teszitek, örökre elvesztek. Figyelmeztessetek erre mindenkit, akik a
környezetetekben élnek, és akiket elétek hozok. Tőletek fogom
őket számon kérni. Vigyázzatok! Ti, katolikusok kaptátok a
legtöbb kegyelmet.
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„Az a szolga, aki ismeri Ura akaratát, de nem áll készen, hogy
akarata szerint járjon el, sok verést kap. Mert aki sokat kapott,
attól sokat követelnek, és akire sokat bíztak, attól annál többet
kívánnak.” (Lk. 12,47-48.) Életetek legfontosabb feladata
legyen: a bűnösök megmentése. Elsősorban értük imádkozzatok, csak utána a szenvedő lelkekért! Ők már jó helyen vannak.
Örülnek, hogy nem kárhoztak el. De a bűnösök még elkárhozhatnak, ha nincs, aki imádkozzon, és áldozatokat hozzon értük.
Én meghaltam mindnyájatokért a keresztfán. De nélkületek
nem üdvözíthetlek benneteket. Nektek kell akarni elnyerni az
örök életet, amelynek feltételei vannak. A hit, a bűnbánat, Isten
törvényeinek megtétele, és Isten szeretete. Atyám azoknak
készítette országát, akik Őt szeretik. Milyen szeretet az, hogy
hátat fordítotok Nekem? Évekig, évtizedekig be se néztek a
templomba. Nem gyóntok, nem áldoztok. Időtöket világi dolgokra fordítjátok, az Istent kirekesztitek az életetekből, és
elmerültök a bűn fertőjében. Mit gondoltok, mire kaptátok az
életeteket az Atya Istentől? Nem erre, hanem arra, hogy elnyerjétek az örök életet. Magatokat megszentelve, a környezeteteket is megtérítsétek, és lelkeket mentsetek Isten nagyobb
dicsőségére. Ha ezt tennétek, mennyországgá változna a világ.
Mindenki mindenkinek a testvére lenne, mert egy Atyátok van,
a Mennyei. Boldogok lennétek, mert akik Istent szeretik és
szolgálják, azok már itt a földön megízlelik a menny boldogságát. A szívetek tele lenne békével, szeretettel, mert aki Istent
befogadja a lelkébe, annak Isten az Ő békéjét adja, amit a világ
nem adhat, és betölti őt szeretetével, amely mindeneket felülmúl, és végtelen, mint Ő Maga. A mennyország itt van köztetek, ha szeretetben éltek. Ez azt jelenti, hogy már itt a földön
élitek az örökkévalóságot. Mindenki azt, amit választott.
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Halálotok után csak kiteljesedik, véglegessé és láthatóvá válik
az a csodálatos szellemvilág, amiben, a mennyben mindörökké
gyönyörködni fogtok. Hasonlóképpen azok, akik a földön a
poklot, a bűnt, a gyűlöletet választották, haláluk után szembesülnek bűneik gyümölcseivel és következményeivel. Mint a
rabok, sohasem tudnak megszabadulni ellenségeiktől, akiket a
földön gyűlöltek, mert nem bocsátottak meg nekik. Örökre
elmerülnek a bosszúban, a gyűlöletben, és a haragban. Örökké
fogják egymást gyötörni, gyilkolni, és az ördögöktől is szenvedni fognak, akik kínozni fogják őket az egész örökkévalóságon át. Ez az örök halál, az örök kárhozat. Olvassátok el az
Evangéliumot, és váltsátok tettekre! Bocsássatok meg szívből
egymásnak! Akkor szabadok lesztek. Nem lesztek az ellenség
rabjai. Éljetek mindenkivel szeretetben és békében! Akkor már
itt a földön megízlelitek az örök élet boldogságát.

Gyermekeim! Nézzetek Rám, a keresztre! Mennyit szenvedtem értetek, hogy elnyerjétek a mennyország örök boldogságát! Miért vagytok a magatok ellenségei? Működjetek együtt
kegyelmemmel! Az örök élet dicsőségét kínálom nektek.
Bánjátok meg minden bűnötöket, és gyónjátok meg azokat!
Tiszta lélekkel fogadjatok Engem a szívetekbe a
Szentáldozásban! Akkor megtaláljátok életetek értelmét, célját
és boldogságát. Nélkülem semmi sem tehettek. Én vagyok az
út, az igazság és az élet. Csak Velem és Általam nyeritek el az
örök életet. Halljátok meg szavam, és váltsátok tettekre, amit
tanítok nektek! Erre áldalak meg benneteket az Atya, a Fiú és
a Szentlélek nevében.”
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2012. nov. 6. Szentségimádáson Jézus: „Drága kislányom!
Készülj! Az idő rövid. Hamarosan beteljesülnek szavaim. A
természeti csapások egyre sűrűsödnek. Megkérgesedett ennek
a népnek a szíve. Nem akarnak felkelni bűneikből. Csak a
mammont hajhásszák, mintha örökre itt élnének. Az önmegtagadás és a lemondás helyett a testi élvezeteket, a tisztaság
helyett a paráznaságot keresik. A szívük tele van bűnnel.
Engem megvetnek. Nem kell tanításom. Nem hisznek az örömhírben, az Evangéliumban. Csak a pillanatnak élnek. Amikor
pedig figyelmeztetem őket a természeti csapások által, zúgolódnak, és Engem hibáztatnak. Pedig minden ember azt kapja,
amit érdemel. Ha nem tér meg a világ, elpusztul. Alig marad
ember a földön. Elveszem tőlük bálványaikat, a kényelmet és a
gazdagságot. Visszamennek korban arra az időre, amikor gyalogoltak, jó esetben egy öszvér hátán utazhattak. Akkor érték
lesz a gyermek és az ember, mert nem lesznek gépek, amik
kiszolgálják őket. Mindent a két kezük munkájával kell megcsinálni. Ez a korszak már itt van a küszöbön. Beteljesül Szent
Péter apostol levele: „Akkor az egek nagy robajjal elpusztulnak, az elemek megolvadnak a hőségben, s a föld és rajta minden alkotás tűzben ég el.” (2 Pt.3, 10.) Mára az emberiség eljutott arra a szintre, hogy kipusztítsa önmagát. Országok, földrészek tűnhetnek el.

Gyermekeim! Imádkozzatok, hogy ez ne történjen meg! Én
nagyon türelmes vagyok, de egyszer véget ér türelmem. Nem
nézhetem, hogy tömegek kárhoznak el. Meg kell állítanom ezt
a pokol felé rohanó tömeget. Ha a szép szó, a figyelmeztetés
nem használ, ostoromhoz nyúlok, és megfenyítem a világot.
Fenyítésemben figyelembe veszem az egyéni bűnöket. Az az
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ember, aki ismerte tanításomat, és ennek ellenére súlyosan
vétett, nagyon sok verést kap. Akihez nem jutottak el szavaim,
az Evangélium és az üzenetek, és így vétkezett, az csak kevés
verést kap. Minden esetre nagyon fájdalmas lesz a büntetés.

Gyermekeim! Ezek az utolsó felszólításaim. Mindent tudtul
adtam nektek. Akik olvassátok, imádkozzatok a bűnösök megtéréséért, és a világ békéjéért! A sátán csak annyit tehet,
amennyit megengedek neki. Ti szabadítjátok ki az ördögöket a
pokolból bűnös életetekkel. Imáitokra megkötözöm a gonoszt,
és enyhülhetnek a csapások, sőt el is maradhatnak, de ehhez
mindenkinek meg kell térni. Olyan mértékben fenyítem a világot, amilyen mértékben szükséges, hogy megfékezzem a bűnt,
ami rengeteg embert visz a kárhozatra. Értsétek meg: Én a lelkek üdvéért haltam kínhalált. Nekem az a célom, hogy üdvözüljetek. Mindent az üdvösségetek érdekében adok. Ha egy
orvos egy fájdalmas műtétet végez a betegen annak gyógyulása érdekében, senki sem hibáztatja. Amikor Isten a lelkek
üdvössége miatt nyúl a fenyítés eszközéhez, mindenki Istent
káromolja. Képmutatók! Ne Engem hibáztassatok, Aki a javatokat akarom! Szakítsatok a bűnnel! Változzatok meg! A büntetést saját bűneitekkel hívjátok le magatokra. Térjetek meg!
Éljetek szeretetben! Tartsátok meg Atyám parancsait! Akkor
nincs mitől félnetek. Boldogan élhettek itt a földön, és utána a
mennyben mindörökké. Erre áldalak meg mindnyájatokat az
Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”
2012. nov. 16. Szentségimádáson Jézus: „Drága gyermekeim!
Az élet rövid. Nem tudjátok, hogy mikor ér véget. Ezért kérem,
hogy éljetek szüntelen készenlétben. Az életet arra kaptátok,
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hogy kapcsolatba lépjetek Velem, Megváltó Istenetekkel.
Ismerjetek meg, és nagyon-nagyon szeressetek Engem. Úgy,
ahogy Én szeretlek benneteket, hogy kínhalált haltam a ti örök
üdvösségetekért. Énértem szeressetek minden embert!
Különösen házastársotokat, gyermekeiteket, szüleiteket és hittestvéreiteket. Őket úgy, mint családtagjaitokat, mert egy a ti
Atyátok, a Mennyei. Segítsetek minden rászorulón! Használjatok ki minden percet, mert az élet rövid. Kamatoztassatok
minden alkalmat, hogy gazdagon érkezzetek meg az örök hazába! Olvassátok el az Evangéliumot, és váltsátok tettekre!
Akkor nektek is ezt fogom mondani: Jöjjetek, Atyám áldottai,
vegyétek birtokba a világ kezdetétől nektek készített országot!
Éhes voltam, és adtatok ennem. Szomjas voltam, és adtatok
innom. Idegen voltam, és befogadtatok. Beteg voltam és meglátogattatok. Börtönben voltam, és fölkerestetek. Amit e legkisebb testvéreim közül eggyel is tettetek, Velem tettétek. (Mt.
25,33-40.) De jaj azoknak, akik megtagadják a segítséget, és
nem irgalmasok! Ők sohasem nyerik el irgalmasságomat,
hanem kinn rekednek az örök sötétségben.

Gyermekeim! A főparancs a szeretet. Isten azoknak készített
örök hajlékot a mennyben, akik Őt szeretik. Sokan mondják
Nekem: Uram, Uram. De csak azok üdvözülhetnek, akik
Atyám törvényeit megtartják. Isten Maga a szeretet.
Szeretetből teremtett meg benneteket. Joggal várja el tőletek,
hogy ti is éljetek szeretetben. Arról ismernek fel benneteket,
hogy Hozzám tartoztok, ha szeretetben éltek egymással.
Gyakoroljátok a felebaráti szeretetet mindenkivel! Kérjétek,
hogy Én szeressek általatok, és Én álljak közétek! Akkor kedvesek és szeretetteljesek lesztek egymáshoz, béke és szeretet
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fog uralkodni köztetek. Ha Engem kértek, minden megoldódik.
Csak hittel kérjétek, akkor megtapasztaljátok, hogy mindig
veletek vagyok, és segítek. Velem minden egyszerű. Csak bízzatok Bennem, és szeressetek! Akkor mindnyájan bejöttök a
mennybe, ahol vég nélkül fogtok örvendezni. Erre áldalak meg
benneteket az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”

2012. nov. 19. Szentségimádáson Jézus: „Drága gyermekeim!
Nagyon szeretlek benneteket. Meghaltam értetek a keresztfán.
Életem egyetlen értelme volt ezen a földön, a ti megváltásotok.
Szorongva vártam, hogy beteljesüljön. Amikor a Getszemáné
kertben voltam, Atyám felvonultatta Előttem mindazt a nagy
kegyetlenséget, amire ellenfeleim készültek, hogy Rajtam
elkövessék. Emberségem beleremegett. Félelem kerített hatalmába. Rettenetesen gyötrődtem. Remegő hangon Atyámhoz
szóltam: „Atyám, ha lehetséges, múljék el Tőlem ez az óra.
Abba, Atyám, Te mindent megtehetsz. Vedd el Tőlem ezt a
kelyhet! De ne úgy legyen, ahogy Én akarom, hanem ahogyan
Te!” (Mk.14,35-36) De hisz épp ezért az óráért jöttem. Ezt az
imát háromszor megismételtem. Közben lelki szenvedéseim
tetőfokán vérrel verítékeztem. Akkor Atyám küldött egy
angyalt, aki megerősített. Atyám megmutatta Nekem, hogy
mennyien vesznének el az örök tűzben, ha nem hoznám meg
ezt a hatalmas áldozatot. Ekkor elborított a szeretet, amelyet az
egész emberiség iránt éreztem. Inkább vágytam kínhalált halni,
mint hogy egyetlen ember is elvesszen örökre. Kértem
Atyámat, hogy táplálja Bennem ezt a szeretetet mindhalálig.
Atyám megígérte és megadta, amit kértem. Tudtam ugyanis,
hogy egyedül Én válthatom meg az egész emberiséget. De kellett egy vigasz. Legdrágább Kincsemet, Szent Édesanyámat is
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bevontam áldozatomba. Tudtam, hogy rettenetesen fog gyötrődni kínszenvedéseim láttán, de azt is tudtam, hogy ott akar
lenni Velem, mert annyira szeret, hogy nem akar magamra
hagyni. Így közös akaratból részt vett hatalmas áldozatomban,
Engem pedig megvigasztalt szerető jelenléte és imája.

Gyermekeim! Soha ne kövessetek el bűnt! Nem tudjátok
elképzelni azt a lelki-testi gyötrelmet, amit a bűn okozott
Nekem, Szent Édesanyámnak, Jánosnak, a szeretett tanítványnak, és a szent asszonyoknak, akik minden félelmet megvetve
követtek Engem a keresztúton, és ott álltak keresztem alatt.
Mondom nektek, az asszonyok sokszor bátrabbak, mint a férfiak. Ez azért van, mert az ő szívük, ha tele van szeretettel,
felülkerekedik minden félelmen, megvet minden veszélyt
azért, hogy ki tudja mutatni szeretetét. Így tett Veronika is,
amikor a tömegen keresztül furakodott, hogy kendőjével megtörölje Arcomat. Mondom nektek, ha az asszonyok nem így
lettek volna megteremtve, nem tudnának sokszor oroszlán
módjára őrködni csecsemőjük felett, aki teljesen rászorul anyja
védelmére. Ez a magyarázata annak, hogy csak egy férfi tanítvány volt keresztem alatt, a többiek asszonyok voltak.

Gyermekeim! Véremen megváltott kicsinyeim! Nagy volt a
lelketek ára. Nem vagytok többé a magatokéi. Amióta megváltottalak benneteket, Nekem tartoztok engedelmességgel. Ha
ezt teszitek, beviszlek benneteket Atyám országába. Ha az
ördögnek engedelmeskedtek, elkárhoztok.

Drága gyermekeim! Nézzetek Rám, a keresztre! Mennyire szeretlek benneteket. Kínhalált szenvedtem a ti üdvösségetekért.
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Fontosabbak vagytok Számomra, mint saját életem. Még Szent
Édesanyámat is hagytam szenvedni a ti üdvösségetekért, Aki
szívesebben lett volna az Én helyemben a kereszten, mint hogy
tehetetlenül végignézte megostorozásomat, vérző Testemet,
Fejemet, amelyre szúrós töviskoronát, mint egy sapkát húztak,
és fájdalmas keresztre feszítésemet. Mondom nektek: Anya
még ennyit soha nem szenvedett, mint az Én szent Anyám.
Azért, mert nagyon-nagyon szeretett. Félve, remegve tiszteljétek drága Szent Testemet és Véremet a Szent Eukarisztiában,
mert nagy árat fizettem érte. A vér ugyanis akkor válik külön a
testtől, ha erőszakos halált szenved valaki. Átszúrt Szívemből
Vér és Víz folyt ki. Így alapítottam az Oltáriszentséget, és az
Egyházat. Egyházamban mindent megtaláltok, amire a lelketeknek szüksége van. A keresztség megtisztít minden bűntől, és
a Mennyei Atya gyermekévé tesz. Feltámadott Szent Testem és
Vérem valóban étel és ital. Lelki táplálék, örök életetek záloga.
A szentgyónásban drága Szent Véremmel mosom tisztára
szennyes lelketeket. A betegek szent kenete gyógyít, felerősít,
vagy elkísér az örök hazába. Papokat adok nektek, akik kiszolgáltatják szentségeimet. Mindent megadtam, hogy üdvözüljetek. Atyám a saját képmására teremtett minden embert. Ez azt
jelenti, hogy értelmet és szabad akaratot kaptatok. Nektek kell
eldönteni, hogy Istent, és az örök életet választjátok-e, vagy
elmerültök a bűnben, és elkárhoztok. Én kínhalált haltam értetek. Megváltottalak benneteket. Mindent tudtul adtam nektek a
Szent Evangéliumban. Egyházam fennhangon hirdeti tanításomat. Nektek kell együtt működni a kegyelemmel. A főparancs
a szeretet. Atyám azoknak készítette országát, akik Istent szeretik. A hitetlen, a gyűlölködő, a parázna kinn reked. A döntés
a ti kezetekben van. De csak addig, amíg a földön éltek. Nem
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lehet két úrnak szolgálni. Vagy a bűn, vagy az életszentség. Az
utóbbiért szüntelenül harcolni kell, mert ellenfelem lesben áll,
mint ordító oroszlán, hogy kit nyeljen el. De ez a harc örökre
eldőlt. Aki Engem választ, és kitart törvényeim megtartásában,
legyőzi a sátánt, mert Én vele vagyok.

Gyermekeim! Véremen megváltott kicsinyeim! Ma még kérve
kérlek, figyelmeztetlek benneteket. De lehet, hogy a holnapot
már nem éritek meg. Ezért kérlek, legyetek szüntelen készenlétben, mert nem ismeritek sem a napot, sem az órát! Erre áldalak meg benneteket, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”

2012. nov. 22-én du. a kegyelem órájában itthon az Úr Jézus:
„Drága gyermekeim! Türelmem véget ér. Kiköpöm a számból
a langyosokat. Nem tűröm meg tovább a képmutatókat. Amit
prófétáltam, beteljesítem. Készüljetek! Térjetek meg, mert túl
késő lesz! Mindent előre megmondtam nektek. Ha figyelmen
kívül hagyjátok, csak magatokat hibáztathatjátok. Az idő lezárul. Kezdetét veszi a nagy tisztítás. Egyedüli menedéketek az
Én irgalmas Szívem. De ha hátat fordítotok Nekem, örökre
elvesztek. Ma még hívlak. Holnap már csattan az ostor.
Megfenyítem ezt a világot, mint apa a gyermekét. Váltsátok
tettekre felhívásomat! Még ma, mert nem tudhatjátok, mit hoz
a holnap. Már elegem van a bűnből. Teremjétek az életszentség
gyümölcseit! Ezért haltam kínhalált. Az idő rövid. A haladék
lejár. Ne akarjatok elveszni! Térjetek Hozzám! Várlak benneteket. Fogadjátok áldásomat az Atya, a Fiú és a Szentlélek
nevében. Szerető Jézusotok.”

42

Szentírási megerősítés: Júdás 14-15. Kétszer nyílt ki erre a
részre a Szentírás. „…közeleg az Úr szentjeinek tízezreivel,
hogy ítéletet tartson mindenek fölött, és megbüntessen minden
istentelent minden istentelenségért, amelyet istentelenül elkövetett, és minden káromló szóért, amit az istentelen bűnösök a
szájukon csak kiejtettek.”
Az Úr Jézus: „Közel van ítéletem haragja.”

2012. dec. 4. Szentségimádáson Jézus: „Drága gyermekeim!
Az idő rövid. Készüljetek! Öltsétek magatokra fegyvereimet,
amelyeket számotokra rendeltem. Ezek: a hit, az ima, a
Szentgyónás, a Szentáldozás és a Szentségimádás. Ha ezekkel
éltek, tehetetlen lesz veletek a sátán. Nem tud nektek ártani,
mert ti, akik szüntelenül éltek a szentségekkel, az Én szent
fényemben tündököltök. Én ragyogok át a lelketeken, Akit a
szívetekbe fogadtatok, a legszentebb áldozatban. A kenyér
ugyanis az Én drága Szent Testem, a bor az Én Vérem. Ezt
kínálom fel nektek minden Szentmisében, amely az Én áldozatom vértelen megújítása, a ti megváltásotok.

Drága gyermekeim! Készüljetek! Készítsétek a szíveteket!
Éljetek szüntelen készenlétben! Akkor nem ér titeket meglepetés. Ha meg is kell halnotok, az örök életetek kezdetét jelenti.
Ne féljetek azoktól, akik a testet megölik, de semmi egyebet
nem tudnak tenni. Attól féljetek, aki a testet a lélekkel együtt a
pokolba taszíthatja. Ez pedig maga a sátán, az Én ellenfelem.
De ha ti Engem, a Megváltót hordoztok a szívetekben, nincs
félni valótok, mert Én Mindenható vagyok. Megőrizlek titeket
minden bűntől. Mert egyedül csak a bűn távolíthat el titeket
Tőlem.
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Gyermekeim! A jelszavatok ez legyen: Inkább meghalni, mint
vétkezni! Ha így éltek, akkor már a földön a mennyország örömét élvezhetitek. Azért, mert a menny egybeforr a földdel, de
csak az életszentségben élőkkel. Minden itt kezdődik el. Olyan
ez, mint a magzat megfoganása. Ti is, ha Engem választotok,
és igyekeztek tanításomat tettekre váltani, akkor halálotok pillanata égi születésnapotok lesz. Úgy jöttök ki romlandó porsátor testetekből, mint csecsemő anyja méhéből. Ez megszületik
a földre, ti pedig megszülettek a mennyre. Minden ilyen egyszerű. Az Én tanításom azért ilyen egyszerű, hogy még a
legegyszerűbb írástudatlan emberek is megértsék. Első tanítványaim egyszerű halászok voltak. Közülük némelyek még írni,
olvasni sem tudtak. De hittek Istenben. Látták csodáimat, és
elismerték, hogy Isten Fia vagyok. Ma is az egyszerű lelkeknek
nyilatkoztatom ki Magamat. A kisded lelkűeknek. Azoknak,
akiket nem fertőzött meg a gőg, az önhittség, a hiú dicsőségvágy. Ők még egészen tiszták. A hitük tele van halhatatlansággal, a lelkük alázattal, és a szívük lángol az Irántam való szeretettől. Az ilyen lelkekben telik kedvem, az övéké a mennyek
országa. Ti is, akik még kerestek Engem, öltsétek magatokra az
egyszerűséget és az alázatot! Így közeledjetek Hozzám! Ha
ilyen lelkülettel hisztek Bennem, és szerettek Engem, nektek is
kinyilatkoztatom Magamat. Titeket is meghívlak követésemre,
a keresztútra, amelynek a vége a mennyország. Igyekezzetek
végigmenni a szűk ösvényen, az önmegtagadás és a kereszthordozás útján, mert ez visz az örök életre. A szűk ösvény azt
jelenti, hogy hűségesen kitartotok állapotbeli kötelességetekben. Abban, amire Én hívtalak meg benneteket. Aki édesanya,
vagy édesapa, ne keressen magának új utakat, hanem maradjon
meg kötelessége teljesítésében! Az új út ugyanis önzés, szere44

tetlenség, amely a kárhozatra visz. Ugyanígy, aki pap, vagy
szerzetes, tartson ki hivatásában mindhalálig, és dolgozzon
saját életszentségén, hogy általa megszenteljen másokat! Az
igazi keresztény az, akinek a puszta jelenléte sugallja, hogy
van Isten. Az ilyen ember mellett a pogányok megtérnek, a
gyengék megerősödnek. Ugyanis Én Magam vonzom általa
Istenhez a lelkeket. Ha így éltek, ragyogni fogtok országomban, miként a csillagok, és kimondhatatlanul boldogok lesztek.
Nincs nagyobb boldogság a földön, mint Isten törvényei szerint élni, és Őt szolgálni. Ha így éltek, nagyon gazdagon érkeztek meg országomba, rengeteg lélek megmentőjévé teszlek
benneteket, és százszoros termést hoztok.

Gyermekeim! Gondolkozzatok el ezen: ha Én a Véremet ontottam azért, hogy nektek megszerezzem az üdvösséget, és létre
hozzam az Egyházat, amelyben megszentellek benneteket,
akkor ez a legfontosabb cselekedet. Nektek is oda kell adni az
életeteket testvéreitek üdvösségéért. Egész életetekkel ezt a
célt kellene szolgálni. Ne hagyjátok, hogy a sátán eltántorítson
benneteket e szent, odaadott, Istennek átadott élettől! Mondom
nektek, nincs ennél dicsőbb, magasztosabb és fontosabb feladat. Tartsatok ki mindhalálig az imában, az Evangélium terjesztésében, a lelkeket vezessétek Hozzám, és áldozataitok
által mentsétek meg őket! Gyakoroljátok mindenkivel az
önzetlen, tiszta szeretet jócselekedeteit! Különösen hittestvéreitekkel, hogy dicsőítsék Nevemet, és hálát adjanak Nekem
miattatok. Ha így éltek, elnyeritek az örök boldogságot, amelyet szem nem látott, fül nem hallott, emberi elme fel nem foghat, mert Isten azoknak készítette, akik Őt szeretik. Erre áldalak meg benneteket az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”
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2012. dec. 14. Szentségimádáson Jézus: „Drága gyermekeim!
Az idő rövid. Most már meglátogatom ezt a földet.
Készüljetek, mert ha ennyi sok figyelmeztetés eredménytelen,
és nem akarnak megtérni, szakítani a bűnnel, akkor kiszolgáltatom őket a sátánnak, akit választottak maguknak a bűnösök,
amikor elpártoltak Tőlem. Már sokszor megmondtam: ennek a
bűnös emberiségnek az egyetlen menedéke az Én irgalmas
Szívem, amely nyitva áll mindazok számára, akik bűnbánatot
tartanak, de jaj azoknak, akik megátalkodottak maradnak, mert
ők isteni igazságosságommal fognak szembesülni. Mi ez az
igazságosság? A bűnök megbüntetése. Előttem nincs rejtve
semmi. Nem Én büntetek. Minden bűn büntetésért kiált.
Minden cselekedetnek következményei vannak. A jóknak jók,
a rosszaknak rosszak. Ezért a cselekedeteitekből származó
következményekért is jutalom vagy büntetés jár. Állandóan
tartsátok ellenőrzésetek alatt a gondolataitokat! Ne álljatok
szóba a sátánnal! Az elmétek mindig csak tiszta és szent dolgokon járjon! Ha így éltek, munkatársaimmá fogadlak benneteket. Rengeteg lélek megmentőjévé teszlek. De ha helyet
adtok a szívetekben a bűnös gondolatoknak, akkor ellenfelem
elbuktat benneteket, és a pokolra taszít, ha meg nem tértek.

Gyermekeim! Nagyon veszélyes a bűn. Ez maga a kárhozat.
Falat emel Közém és közétek. Én mindig készen állok arra,
hogy elhalmozzalak benneteket kegyelmeimmel, de ha ti elutasítjátok, Én tiszteletben tartom szabad akaratotokat. Ezért van
tisztítótűz és pokol. Ezt nem Én alkottam. Ezt ti választottátok
magatoknak. Ez a ti bűneitek következménye. A megátalkodott
bűnösöké a pokol, a bűneiket megbánó embereké pedig a tisztítótűz.
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Gyermekeim! Már annyit tanítottalak benneteket, hogy szentekké kellene, hogy váljatok, ha mindezt megfogadnátok. De
sajnos süketek vagytok tanításom meghallására, és vakok
vagytok csodáim meglátására. Pedig az egész teremtett világ
magán hordozza Alkotója keze nyomát. Még egy kis virág is
gyönyörű tud lenni, és egy kismadár milyen szépen tud énekelni. Egy ártatlan kisgyermek mosolya beragyogja a világot.
Szeretetet ad, és szeretetre vágyik. És ti ezeket a drága ártatlan,
védtelen magzatokat gyilkoljátok halomra?! Ezek az Én ajándékaim a számotokra, hogy bearanyozzák az életeteket. És ti
eldobjátok, mint valami szemetet?! Vigyázzatok, minden bűn
büntetésért kiált! Ha tisztán lépnétek házasságra, akkor a gyermekáldás bearanyozná, boldoggá tenné az életeteket. Értsétek
meg: a gyermek nem teher, hanem az Isten áldása. Én ajándékozlak meg velük benneteket, hogy legyen jövőtök, és ha megöregszetek, legyen segítségetek. Ne aggódjatok a jövő miatt!
Én gondoskodom rólatok, ha hittel kéritek. Csak az a baj, hogy
nem kértek, és ti akarjátok megoldani gondjaitokat. Pedig ha
Rám bíznátok magatokat, és átadnátok az életeteket Nekem,
csodákat tennék az életetekben, és ti magasztalnátok Nevemet.

Drága gyermekeim! Az élet rövid. Éljetek szüntelen készenlétben, mert nem tudjátok sem a napot, sem az órát! A halál hirtelen jön. Egész életeteket arra kaptátok, hogy felkészüljetek
rá. Minden nap imádkozzatok a jó halál kegyelméért! Ez azt
jelenti, hogy mindig bűn nélkül éljetek, így készüljetek a
Velem való nagy találkozásra, amikor meglátjátok egész életeteket, és számot adtok minden gondolatotokról, szavatokról,
cselekedetetekről, és mulasztásaitokról. Az arra méltók elnyerik örök jutalmukat, akik pedig méltatlanok rá, de megbánták
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bűneiket, a tisztítótűzben adnak elégtételt. A megátalkodottak
pedig az örök tűzbe, az örök szenvedésbe mennek. Ezek azok
a balgák, akik a sátánnak hittek, ahelyett, hogy bűnbánatot tartva elnyerték volna az örök életet.

Gyermekeim! Nézzetek Rám, a keresztre! Nagy volt a lelketek
ára! Én fizettem értetek elégtételt. Én vagyok a jó Pásztor, Aki
az életét adta a juhokért. Nem vagytok a magatokéi. Nekem
tartoztok minden gondolatotokkal, szavatokkal, cselekedetetekkel, egész életetekkel. Gondoljátok meg: minden bűnnel
újra meg újra keresztre feszítetek Engem a lelketekben! És Én
némán tűrjem? Nem. A figyelmeztetés ideje lejár, és Én megfizetek mindenkinek tettei szerint. Mondom nektek: térjetek
meg, mert hamar eljön a számadás napja, amikor mindenkinél
kiderül, hogy építménye mennyit ér. Mindenkit tűzzel sóznak
meg. Készüljetek, mert nagy fenyítés vár erre a világra!
Imádkozzatok! Imáitokra még sokan megtérhetnek, és enyhülhetnek a csapások. De sajnos, már el nem maradhatnak.
Engeszteljétek Szívemet, melyet a ti bűneitekért döfött át a
katona lándzsája! Irgalmas vagyok minden megtérő bűnöshöz.
Meneküljetek irgalmas Szívembe addig, amíg még nem késő!
Erre áldalak meg benneteket az Atya, a Fiú és a Szentlélek
nevében.”

2012. dec. 15. Szentségimádáson Jézus: „Drága gyermekeim!
Most hozzátok szólok, akik szerettek és követtek Engem a
keresztúton. Hamarosan a véreteket fogják kiontani Értem.
Készüljetek! Tartsatok ki mindhalálig! Csak aki mindvégig
hűséges, az üdvözül. Mindazoknak, akik vállalják Értem a vértanúságot, nagy kegyelmet adok. Olyan lángoló tűz szeretetet,
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amely által mindenre képesek lesztek Értem. Minden vértanú
szentet Én erősítettem. Nélkülem nem tudtak volna kitartani
mindhalálig. Titeket is megerősítelek. Ne féljetek azoktól, akik
a testet megölik, de semmi egyebet nem tudnak tenni! A lelketeken drága Szent Vérem ragyog. Lelketek az Én palotám. Ti
az Én lepecsételt váraim vagytok. A sátán csak annyit tehet,
amennyit Én megengedek neki. Mindent a ti javatokra és
Atyám, az Én és a Szentlélek dicsőségére engedek meg.
Készüljetek! Az antikrisztus egy időre átveszi a hatalmat, de ez
csak a látszat. Az igazi hatalom mindig is az Én kezemben
marad, mert Én élek a lelkekben, Én erősítem és pártfogolom
őket. Én vagyok védőpajzsuk, erejük és hűségük. Az Én
kegyelmem és irgalmas szeretetem öleli át őket. Enyéim az Én
irgalmas Szívemben vannak elrejtve, ahová nem jut el a
gonosz, és semmi hatalma nem lehet fölöttük.

Gyermekeim! Készüljetek! Soha nem látott örök boldogság vár
rátok országomban. Csak annyit kérek tőletek, hogy tartsatok
ki Mellettem mindhalálig! Bízzatok Bennem, mert ha meghaltok, akkor kaptok Tőlem örök életet. Ne féljetek a fenyegetésektől! Sokkal inkább rettegjetek a pokol tüzétől, amely azokra vár, akik hűtlenül elhagynak Engem, örök életük Szerzőjét,
Aki a Véremet ontottam értük a keresztfán. Ti soha ne hódoljatok be az antikrisztusnak, aki imádtatni fogja magát, és tévtanokkal szórja tele a világot. Vegyetek példát az ószövetségi
szentekről! Sidrákról, Misákról és Abdenágóról, akik inkább
választották a tüzes kemencét, ahol meghalhattak volna, mint
hogy leboruljanak az emberkéz által alkotott bálvány előtt. Én
pedig hűségükért csodával jutalmaztam meg őket. Sértetlenül
kerültek ki a tüzes kemencéből, és a csoda miatt a király is elis-
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merte, hogy Én vagyok az egyedüli Isten, Aki méltó az imádásra, a tiszteletre és a szeretetre (Dániel 3, 13-97). A ti hűségeteket is megjutalmazom. Országomban örök boldog életet
kaptok, és ujjongani fogtok mindörökké. Akkor majd ragyogni
fogtok, mint a csillagok, mert hűségeteknek és szereteteteknek
ez lesz a jutalma. Készüljetek! Már most imádkozzatok a jó
halál, és a végső állhatatosság kegyelméért, mert az idő közel
van. Erre áldalak meg benneteket az Atya, a Fiú és a Szentlélek
nevében.

Drága gyermekeim! Az élet rövid. Éljetek halálra készen! Csak
egy a biztos, a halál. Ha jól éltek ezen a földön, akkor halálotok pillanata lesz örök életetek kezdete. Erre készüljetek!
Mindent megmondtam nektek. Olvassátok az Evangéliumot!
Éljetek odaadó, tiszta szeretetben! Úgy szeressetek Engem és
felebarátaitokat, ahogy Én szerettelek benneteket, amikor az
életemet adtam értetek.

Gyermekeim! A szeretet áldozat. Áldozat nélkül nincs szeretet.
Ma összekeverik az önzést a szeretettel, pedig ez a szeretet
megcsúfolása. Ti mindenben vegyetek példát Rólam és Édesanyámról! Minden élethelyzetben tegyétek fel magatokban a
kérdést: az én helyemben Jézus és Mária hogyan döntenének?
Mindig a szeretet álljon az első helyen! Tegyetek jót mindenkivel, elsősorban hittestvéreitekkel! Mindig a család álljon az
első helyen! Ez az állapotbeli kötelesség. Ez a szűk ösvény,
amely az életre visz.

Gyermekeim! Véremen megváltott kicsinyeim! Most olyan
idők következnek, amikor különösen fontos az összefogás és a
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szeretet gyakorlása, egymás megsegítése. Ne gyűjtsetek házat
házra! Minden itt marad. Fölöslegetekből inkább adjatok a
rászorulóknak! Az ítéletkor ennek fogtok a legjobban örülni.
Amit a kicsinyek közül egynek adtok, Nekem adjátok.
Mondom nektek: aki gyakorolja az irgalmasságot, az ugyanazt
fogja megtapasztalni Részemről. De aki részvétlen, és nem
segítőkész, annak Én sem irgalmazok. Vigyázzatok! Éljetek
szüntelen készenlétben! Legyetek egymáshoz jószívűek és
segítőkészek! Engem pedig úgy szeressetek, hogy bármikor az
életeteket tudjátok adni Értem. Az idő közel. Hamarosan
üldözni fognak benneteket. Ne féljetek! Jöjjetek Hozzám!
Meneküljetek irgalmas Szívembe! Szívem biztos menedék
mindazoknak, akik ezt választják. Szívem az örök élet lakhelye
itt a földön, és a mennyben is. Megáldalak benneteket megerősítő áldásommal az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”

2012. dec. 16. Szentségimádáson Jézus: „Drága gyermekeim!
Készüljetek! Már nem beszélek hozzátok sokáig. A jelenések
hamarosan lezárulnak, így figyelmeztetéseim is véget érnek.
Kezdetét veszi a nagy tisztítás, igazságosságom haragja. Ha
mindenki hallgatna szavamra, és tettekre váltaná, megmenekülne a világ. De vannak megátalkodottak, akik süketek felhívásomra, és nem akarnak szakítani a bűnnel. Ők a sátán eszközei.
Rajtuk keresztül van jelen a gonosz a világban. Az ördög önmagában tehetetlen. Azért téveszti meg az embereket, hogy eszközöket szerezzen magának, akik által véghezviszi gonosz terveit.
Most különösen a lelkek ellen harcol. Soha nem látott sötétség
uralkodik a világban. A babonák, a rontások és a hamis értékek
jó színben való feltüntetése rengeteg lelket ránt a pokolba. Sok
ember jövőjét teszi kilátástalanná és szerencsétlenné.
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Kelepcébe zárja őket, ahonnan nincs kiút. Illetve egyetlen irány
van, és ez a pokol. Így láncolja meg őket a paráznasággal, a
hatalommal, és a pénz imádásával. Ha ezek a szerencsétlen
bűnösök Hozzám, Megváltójukhoz fordulnának, még megmenthetnék a lelküket. De jobban bíznak a pénzükben, mint az
Én gondviselő szeretetemben. Előbbre való nekik az uralkodás,
mint a Nekem, és törvényeim megtartásához való engedelmesség. Nem akarnak lemondani a paráznaságról, mert azt hiszik,
hogy akkor magányosak és betegek lennének. Pedig Én ezt
mondtam: azért jöttem, hogy életük legyen, és bőségben legyen.
Ma az ember csak a testével törődik, mintha lelke nem is lenne.
Pedig az ember lélek, szellem és a test egysége. A legfontosabb
a lélek tisztasága. Ennek van alárendelve az összes többi. Ha a
lélek egészséges, akkor pozitívak a gondolatai is. A teste pedig
átveszi a lélekben uralkodó békét és boldogságot, amit egyedül
Én, a Mindenható tudok neki adni, ha megteszi Atyám törvényét. Ezt mondtam: Nálam nélkül semmit sem tehettek. Ma
azért van annyi szerencsétlen ember, mert úgy élnek, mintha Én
nem lennék. Bitorolják, és önzően kisajátítják a föld kincseit.
Keresik a boldogságot, de nem találják, mert a boldogság az
Isten, a lélek békéje és derűje. Ha nem kell az Isten, akkor védtelenek, tudatlanok, mert megvetették a Szentlélek bölcsességét, és így könnyen elbánik velük a sátán, aki sokkal okosabb és
intelligensebb, mint az ember. Az ember csak akkor van biztonságban, ha megtartja törvényeimet, és egyesül Velem a
Szentségekben. Ekkor nem tudja elbuktatni a sátán, mert Én a
lélekkel vagyok, és Én, az Isten Mindenható vagyok. Az ördög
csak teremtmény, bukott angyal. Neki semmi hatalma sincs az
ember fölött, ha az ember nemet mond neki. Atyám az embert a
saját képére és hasonlatosságára teremtette. Értelmet és szabad
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akaratot adott neki. A sátán csak úgy tudja bűnbe vinni az
embert, ha becsapja. Jó színben tünteti fel a rosszat, a bűnt, és
rossz színben a vallást, az életszentséget. Ez fordítva igaz. A
bűn elválaszt Istentől, és boldogtalanná, szerencsétlenné teszi
az embert, végül a pokolba taszítja. Az életszentség állandó
béke, derű, boldogság, megelégedettség, és az üdvösségre, az
örök élet boldogságába visz. Ó, ha Éva nem állt volna szóba a
sátánnal! Akkor még mindig a Paradicsomban élne az emberiség. Nagy boldogságban, Istennel társalogva. Nem kellene az
időt munkával tölteni. Egész nap imádkoznának, és szent dolgokról társalognának. De sajnos a kígyó már akkor is félre
vezette az embert, és ezt teszi most is. Ha az embernek erősebb
lenne a hite, nem tudná félre vezetni.

Gyermekeim! Kérjétek Tőlem a hit kegyelmét! Boldogan megadom nektek, csak tárjátok ki a szíveteket, és fogadjátok be!
Ha erős a hitetek, akkor nem tud félre vezetni a sátán, fejlődtök az életszentségben, és készenlétben várjátok az átmenetet a
földi életből az örök életbe. Ezért haltam kínhalált, hogy megnyissam előttetek a mennyország kapuját. Kizárólag rajtatok
múlik, hogy beléptek-e rajta. Én minden kegyelmet megadok
hozzá. Szabad akaratot és értelmet kaptatok. A ti döntéseteken
múlik, hogy befogadjátok, vagy elutasítjátok. Én megadtam a
tudást. A ti kezetekben van az üdvösségetek. Fogadjátok megerősítő áldásomat az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”

A menny dicsősége
2012. dec. 18. Pár nappal ezelőtt napközben hirtelen egy látomást kaptam. Valaki, nem tudom, hogy ki, belépett a mennybe.
Ekkor feltárult előttem Isten országának dicsősége. Azt a
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ragyogást, dicsőséget és örök boldogságot emberi szavakkal
lehetetlen kifejezni. Utána egész nap sírtam, és kértem az Urat,
hogy én is odamenjek. Akkora hatalmas vágyat éreztem, hogy
majdnem szétvetette a szívemet. Ennek a csodálatos látomásnak a fényében, ami csak egy villanásig tartott, értem meg
Szent Pál szavait, aki szintén elragadtatott a harmadik égig,
hogy ennek a világnak az összes szenvedése nem mérhető a
mennyország boldogságának egyetlen pillanatával. Minden
áldozatot meg kell hozni a saját, és mások lelki üdvéért!

2012. dec. 27. Szentségimádáson Jézus: „Drága gyermekeim!
Az idő rövid. Készüljetek! Hamarosan üldözni fognak benneteket. Csípőtök legyen felövezve! Álljatok szüntelen indulásra
készen, mert hamarosan elhurcolnak, és bíróság elé állítanak,
majd kivégeznek benneteket. Így készüljetek: a szíveteket
nyissátok meg Felém, hogy betöltsem az Irántam való izzó,
lángoló szeretettel! Fogadjátok be a hit kegyelmét, hogy megerősödjetek a fenevad elleni nagy harcra! Imádkozzatok szüntelen! A szívetek legyen tele Szent Színem látása iránti hatalmas nagy vággyal! Így készüljetek! Akkor nem keseredtek el,
amikor üldözni fognak benneteket, hanem jutalomnak tekintitek a halált, amely nem lesz úrrá rajtatok. Csupán beléptek
abba a dicsőségbe, békébe és örök boldogságba, amelyet azoknak készített Atyám, akik Őt szeretik. Készüljetek, mert az idő
rövid. Hamarosan megálltok Színem előtt. Szem nem látta, fül
nem hallotta, emberi szív fel nem foghatja, amit azoknak készítettem, akik kitartanak Mellettem mindhalálig. Letörlök szemetekről minden könnyet. Az Én békémet adom nektek. Nagy
lesz jutalmatok Atyám országában. Erre áldalak meg benneteket az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”
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2012. dec. 28. Szentségimádáson Jézus: „Drága gyermekeim!
Készüljetek! Az idő közel. Hamarosan kitör az üldözés. Éljetek
szüntelen készenlétben! Rendszeresen gyónjatok! Áldozzatok
gyakran! Akkor nem ér váratlanul. Ha így éltek, akkor bármikor jöhet a halál, készenlétben talál benneteket, és elnyeritek az
örök üdvösséget.

Gyermekeim, Véremen megváltott kicsinyeim! Abba ne hagyjátok, folytassátok az imát! Nagy a felelősségetek. Ti tartjátok
fenn ezt a bűnös világot. Sokat kaptatok sokról adtok számot.
Szüntelen imádkozzatok a bűnösökért! Hozzatok még több
áldozatot! Mentsétek meg a lelkeket! Imáitokkal, áldozataitokkal és szenvedéseitekkel, amelyeket az Én kereszthalálom végtelen örök érdemeivel egyesítve ajánljatok fel égi Édesanyátok
hétfájdalmas, Szeplőtelen Szíve és könnyei által Nekem.
Ragadjátok ki a lelkeket a sátán markából! Ne lankadjatok! Ma
minden időknél nagyobb szükségem van a lelkek megmentésére, mert sok ember hull a kárhozatba, mert nincs, aki imádkozzon értük. A ti imáitokra még rengeteg lélek menekül meg.
Nincs annál nagyobb csoda, mint amikor egy bűnös megtér. A
kárhozat fiából üdvözült szent lesz. Ezt a nagy kegyelmet esditek le a bűnösökre. Folytassátok az imát, amíg csak éltek!
Imádkozzatok ellenségeitekért, és üldözőitekért, ahogy szent
István vértanú tette. Az ő imájára és vértanúságára kapta meg
Saul a kegyelmet, hogy üldözőből igehirdető, majd vértanú
szent lett. Látjátok, mennyi jót tudott tenni a Saulból lett szent
Pál. Mennyi lelket vezetett Hozzám, és mennyien üdvözültek.
Ti is kérjetek Tőlem szent papokat, akik elmennek misszióba
megtéríteni a pogányokat, és a lelkek megmentésén fáradoznak. Hirdetik az Evangéliumot, és Hozzám vezetik az embere-
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ket. Nincs ennél nagyobb és hasznosabb cselekedet. De ugyanilyen jutalmat nyernek el Tőlem a családok, ahol hagyják megfoganni és megszületni a gyermekeket, akiket felnevelnek, és
Hozzám vezetnek. Minden gyermeknek az első hitoktatója az
édesanyja. Minden édesanya, és édesapa, aki jó életpéldájával
és tanításával új életeket ad az Egyháznak, akikből papok, szerzetesek és családapák, családanyák lesznek, ugyanazt a jutalmat nyerik el országomban, mint a Nekem szentelt személyek,
a papok és a szerzetesek. Én nem vagyok személyválogató.
Megfizetek mindenkinek tettei szerint. Minden az Én kegyelmem. Magától senki sem lehet pap, szerzetes, családapa, vagy
családanya. Erre Én hívom meg. Nektek szabad akaratot
adtam. Ti igennel, vagy nemmel válaszolhattok hívásomra. De
Én választalak ki benneteket a szolgálatra. Ha valaki átadja az
életét Nekem, azt az embert Én rövid úton szentté formálom.
Soha nem látott csúcsokra vezetem, az evangéliumi életszentség magaslatára. Minden döntésnek következményei vannak,
így a kegyelem befogadásának is. Rengeteg lelket mentek meg
mindazok által, akik együttműködnek kegyelmemmel.

Gyermekeim! Látjátok, milyen jó gyümölcsöket teremhettek
az Én dicsőségemre, örömömre, a saját és mások üdvösségére.
Ne tétovázzatok hát, és főleg ne sántikáljatok kétfelé! Adjátok
át az életeteket Nekem! Én olyan lelki békével és boldogsággal
jutalmazlak meg benneteket, amely felülemel minden szenvedésen, és ha teljes szívvel Rám hagyatkoztok, Én megoldom
anyagi gondjaitokat is, mert Én Mindenható vagyok. Ha ti az
Én dolgaimban fáradoztok, akkor rólatok Én gondoskodom.
De akkor ne keseregjetek, hanem vessétek tekinteteteket az
odafenn valókra, és teljes mellszélességgel feszüljetek neki a
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lélekmentésnek, mert az aratni való sok, de a munkáskéz
kevés. Ha látom elszántságotokat és igyekezeteteket, Én
Magam fogok gondoskodni rólatok, mert méltó a munkás a
maga bérére. Titeket is meghívlak a szőlőmbe dolgozni, és ti is
megkapjátok Tőlem az egy dénárt, ami az üdvösség.

Gyermekeim! Ne tétovázzatok! Válaszoljatok igennel hívásomra! Menjetek a szőlőmbe dolgozni! Ma olyan éhesek és
szomjasak gyermekeim az Evangélium tanítására, mint még
soha. Ne hagyjátok, hogy a sátán tévutakra vezesse őket! Ti,
akik megkaptátok Tőlem a tökéletes tanítást, amely az üdvösségre visz, a ti feladatotok ezt tovább adni ott, ahol éltek, és
azoknak, akiket elétek hozok. Vigyázzatok! Ne szégyelljetek
tanításomról beszélni, mert akkor Én sem vallak meg titeket
mennyei Atyám előtt! Hirdessétek tanításomat életpéldátokkal,
szavaitokkal és tetteitekkel, és akkor Én is megvallak titeket
Atyám, és szent angyalai előtt, és bevezetlek Atyám országába.

Gyermekeim! Mindnyájan arra születtetek, hogy Engem megismerjetek, szeressetek és szolgáljatok, és másokat is Hozzám
vezessetek. Ha ezt teszitek, üdvözültök. A földi életet nem arra
kaptátok, hogy szórakozzatok. Az igazi boldogság és élvezetek
nem itt vannak, hanem a mennyben. Törekedjetek elnyerni az
örök életet, és másokat is vezessetek Hozzám! Erre áldalak
meg benneteket az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”

2013. jan. 1. Szentségimádáson Jézus: „Drága kislányom! Az
idő rövid. Készülj, mert eljön a nagy figyelmeztetés! Minden
összeomlik. Az emberek egyetlen pillanat alatt megváltoznak.
Mindenki tudni fogja, hogy hol a helye. Aki eddig a mammont
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hajhászta, az most Felém fordul, és a gyóntatószéket fogja keresni. Aki paráznaságban élt, az ott hagyja bűntársát, és mellét
verve siratja bűneit. Aki eddig uralkodott mások fölött, az most
engedelmeskedik törvényeimnek, és alázatosan borul le Előttem.

Gyermekeim! Készüljetek! Olyan kegyelmet bocsátok le a
földre, amilyen még nem volt, amióta ember él a földön. A
Szentlélek megvilágosító kegyelme minden ember szívét, lelkét és elméjét át fogja járni. Az Ő fényében tartanak bűnbánatot az emberek. Köszönetet fognak mondani minden értük
mondott imáért, és megteszik, amire a Szentlélek figyelmezteti őket. Tömeges megtérések lesznek. Ha nem lennének megátalkodottak, akik továbbra is elmerülnek bűneikben, akkor
már itt lenne a Paradicsom. De sajnos még ekkora nagy kegyelem ellenére is lesznek, akik szabad akaratuk révén ellene mondanak a kegyelemnek. Ezek lesznek továbbra is a sátán eszközei, minden baj okozói. Imádkozzatok értük, mert ha kitartanak
bűneikben, örökre elvesznek.

Drága gyermekeim! Véremen megváltott kicsinyeim! Most
hozzátok fordulok. Vigyázzatok! Ellenségetek a sátán szüntelen ott ólálkodik körülöttetek, és keresi, kit nyeljen el. Erősen
álljatok neki ellen a hitben! A hit a legerősebb fegyver a sátán
kísértése és támadása ellen. Hitetekkel legyőzitek a gonoszt,
minden félelmet, és nagyon megdicsőítitek Nevemet. A hit erejével átjárt ima a leghatékonyabb, mert meghallgatásra talál,
sőt mindent elnyer, ami az üdvösségetekre válik. Az
Istenfélőknek a hit olyan, mint a levegő. Vagyis a keresztény,
hit nélkül halott. Imádkozzatok! Esdjétek le a hit kegyelmét
mind a magatok, mind mások számára! Imádkozzatok a meg58

térés kegyelméért, mert mondom nektek, sokan meg fognak
halni a nagy figyelmeztetéskor súlyos bűneik láttán.

Az idő rövid. Hamar lezárul ez a korszak. Egy új következik.
A nagy figyelmeztetéssel elindul az átalakulás. Készüljetek!
Soha nem látott kegyelem kiáradásának lesztek tanúi. Az
emberek egymás nyakába borulva fogják siratni bűneiket.
Bocsánatot kérnek azoktól, akiket megkárosítottak, vagy megrágalmaztak, és igyekeznek jóvátenni ellenük elkövetett bűneiket. Szentlelkem fogja betölteni az embereket. Nem fogtok
ráismerni ellenségeitekre, rosszakaróitokra. Ti csak imádkozzatok, hogy eljöjjön ez a nagy Szentlélek kiáradás, és lehetőleg
mindenki megtérjen. Házasságok fognak helyreállni. Mindenki
a békét és a kiengesztelődést fogja keresni. Kérjétek az aratás
Urát, hogy mutassa meg nagy irgalmát még ez egyszer, mielőtt
leküldené az igazságosság sarlóját a földre, hogy learassa a
beérett termést. Erre áldalak meg benneteket az Atya, a Fiú és
a Szentlélek nevében.

Drága gyermekeim! Az idő rövid. Az óra itt van. Mindezek
hamarosan bekövetkeznek. Igyekezzetek megtérni, mert nem
tudhatjátok, mit hoz a holnap! Éljetek szüntelen készenlétben!
Azt mondom nektek: már most térjetek meg! Gyónjátok meg
bűneiteket! Járuljatok a Szentáldozáshoz, mert hamar elérkezik
a pillanat, amelyet nem vártok, mert féltek tőle, és ez a halálotok pillanata. Erre készüljetek egész életetekben, mert ez az
utolsó pillanat a sorsdöntő a folytatást illetően. Erre kaptátok
egész földi életeteket, hogy elnyerjétek az örök életet. Erre
figyelmeztettelek az Evangéliumban. Éljetek szüntelen készenlétben, mert nem tudjátok sem a napot, sem az órát!
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Gyermekeim! Véremen megváltott kicsinyeim! Itt állok szívetek ajtaja előtt, és zörgetek rajta. Ha beengedtek, megváltoztatom életeteket. Megtisztítalak minden bűntől, és boldogokká
teszlek benneteket. Az Én békémet és derűmet adom nektek,
amit a világ nem adhat. De ha nem engedtek be szívetek ajtaján az életetekbe, soha nem ismeritek meg ajándékaimat.
Nélkülem elsüllyedtek a bűnben, és ellenfelem martalékai lesztek. Ma még kérlek, mert még beengedhettek. De lehet, hogy
holnap már késő lesz, és el fogtok veszni. Ha tudnátok, hogy
milyen nagy rossztól akarlak benneteket megóvni, ti futnátok
Hozzám, és kérnétek megbocsátó kegyelmemet. Fogadjátok
meg figyelmeztetésemet! Hagyjatok fel a bűnnel, és meneküljetek irgalmas Szívembe, amíg még nem késő! Erre áldalak
meg benneteket az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”

2013. jan. 10. Szentségimádáson Jézus: „Drága gyermekeim!
Készüljetek! Az idő rövid. Hamarosan megérkezik a nagy
figyelmeztetés. Mindenki hagyja el bűneit! Tisztuljatok meg a
bűnbánat szentségében! Éljetek Nekem tetsző életet, ami az
evangéliumi életszentség! Az ilyen élet maga a boldogság, amit
Én adok meg minden Engem követő léleknek. Ha tudnátok,
mily nagy jutalom vár azokra a lelkekre, akik Engem követnek.
De ne a jutalomért, hanem Irántam való szeretetből engedelmeskedjetek Nekem! Adjátok át az életeteket Nekem, és Én
szentekké formállak benneteket! A szentek mind boldogok,
mert a lelkük tiszta, és Én lakom bennük. Ők Belőlem táplálkoznak, mint a szőlővessző a szőlőtőkéből. Én vagyok az ő
erejük, békéjük és örök boldogságuk. Velem együtt mindenre
képesek. Csodákat teszek általuk. Imáikra minden engedelmeskedik nekik. Az időjárás, a vadállatok, stb. Megvédem őket
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ellenségeiktől. A sátán tehetetlen velük szemben, mert Engem
lát bennük, megrémül Tőlem, ezért elfut szentjeimtől. Ha
mégis megengedem a kísértést és a támadást, csak azért
teszem, hogy szentem győztesen kerüljön ki a csatából, ellenfelem a sátán megszégyenüljön, szentem pedig Engem dicsőítsen. A szentek a leggazdagabbak. Kincseiket ugyanis a mennyben gyűjtik, ahonnan a rabló nem tudja ellopni, a moly nem
tudja megrágni, és a rozsda nem tudja megemészteni.
Szentjeim kincsei ezek: A rászorulókon, elsősorban a hittestvéreken való segítés, az önmegtagadás, és a kereszthordozás
Irántam való szeretetből. Életük átadása Nekem. A szolgálat,
amelyekkel Engem szolgálnak, felebarátaikban. Ilyenkor Én
cselekszem általuk. Ha egy ember Nekem szolgál, azt megtiszteli az Atya. Azért, mert Engem lát benne.

Most írj a szegény, szerencsétlen bűnösökről, akik bezárják
Előttem szívük ajtaját! Ezek lelki vakságban élnek. A sátán
becsapja őket. Ellenfelem legfőbb kelepcéje az, hogy elhiteti
áldozataival, hogy nincs Isten, és nincs sátán. Ha ő, az ördög
nincs, akkor nem is kell ellene védekezni. Mivel Bennem sem
hisznek, nem imádkoznak, ezért teljes védelem nélkül élnek.
Így könnyű szerrel elbuktatja őket a gonosz, és a pokol tüzére
taszítja. Ó, ha tudnátok, mennyien kárhoznak el! Nézzetek
körül az utcán, a környezetetekben! Már majdnem mindenki
paráznaságban él. Ha tudnátok, milyen undorító Előttem ez a
bűn. A testeteket és a vágyakat arra kaptátok, hogy utódokat
nemzzetek, világra hozzátok, és felneveljétek. Ehelyett hulla
hegyeket gyártotok, mert önző módon ellene mondotok akaratomnak, és nem akartok gyermekeket szülni, és nevelni, mert
ez áldozattal jár. Nektek csak az élvezetek kellenek, ami bűn.
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Felrúgjátok a házasság szentségét azzal, hogy házasságtörésben vagy paráznaságban éltek. De már ezzel sem elégszetek
meg. Az azonos neműek közül választotok magatoknak szeretőket, amit még kimondani is ocsmányság és szégyen.
Tudjátok mi ez? A sátán aljas kísértése, aminek nem tudnak
ellenállni, mert Én, az Isten nem kellek, törvényeimet felrúgják, és azt hiszik, hogy a bűn mocskában, undorító bűzlő
szennyében megtalálják a boldogságot. Egyik teremtménytől a
másikig mennek. De csak csalódást kapnak. Aztán jön a kábítószer, a depresszió, végül az öngyilkosság. Ha Engem imádnának, törvényeimet megtartanák, boldog, derűs, kiegyensúlyozott életet élhetnének. Értelme és célja lenne életüknek. Ha
szükségben Hozzám kiáltanának, mindig segítségre találnának.

Gyermekeim! Törvényeim azért vannak, hogy megőrizzenek
titeket a rossztól, a bajoktól. A bűn elválaszt benneteket Tőlem,
legnagyobb Jótevőtöktől, örök életetek Szerzőjétől. Ha valaki
nem tartja be a KRESZ szabályait, szörnyű karambolokat csinál, amelynek a vége: súlyos sérülések, rengeteg szenvedés és
halál. Az Isten törvényeinek be nem tartása még súlyosabb,
mert a vége a kárhozat. Ezért tanítalak benneteket, hogy ezt
elkerüljétek.

Gyermekeim! Most egy új korszak következik. Látjátok, hova
vezetett, hogy Nélkülem akartok élni. Ezután ez másképp lesz.
Közbe kell avatkoznom. Meg kell mentenem a lelkeket. Most
lerombolom bálványaitokat, amelyeket Elém állítottatok.
Megfosztalak benneteket tőlük, és Magamat adom nektek.
Amiben bíztok, cserben hagy benneteket. A pénz elromlik,
semmit sem fog érni. Házaitok kártyavárakként omlanak össze.
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Kényelmetek egy csapásra megszűnik. Csak egyedül Én leszek
mellettetek, és várom, hogy Hozzám kiáltsatok segítségért.
Irgalmas Szívem nyitva áll előttetek. De ha még ennek ellenére sem fordultok Felém, örökre elvesztek. Elegem van már
abból, hogy hiába várlak benneteket a Szentmisékre, a gyóntatószékbe, és a Szentáldozáshoz. Helyette hiábavalóságokkal
töltitek el egész életeteket. Vasárnap kirándulás, szórakozás,
bevásárlás. Csak a testetekkel törődtök, mintha lelketek nem is
lenne. Gyermekeiteket csak erre az életre készítitek fel. Ez
rosszabb, mintha írástudatlanok lennének, de megtanulnának
imádkozni, és ha hitre nevelnétek őket. Én ugyanis gondoskodnék róluk, és üdvözülnének. De ha egy gyerek soha nem
hall Rólam, és törvényeimről, azt könnyen félrevezeti a sátán,
és a bűnről elhiteti vele, hogy jó, az életszentségről pedig, hogy
rossz. Gondolkozzatok el ezen! Már nem nézhetem tovább,
hogy emberek tömegei menetelnek a pokol felé. Meg fogom
állítani őket, és minden eszközzel megakadályozom, hogy a
vesztükbe rohanjanak. Készüljetek, mert soha nem látott eseményeket bocsátok a földre! Maga a Szentlélek fogja megmutatni, milyen mélyre süllyedtetek bűneitekben. Halálra fogtok
rémülni, ha meglátjátok, hogy mit tettetek, és milyen büntetést
érdemeltek. Ma még meggyónhattok, még jóra fordíthatjátok
sorsotokat. Éljetek a kegyelem adta lehetőséggel! Lehajolok
hozzátok, figyelmeztetlek benneteket. Ennél többet nem tehetek. Én nem erőltetlek. Értelmet és szabad akaratot kaptatok.
Nektek kell válaszolni hívásomra. Ha elutasítotok, örökre
elvesztek. De ha megfogadjátok tanácsomat, elnyeritek az örök
életet. Erre áldalak meg benneteket az Atya, a Fiú és a
Szentlélek nevében.
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Drága gyermekeim! Minden nagyon hirtelen jön. A Vatikánt
porig rombolják. Utána egy új korszak köszönt erre a világra.
Nem lesz nagy pompa, gazdagság. Egyszerűségben és nagy
életszentségben fognak szolgálni papjaim. A pápa olyan lesz
közöttük, mint közülük egy. Nagy alázatban és bölcsességben
fogja irányítani az Egyházat. Egyházam újra egy lesz.
Pontosan olyan, mint kétezer évvel ezelőtt, amikor megalakult.
Kicsi lesz, de buzgó. Sok csodát fogok tenni köztük, hogy
minél többen hitre jussanak. Életszentségük levonz közéjük a
földre. Mindig köztük leszek.

Drága kislányom! Nagy kegyelmeket kaptál. Vedd nagy kitüntetésnek, hogy beszélek hozzád! Sokan vágynak erre a kegyelemre, de nem adatik meg nekik. Téged azért tüntettelek ki
ezzel az adománnyal, hogy felrázzam általad a világot. Általad
figyelmeztetem e bűnös nemzedéket, hogy térjenek meg,
különben elvesznek. Világító jelnek adtalak a téged körülvevő
sötétségbe. Folytasd tovább a feladatot, amelyet rád bíztam!
Menj végig az úton, amelyet neked kijelöltem! Légy világító
fáklyám ebben a sötét, bűnökkel terhelt világban! Az Én dicsőségem ragyog be, és az Én fényem övez téged. Nagyon,
kimondhatatlanul szeretlek. Csak Engem láss mindig a keresztfán, az Én érted átlyuggatott kezemet, lábamat, átdöfött
Szívemet, hogy mennyit szenvedtem érted! Belőlem meríts
erőt! Megáldalak téged, munkád folytatására, az Atya, a Fiú és
a Szentlélek nevében.”
2013. jan. 27. Itthon az Úr Jézus nagyon komor, szomorú hangon szólított: „Beszélni akarok hozzád. Nyisd ki a Szentírást!
A jobb oldalon olvasd! Ide nyílt ki: 2 Tessz. 2, 1-4. Kétezer
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évvel ezelőtt írta Szent Pál apostol: „Urunk, Jézus Krisztus
eljövetelét és vele való egyesülésünket illetően ne veszítsétek
el rögtön józanságotokat, és sem lelki kinyilatkoztatás, sem
állítólag tőlünk eredő mondás vagy levél ne ijesszen meg benneteket, mintha az Úr napja már küszöbön állna. Semmiképpen
meg ne tévesszen valaki titeket, hiszen előbb be kell következnie az elpártolásnak, és meg kell mutatkoznia a bűn emberének, a kárhozat fiának, az ellenségnek, aki mindenek fölé emelkedik, amit Istennek és szentnek neveznek. Sőt, Isten templomában foglal majd helyet, és istennek akar látszani.”

Jézus: „Mindez most fog bekövetkezni. Az antikrisztus már
készen áll, hogy beteljesítse ezt a próféciát. Az ő uralma alatt
fogják kidobni a tabernákulumot, és az Oltáriszentséget, valamint a gyóntatószéket a templomokból. Megszűnik a
Szentmise, az átváltoztatás bemutatása. Helyette ál ökumenikus beszédeket fognak tartani. Ezzel egyidejűleg elkezdődik a
keresztényüldözés. Igazi Szentmisét csak a rejtekben fognak
bemutatni szentéletű papjaim.”

(Tájékoztatásul közlöm, hogy a Mária Rádióban az egyik „Hit
kapuja” c. műsorban arról adtak hírt, hogy a protestáns egyházban újra megszavazták, hogy a Szentmise kárhozatos bálványimádás. Erre dr. Barsi Balázs atya Jézus szavaival válaszolt: „Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit
beszélnek.”

Mindenkinek figyelmébe ajánlom Paul Josef Jakobius könyvét: „Utolsó harc a fény és a sötétség között” Marana Tha
kiadó, Katona István atya Budapest, 1146 Thököly út 120.

65

Tel.: +36 1 222 53 06 Csodálatos rálátást ad a könyv a jelenre
és a jövőre a próféciák és a jelen világ összefüggésében.)

2013. jan. 28. Itthon a kegyelem órájában (du. 3-4. óra között)
az Úr Jézus: „Drága gyermekem! Nagyon tetszik Nekem szentelt életed. Az Én drága Szent Vérem és Testem a te erőforrásod, amit a Szentáldozásban magadhoz veszel. Nemsokára
bezárják templomaimat. Kifüggesztik rá ezt az ocsmány feliratot: Vége a kárhozatos bálványimádásnak. Ezzel elkezdődik a
keresztényüldözés. Templomaimban nem lesz többé Szentmise
és gyóntatás. Kezdetét veszi a bálványimádás, ami a legirtózatosabb az Isten szemében. Emlékezz! Amikor Mózes lejött a
Hórebről, és a nép az aranyborjút imádta, azt mondtam:
kipusztítom ezt a népet. Csak szolgám, Mózes közbenjárására
álltam el szándékomtól. Most is ez lesz a helyzet. Az antikrisztus bálványként és nagy jótevőként fogja magát imádtatni.
Akik behódolnak neki, azokat kipusztítom. De megmarad egy
kis csoport, akik Engem, az élő Istent imádnak a rejtekben.
Őket meghagyom. Ők lesznek a szent gyökér, amely majd
kihajt. Megtisztítom a földet. Nem lesz többé bálványimádás.
Engem, az egy igaz Istent fognak imádni. Egyházam újra egy
lesz, erős és szent. Én, az Úr mondom ezt, és véghez is
viszem.”

Szentírási megerősítés: 1 Péter 1, 23-25. „Nem romlandó,
hanem romolhatatlan magból születtetek újjá az Isten élő és
örök szava által. Mert minden test olyan, mint a fű, a dicsősége, mint a rét virága. Elhervad a fű, s lehull a virága, de az Úr
szava örökre megmarad.”
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2013. febr. 7. Itthon a kegyelem órájában az Úr Jézus: „Nyisd
ki a Szentírást!” Ide nyílt ki:
1 Tim. 6, 17-19. „Az e világ gazdagjait figyelmeztesd, hogy ne
legyenek gőgösek, és reményüket ne bizonytalan vagyonba
vessék, hanem Istenbe, Aki bőven megad nekünk mindent
megélhetésünkhöz. Tegyenek jót, gazdagodjanak jótettekben,
szívesen és együttérzéssel adakozzanak. Így biztos alapot
gyűjthetnek a jövőre, és elnyerik az igazi életet.”

Az Úr Jézus: „Figyelmeztess mindenkit, hogy legyenek
készenlétben, mert hamar eljövök megítélni a világot.”

2013. febr. 8. Szentségimádáson Jézus: „Drága kislányom!
Figyeld a jeleket! Most hozom el mindazt, amit előre megmondtam neked. Nagy természeti katasztrófa fog végig söpörni a világon. Rengeteg lesz a halott. Megítélem a földet. Csak
aki imádkozik, az menekül meg. Akik nem akarnak tudomást
venni Rólam, azok örökre elvesznek.

Kislányom, figyelj! A jelek már itt vannak. Az antikrisztus már
felkészült, hogy imádtassa magát. Hamarosan felépíti templomát, ahol őt fogják imádni. Ő lesz a nagy rendcsináló és békítő. Ezt a rengeteg háborút és káoszt ő maga generálja, hogy
utána neki tulajdonítsák a felszínes békét, amit hatalmával eszközöl ki. Csodákat és gyógyulásokat fog tenni általa a sátán,
mert ő a sátán embere, a kárhozat fia, aki Isten helyébe teszi
magát. Megszünteti a Szent áldozatot, a Szentmisét, és a hamis
ökumenizmus jegyében eltörli a szentségeket. Már most
figyelmeztetlek benneteket: ne menjetek utána! Ne kövessétek
tanítását! Ti csak maradjatok meg Nálam! Csak a Szentmisén
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vegyetek részt, amit a rejtekben fognak bemutatni! Ti csak
drága Szent Testemet és Véremet imádjátok, és vegyétek
magatokhoz! Mert Én vagyok a ti egyedüli Megváltó Istenetek,
Aki kínhalált szenvedtem, meghaltam értetek, és harmadnapra
feltámadtam, hogy feltámasszam mindazokat, akik hisznek
Bennem. Felmentem Atyámhoz, hogy titeket is Magammal
vigyelek az örök boldogságba. Én vagyok az út, az igazság és
az élet. Aki Engem követ, annak örök élete van.

Vigyázzatok! Ne hagyjátok magatokat félrevezetni! Előre
figyelmeztetlek benneteket. Sok követőmnek a vérét fogják
kiontani. De nekik ez a nap lesz égi születésnapjuk, örök boldogságuk kezdete.

Vigyázzatok! Legyetek éberek! Kövessétek tanításomat! Éljetek a Szent Evangélium szerint! Rajtam kívül nincs más Isten.
Másodjára úgy jövök el majd, mint a villám. Feltámadott
dicsőséges testben. Emberi testben nem jövök vissza a földre.
„Mint ahogy a villám napkeleten támad, és napnyugatig látszik, olyan lesz az Emberfiának eljövetele is. Meglátják az
Emberfiát, amint eljön az ég felhőin nagy hatalommal és dicsőséggel.” (Mt. 24, 27.30.)

Jól vigyázzatok! Ne hagyjátok magatokat félrevezetni! Aki
megtagad Engem, és az antikrisztust fogja imádni, annak az
örök kárhozat lesz az osztályrésze. Fogadjátok meg szavamat,
és váltsátok tettekre! Erre áldalak meg benneteket az Atya, a
Fiú és a Szentlélek nevében.”
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2013. febr. 16. Itthon a kegyelem órájában az Úr Jézus: „Nyisd
ki a Szentírást!” Erre a részre nyílt ki: 2 Tessz. 3, 1-7. 14.
„…imádkozzatok értünk, hogy az Úr szava terjedjen,…és
megszabaduljunk az ártó és gonosz emberektől. A hit ugyanis
nem mindenkié. …kerüljetek minden olyan testvért, aki kifogásolható módon él, és nem ragaszkodik a tőlünk kapott
hagyományokhoz. Ha valaki nem engedelmeskednék a levélben adott tanításnak, azt jegyezzétek meg, és kerüljétek a társaságát, hogy észre térjen.”

Jézus: „Figyelmeztesd testvéreidet, hogy kerüljék az ál keresztényeket, akik nem tartják meg törvényeimet. Úgy élnek, mint a
pogányok, ráadásul képmutatók. Ne legyetek velük bizalmasak,
mert ők lesznek a ti árulóitok! Nyisd ki a Szentírást!” Ide nyílt
ki: Júdás 4: „…bizonyos emberek befurakodtak közétek, akiknek az ítéletük már rég megíratott, ezek az istentelenek Istenünk
kegyelmét kicsapongásra fordítják, az egyetlen Urat, Urunkat,
Jézus Krisztust pedig megtagadják.” Jézus: „Ez vonatkozik
most Egyházamra. Nyisd ki a Szentírást!” Erre a részre nyílt ki:
2 Pt. 1, 3-7: „Krisztus ismerete üdvösségre vezet. Isteni ereje az
Isten szerinti jámbor élethez mindent megadott nekünk: megismertük azt, aki saját dicsőségével és erejével meghívott minket.
Értékes és nagy ígéreteket kaptunk, hogy általuk részeseivé
legyetek az isteni természetnek, és megmeneküljetek a romlottságtól, amely a világban uralkodik a bűnös kívánság következtében. Éppen ezért minden igyekezetetekkel legyetek rajta,
hogy hitetek megteremje az erényt, az erény a tudást, a tudás a
magatok fölötti uralmat, a magatok fölötti uralom a jóban való
kitartást, a jóban való kitartás a vallásos érzületet, a vallásos
érzület a testvériességet, a testvériesség pedig a szeretetet.”
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Jézus: „Erre hívtalak meg mindnyájatokat. Erre kapjátok örök
jutalmatokat. Vigyázzatok! Figyeljétek a jeleket! Szentéletű
pápám most távozik székéből. Arról ismeritek meg, hogy az új
pápa Tőlem való, vagy nem, hogy mennyiben teljesíti parancsaimat. Ha nem az Én tanításomat hirdeti, akkor a sátánt szolgálja.
Olvassátok el a Szentírást!” „…akár mi, akár egy mennyei
angyal más evangéliumot hirdetne nektek, mint amit mi hirdettünk: átkozott legyen! Amint már kijelentettük, most újra
megismételjük: Ha valaki más evangéliumot hirdet nektek,
mint amit tőlünk hallottatok, átkozott legyen!” (Gal.1, 8-9.)

Jézus: „Imádkozzatok az új pápáért, mert ha törvényeim áthágásával, Nélkülem akarja „megújítani” az Egyházat, akkor a
végítéleten az átkozottak közé fogom sorolni, ami az örök kárhozat.

Gyermekeim! Most nagyon nehéz idők elé néztek. Most
választom szét a juhokat a kosoktól. Az igazakat, akik Engem
követnek az Evangélium megtartásában, a hamisaktól.
Használjátok a józan eszeteket! Olvassátok el az Újszövetségi
Szentírást, és vessétek össze azzal, amit majd tanítanak nektek!
Ha nem egyezik meg vele, fordítsatok nekik hátat, és csak
Engem kövessetek! A rejtekben, otthonaitokban imádkozzatok! Én veletek vagyok, és meghallgatom imáitokat. Kérjétek
Tőlem a tisztán látást, a jó halál, és a végső állhatatosság
kegyelmét! Nemsokára elhurcolnak és megölnek titeket hitetek
megvallásáért. Megáldalak titeket megerősítő áldásommal az
Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Köszönöm, hogy követitek felhívásomat.”
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2013. febr. 16. Szentségimádáson Jézus: „Drága gyermekeim!
Most nagyon nehéz idők következnek. Sokakat el fognak hurcolni és ki fognak végezni a hitükért. Sokakat el fognak árulni
azért, mert Engem, az élő Istent imádnak a legméltóságosabb
Oltáriszentségben a Szentségimádáson és a Szentmisén, amit a
rejtekben fognak bemutatni igaz és hű papjaim.

Gyermekeim! Ne higgyetek azoknak, akik megmásítják törvényeimet! Én nem engedélyezem az abortuszt, az eutanáziát, a
cölibátus eltörlését, a szentségi házasság felbontását, és az egyneműek „házasságát”. Sem pedig a szentségek eltörlését, amelyeket Én Magam alapítottam. Akik ezt teszik, azok az Egyház
ellenségei, a sátán szolgái. Imádkozzatok! Imádkozzatok!
Imádkozzatok! Elsősorban azért, hogy megmaradjatok a szent
hitben, és ezt a hitet tovább adjátok gyermekeiteknek és unokáitoknak! Azért, hogy minden családban legyen legalább egy
Szentírás, amit jól rejtsetek el, mert lesznek idők, amikor a
sátán emberei erre vadásznak, hogy megsemmisítsék. De ti ne
aggódjatok! Mindazok, akik igyekeznek törvényeim megtartására, és így keresnek Engem, azoknak kinyilatkoztatom
Magam. Én leszek életükben a fény, Aki Istenhez vezetem
őket. Én megyek előttük a keresztúton, és felviszem őket
Atyám országába. Ez az egész üldözés nem tart sokáig. Én
Magam fogok véget vetni neki. Utána megújítom Egyházamat.
Sok gyermek fog születni, és Engem, az élő Istent fognak
imádni. Egyházam egy lesz. Nem lesz benne széthúzás.
Mindenki nagy békében és szeretetben fog élni az egy örök
Istennel, és egymással. Ez lesz a béke és a szeretet korszaka.
Az emberek szívesen fognak adakozni, és segíteni a másiknak.
A mai anyagi viszonyokhoz képest nagy lesz a szegénység, de
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annál nagyobb lesz a lelki gazdagság, és ezt a kincset átörökítik nemzedékről nemzedékre. Én leszek az ő kincsük, örök boldogságuk, Akit éjjel nappal imádni fognak a legméltóságosabb
Oltáriszentségben.

Gyermekeim, készüljetek! Egy soha nem látott boldog korszak köszönt az emberiségre annyi szenvedés után. A sátánt
Én Magam láncolom meg a pokolban ezer évre. Akkor nem
tudja majd megtéveszteni és egymás ellen fordítani a nemzeteket, és mindenféle ocsmány tettekre ösztönözni. (Itt az
Úr a paráznaságra és a ferde hajlamú bűnökre gondolt.)
Akkor az emberek tisztán és szentül fognak élni. Sokat fognak imádkozni, és nagyon boldogok lesznek. Én Magam
fogok róluk gondoskodni. A föld megtermi gyümölcsét.
Lesz bőven eledel, magasztalni és dicsőíteni fognak Engem,
az élő egy igaz Istent. Akkor nem lesz nélkülöző, de hitetlen
sem. Mindenkit betöltök lelki-testi eledellel. A szívükbe
költözöm a Szentáldozásban, és nagyon boldogokká teszem
őket. Azoknak, akik erre vágynak, kinyilatkoztatom
Magam. Az emberek hosszú ideig fognak élni, és Énbennem, és Énvelem egyesülve fognak imádkozni és dolgozni.
Ez egy nagyon boldog idő lesz, a béke korszaka. Erre
készüljetek, de ezt nem fogja mindenki megérni. Azok, akik
ezt megérdemlik, felviszem a mennybe, Atyám trónusa elé.
Kérjétek magatokra a jó halál, és a végső állhatatosság
kegyelmét! Erre áldalak meg benneteket az Atya, a Fiú és a
Szentlélek nevében.”

2013. febr. 26. Itthon az Úr Jézus: „Nyisd ki az Újszövetségi
Szentírást!” Ide nyílt ki:
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2 Tessz. 2, 3-4. „…be kell következnie az elpártolásnak, és
nyilvánvalóvá kell lennie a bűn emberének, a kárhozat fiának,
az ellenségnek, aki Isten fölé emelkedik és mind a fölé, ami
szent. Sőt Isten templomában foglal helyet, s azt állítja magáról, hogy isten.”

Az Úr Jézus: „Most lép fel az antikrisztus. Az új pápa ellenpápa lesz. Most választom szét a juhokat a kosoktól. Most válik
szét az Egyház. A rejtekben lévők az egy igaz Istent fogják
imádni. Ők lesznek az igazak. A többiek pedig bálványimádók
lesznek. Őrájuk az örök kárhozat vár. Nyisd ki a Szentírást!
1 Kor. 1, 22-24. „A zsidók csodákat követelnek. A görögök
bölcsességet keresnek. Mi azonban a megfeszített Krisztust
hirdetjük: Aki a zsidóknak ugyan botrány, a pogányoknak meg
oktalanság, de a meghívottaknak, akár zsidók, akár görögök:
Krisztus, Isten ereje és Isten bölcsessége.”

Jézus: „Most is ez vonatkozik rájuk. Engem, a Megfeszítettet
nem fogadnak el. Az antikrisztust majd elfogadják, mert világi
hatalmat akarnak.”

2013. febr. 28. Szentmise, szentáldozás után az Úr Jézus: „Ma
lezárult egy korszak. Szentéletű pápám lemondott. A széke üresen áll. Most következik az antikrisztus és az ellenpápa rémuralma. Ez a sátán végső csapása az emberiségre. Most hamis
helytartót ültet a pápai székbe, aki felrúgja törvényeimet. Az
antikrisztus pedig föllép, mint nagy békítő, aki hatalommal és
csodáival ámulatba ejti a népet. Azokat, akik nem ismernek
Engem, mert Nélkülem akartak élni. Most belép az életükbe az
antikrisztus, akit imádni fognak. Ez okozza örök vesztüket.
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Gyermekeim! Most különösen sokat imádkozzatok a hitetek
megmaradásáért, a hit évében, amelyet szentéletű pápám hirdetett meg. Mert erre lesz a legnagyobb szükségetek. Tartsatok
ki Mellettem életetek feláldozása árán is, mert csak így nyeritek el az örök életet! Erre áldalak meg benneteket az Atya, a
Fiú és a Szentlélek nevében.”

Szentírási megerősítés: 1 Pt. 5,8-9: „Ellenségetek, az ördög,
mint ordító oroszlán jár körül, keresve, kit nyeljen el.
Szálljatok vele szembe keményen a hit erejével…”

2013. márc. 2. Szentmise, Szentáldozás után az Úr Jézus:
„Most kettéválik az Egyház. Lesz egy földalatti, ahol az igazak
szentségben és igazságban fognak imádni Engem, és egy hivatalos, ahol kigúnyolnak és megcsúfolnak Engem. A földalatti
Egyházból csak nagyon kevesen fognak megmaradni. Sokakat
elhurcolnak és kivégeznek. De megmarad egy szent gyökér,
amely majd kihajt. Azok, akik megváltoztatják tanaimat, kigúnyolnak, és arcul ütnek Engem, mindörökre elvesznek.”

2013. márc. 3. Itthon a kegyelem órájában az Úr Jézus: „Nyisd
ki a Szentírást!” Ide nyílt ki: Mt. 18, 15. „A testvér figyelmeztetése.” Jézus: „Figyelmeztesd testvéreidet! Az idő közel. Térjenek
meg még ma, mert mondom neked: nincs több haladék. A türelmi idő lejár. Most kezdődik el az ítélet Isten háza népe, és a világ
fölött. Aki megtér, üdvözül. Aki nem, elkárhozik.”
Szentírási megerősítések: Jel. 11,18. „…eljött a megtorlásnak…az ideje.” Júdás:14-15: Ide kétszer nyílt ki: „…jön az Úr
tízezernyi szentjével, hogy ítéletet tartson mindenki fölött, és
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hogy megbüntesse az istentelenek minden gonoszságban véghezvitt cselekedetét, és minden durva szót, amit az istentelen
bűnösök ellene szóltak.”

2013. márc. 5. Itthon az Úr Jézus: „Imádkozz papjaimért, mert
sokakat ki fognak végezni közülük. Így dicsőítik meg Istent
hűségükkel, amikor vértanúságukban is sorsközösséget vállalnak Velem, Aki kereszthalált haltam értük. Csak a képmutatók
nem adják Értem az életüket. Sok igaz papom meg fog halni.”

2013. márc. 5. Szentségimádáson Jézus: „Drága kislányom!
Most az idők végét élitek. Most teljesülnek be a Szentírásban
megírt próféciák. Most lép föl az antikrisztus. (2 Tessz. 2, 3-4.)
Most tisztítom meg tűz által a világot. (2 Péter 3, 10. 12.)
Miután megtisztult, visszajövök a földre. Egy új korszakot
hozok, a béke és a szeretet korát. A sátánt ezer évre megbilincselem, és a pokol fenekére taszítom, hogy ne tudja többé megtéveszteni az embereket. Ezt az új kort viszont csak az emberek egyharmada fogja megérni. Ezért ezt mondom nektek:
Éljetek szüntelen készenlétben! Éljetek mindig halálra készen!
Szüntelen imádkozzatok! Kérjétek a Szentlelket, hogy adja
meg nektek a tisztán látást és a bölcsességet! Ő vezessen titeket, adja meg a hit kegyelmét, és hitetek megerősítését! Csak
Bennem higgyetek, Aki a keresztfán meghaltam értetek, a ti
bűneitekért, és harmadnapra feltámadtam. Felmentem
Atyámhoz, és helyet készítettem nektek a mennyben, hogy ti is
ott legyetek, ahol Én, és lássátok dicsőségemet. Annyira szeretlek benneteket, hogy mindörökké veletek együtt akarok
lenni Atyám házában. De csak akkor jöhettek fel a mennybe,
ha szeretitek Atyámat, Engem és a Szentlelket, mert a menny75

ország azoknak készült, akik Istent szeretik. Istent szeretni
annyit jelent, hogy teljesítitek törvényeit. Törvényei nem nehezek. Ha beengedtek Engem a szívetekbe, és átadjátok az életeteket Nekem, akkor Én uralkodom bennetek. Ez azt jelenti,
hogy mérhetetlen undort keltek a szívetekben minden bűn
iránt, úgyhogy inkább a halált választanátok, mint a bűnt. Ezzel
együtt hatalmas vonzást adok a lelketekbe a szentségek iránt,
akaratom megtételére, és Szent Színem látására. A szentek
mind azért lettek szentekké, mert ezeket a kegyelmeket megkapták Tőlem. Ti ne akarjatok magatoktól tökéletesek, szentek
lenni, mert nem tudtok! Ti csak adjátok át magatokat Nekem
úgy, amilyenek vagytok! Bízzatok Bennem! Én szentekké formállak benneteket. Szeressetek viszont Engem úgy, amilyenek
vagytok! Az Én értetek kiontott drága szent Vérem lemossa
minden bűnötöket. Csak bánjátok meg azokat teljes szívetekből, és erős fogadással kötelezzétek el magatokat, hogy többé
nem vétkeztek! Gyónjátok meg bűneiteket, amilyen gyorsan
csak tudjátok, mert figyelmeztetlek benneteket, hogy nemsokára nem lesz gyóntatás, Szentmise és Eukarisztia! Egyházam
alapjaiban inog, recseg, ropog. Egy rövid időre úgy fog tűnni,
hogy összeomlik. De megígértem Péternek, hogy a pokol kapui
nem vesznek erőt rajta. Egyházamat kénytelen vagyok megrostálni. Ezért engedem meg a sátánnak ezt a támadást, mert
külön kell választanom az igazakat a képmutatóktól. Már nem
tudom tovább tűrni az elhatalmasodott bűnt, a kétszínűséget,
amely Egyházamban még hatványozottabban nagyobb bűntett,
mint a világban, mert aki többet kapott, többről ad számot.
Akinek többet adtak, attól többet követelnek. Ez vonatkozik
Egyházamra, a Nekem szenteltekre, és a hívekre. Mindenkit a
szerint ítélek meg, hogy mennyi talentumot kapott. Aki keve76

set, és úgy vétkezik, az csak kevés verést kap. De aki sokat
kapott, és ennek ellenére bűnt bűnre halmoz, nagyon sok verést
kap. Ezért taszítottam le a mennyből az első engedetlenség
miatt Lucifert és a többi bukott angyalt, mert ők birtokolták a
tökéletes tudást, ezért nagy volt a felelősségük. Ti is, akik
ismeritek törvényeimet, és mégis a bűnt választjátok, szigorú
büntetésre számítsatok. A türelmi idő nem azt jelenti, hogy
nem látlak benneteket, és hogy nem lesz számonkérés. Az időt
kizárólag arra kaptátok, hogy térjetek meg, és tegyétek jóvá
bűneiteket. Ne halogassátok megtenni ezt a kötelességeteket,
mert akkor jövök el, amikor nem számítotok rá. Jaj lesz nektek,
ha bűnben talállak benneteket. Mondom nektek, nem leszek
irgalmas hozzátok. Úgy fogtok járni, mint a balga szüzek, akik
kinnrekedtek a menyegzőről. A külső sötétségben pedig nagy
szenvedés vár rátok. Sírás és fogcsikorgatás mindörökre. Ne
szakítsátok el magatokat Tőlem, örök életetek Szerzőjétől,
mert ha így talál benneteket a halál, akkor már nincs többé
Hozzám visszaút. Mindörökre el lesztek szakítva Tőlem, örök
boldogságotoktól, ami a legnagyobb kár az ember számára,
ezért mondják örök kárhozatnak.

Gyermekeim! Ezek az utolsó figyelmeztetéseim. Ha nem tértek meg, csak magatokat okolhatjátok. Én mindent tudtul
adtam nektek. Mindezek le vannak írva a Szentírásban. De
mivel azt nem veszitek a kezetekbe, ezért kénytelen vagyok
kiválasztott gyermekemen keresztül tanítani benneteket.
Adjatok hálát végtelen irgalmamért, szeretetemért! Térjetek
vissza Hozzám! Gyűljetek keresztem alá! Sirassátok és bánjátok meg bűneiteket, amelyekkel keresztre feszítettetek Engem!
Szolgáljatok és szeressetek Engem felebarátaitokban, legfő-
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képpen hittestvéreitekben! Így tegyétek jóvá bűneiteket, amelyeket Ellenem és saját magatok ellen követtetek el.
Megáldalak benneteket az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”

2013. márc. 7. Szentségimádáson Jézus: „Drága gyermekeim!
Az idő rövid. Már itt az óra, amikor beteljesülnek a próféciák.
Az antikrisztus fellép, felfedi magát. Sokakat el fog kápráztatni hatalmával és csodáival. Sokan fogják őt imádni, mert azt
fogják állítani róla, hogy ő a messiás, a krisztus. De ti, akik
megismertetek Engem és tanításomat, ne menjetek ezek után a
megtévesztett, ostoba emberek után! Ti tartsatok ki mindhalálig Mellettem, Üdvözítő Istenetek mellett! Mert Én haltam kínhalált értetek a keresztfán. Én váltottalak meg titeket bűneitekből. Atyám az Én értetek kiontott drága Szent Véremet látja
rajtatok, és ezért könyörül meg bűnös, érdemtelen népén. Csak
Én vagyok számotokra az út, amelyen bejuthattok az Atyai
Házba. Én vagyok az igazság, Aki kinyilvánítottam nektek
Atyám Igéit, és csak Én vagyok számotokra az élet, Aki Szent
Testemet és Véremet adom nektek, hogy Általam örök életetek
legyen. Ne menjetek más istenek után! Ezek mind a sátán
hazugságai. Azért, hogy letérítsen benneteket a szűk ösvényről,
ami a mennybe visz, és az örök tűzbe, az örök kárhozatba
taszítson benneteket.

Gyermekeim! Ne higgyetek ellenfelemnek! Most a végső harc
folyik ellenetek a sátán részéről. Tudja, hogy kevés az ideje,
ezért mindent bevet, hogy megtévesszen és elbuktasson benneteket. Ne higgyetek neki! Ne álljatok vele szóba! Tartsatok ki
Mellettem és az Evangélium megtartása mellett életetek felál-
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dozása, véretek kiontása árán is! Én is az életemet adtam oda
értetek. Így lesztek méltó követőim, és ha mindhalálig hűségesek maradtok Hozzám. Bevezetlek titeket Atyám házába, és
elnyeritek az örök boldogságot.

Gyermekeim! Ami most következik, az a végső harc, az utolsó
ütközet. A sátán elkeseredett harcot vív a lelketekért, hogy
megtévesszen, és a pokol tüzére taszítson. Újra mondom: ne
higgyetek neki! Ne álljatok vele szóba! Akkor megmentitek a
lelketeket az örök életre. Íme mindent tudtul adtam nektek.
Kövessétek felhívásomat! Megáldalak titeket különleges, megerősítő áldásommal az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”

2013. márc. 11. Szentségimádáson Jézus: „Drága gyermekeim!
Engem lássatok mindig mindenben, mert minden mögött Én
állok. Így lássátok az eseményeket, a jövőt, mert mindent a ti
javatokra, lelketek üdvösségére adok, vagy engedek meg. Ne
féljetek a jövőtől! Én mindig veletek vagyok. Veletek szenvedek, és soha nem hagylak el. Ha kiáltotok Hozzám, meghallgatom. Ha hittel kértek, megsegítelek. A derűt ne engedjétek ki
soha a lelketekből! A félelem és a kétségbeesés a sátántól van.
Ha átadjátok az életeteket Nekem, és teljes bizalommal Rám
hagyatkoztok, nem szégyenültök meg. Mert Én vagyok a ti
Megváltó Istenetek, Aki a keresztfán kínhalált szenvedtem
értetek. Bízzatok Bennem! Higgyetek az örök életben, amelyet
akkor kaptok meg Tőlem, amikor a lelketek kirepül testetekből. Tartsatok ki mindhalálig a Belém vetett hitben! Éljetek az
Evangélium szellemében, és akkor elnyeritek az örök boldogságot. Erre áldalak meg benneteket az Atya, a Fiú és a
Szentlélek nevében.
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Drága gyermekeim! Hamarosan bezárják templomaimat.
Kidobják Az Oltáriszentséget és a gyóntatószéket.
Megszüntetik a Szentmisét. Helyette gyalázatos tévtanításokat
fognak templomaimban prédikálni. Mindezt a hamis ökumenizmus jegyében teszik. Engem ugyanúgy nem fognak elfogadni, mint amikor a földön éltem. Most is el fognak utasítani.
Megvetik tanításomat, és elvetik törvényeimet, mert azokat túl
szigorúnak találják. Helyette a saját ízlésük, bűneik szerint
hoznak törvényeket. Eltörlik a cölibátust (papi nőtlenség).
Megengedik a homoszexuálisok és a nők pappá szentelését, az
abortuszt és az eutanáziát. Eltörlik a tíz parancsot. A bűn fogalmát elvetik. Helyette teljes szabadosságot engednek meg az
élet minden területén. Az emberi méltóságot lábbal tiporják. Az
embert az állat szintje alá süllyesztik. Ki fog törni a harmadik
világháború, amely sokkal nagyobb pusztítást végez, mint az
első kettő együttvéve. Rengeteg lesz a halott. Az emberek kétharmada kipusztul. Tűz által tisztítom meg a földet. (2 Péter 3,
10. 12.) Akik életben maradnak, azt fogják hinni, hogy egyedül
vannak, mert oly ritka lesz egy-egy élő ember. A föld sivár és
kietlen lesz. Ember és állat elpusztul. Mindez azért történik,
mert annyira elhatalmasodott a bűn, hogy a pokol összes ördögét kiszabadították a földre. Mindezt azért engedem meg, mert
lélekben újra keresztre feszítenek Engem az által, hogy még a
legszentebb Eukarisztiát is ki fogják dobni.

Gyermekeim! Készüljetek! Most az Egyház ketté fog szakadni. Nyissátok meg ajtótokat a menekülni kényszerülő keresztények, szerzetesek, és igaz papjaim előtt! Fogadjátok be őket
házaitokba! Úgy gondoskodjatok róluk, mintha Engem, személyesen fogadnátok be! A rejtekben ünnepeljétek meg a
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Szentmisét, amely nagy kincs lesz, mert nagyon ritka lesz. Úgy
fogadjátok a szívetekbe a legméltóságosabb Oltáriszentséget,
mint utolsó útravalótokat, mert egyáltalán nem biztos, hogy
halálotok előtt még újra meg tudtok áldozni.

Gyermekeim! Tartsatok ki Mellettem mindhalálig, még életetek feláldozása árán is! Ha mindvégig kitartotok tanításom
megtartásában, egy soha nem látott gyönyörű országba viszlek
benneteket, a mennyországba.”

2013. márc. 20. du. itthon az Úr Jézus: „Nyisd ki a Szentírást!”
Mt. 16,3. „…az idők jeleit nem tudjátok felismerni?”
Jézus: „Szánalmas ez a nép, mert az idők jeleit nem ismeri fel.
Pedig most dúl a legnagyobb harc ellenfelem és követőim
között. A sátán már évtizedek óta befészkelte magát a
Vatikánba. Most fogják eltörölni a mindennapi áldozatot, a
Szentmisét, amely az Én vértelen keresztáldozatom megújítása. Óvakodjatok azoktól, akiknek be van kötve a szemük! Nem
fogadják el üzeneteimet, mert a gőg megvakította őket. Ne
menjetek utánuk! Tartsatok ki Mellettem! Fogadjátok el üzeneteimet, amelyek által felkészítelek benneteket a végső harcra, a
döntő küzdelemre! A tét hatalmas: örök élet, vagy örök kárhozat. Tartsatok ki Mellettem mindhalálig, ha kell, véretek kiontásáig! Nem telik el sok idő, a harc végérvényesen eldől. Rövid
ideig tart üldözésetek. Utána tűz által tisztítom meg a világot,
és leszáll a Földre az Égi Jeruzsálem. Ezzel kezdetét veszi az
ezer éves béke uralma. Készüljetek! Soha nem tapasztalt béke
és boldogság vár mindazokra, akik hűségesek maradnak
Hozzám mindhalálig. A hűtlenek, a gyávák a kénköves tóba
vettetnek. Ott lesz sírás és fogcsikorgatás örökkön örökké. A
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Hozzám hűségesek pedig elnyerik az örök élet koronáját, és
ragyogni fognak Atyjuk országában, miként a nap. Már előre
felkészítettelek. Mindent megmondtam nektek. Fogadjátok
meg figyelmeztetésemet! Megerősítő áldásomat adom rátok az
Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”

2013. márc. 23. Szentmise, Szentáldozás után az Úr Jézus: „Az
ellenpápa megcsúfol Engem a nagyhéten. Én ugyanis apostolaim lábát mostam meg. Ő pedig gúnyt űz Belőlem, mert az
elítéltek lábát mossa. Az apostol és a bűnöző nem ugyanaz.
Apostolaimnak példát adtam az alázatra és a szolgálatra, hogy
így hirdessék az Evangéliumot. A bűnözőkre nem vonatkozik
ez a tanítás. Ő az embereknek akar megfelelni, nem az
Istennek.”

2013. márc. 28. Nagycsütörtökön éjjel Szentségimádáson az
Úr Jézus: „Drága gyermekeim! Az idő elérkezett. Megrostálom
a világot. Ti a végidőt élitek. Ez azt jelenti, hogy ez a korszak,
amelyben most éltek, elmúlik, és egy új következik. Ha most
megtértek, még megmentitek a lelketeket az örök életre. Ha
halogatjátok, lehet, hogy hirtelen tör rátok a halál, és örökre
elvesztek. Most egy hatalmas méretű keresztényüldözés fog
végigsöpörni a világon. Most teljesül be Dániel próféta jövendölése. Most szűnik meg a mindennapi áldozat, a Szentmise,
amelyet igaz papjaim a rejtekben lesznek kénytelenek bemutatni. De ez sok gyermekemnek az életébe fog kerülni.
Vigyázzatok! Legyetek éberek! Ne higgyetek mindenkinek!
Ellenfelem most belülről akarja megsemmisíteni Egyházamat.
Sok ál keresztény furakodott be Egyházamba. Óvakodjatok
tőlük! Ellenfelem most teljesen megosztotta a Katolikus
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Egyházat. Figyeljétek a jeleket! Gyümölcséről ismeritek meg a
fát. A jó fa jó gyümölcsöt terem. A rossz fa rossz gyümölcsöt.
Ti csak tartsatok ki Mellettem! Azokat a papokat kövessétek,
akik életszentségben élnek! Minden szolgámért imádkozzatok!
Nagy a felelősségük. A sátán őket támadja legjobban, mert
tudja, hogy sok lelket rántanak magukkal, ha elbuknak.

Gyermekeim! Szüntelenül imádkozzatok! Oly sok lélek hull a
kárhozatba, mert nincs, aki áldozatot hozna, és imádkozna
értük. Engem lássatok a keresztfán! Ne hagyjátok, hogy egyetlen lélek számára is hiábavalóvá váljon értük kiontott drága
Szent Vérem, rettenetes kínszenvedésem és kereszthalálom!
Szenvedéseiteket és áldozataitokat egyesítsétek az Enyéimmel,
így ajánljátok fel Nekem, égi Édesanyátok hétfájdalmas
Szeplőtelen Szíve és könnyei által a lelkekért! Ezzel rengeteg
lelket mentetek meg. Különösen a fiatalokért imádkozzatok és
a haldoklókért! Mondjátok el értük naponta többször is az
irgalmasság rózsafüzérét! Így gazdagon érkeztek meg országomba. Erre áldalak meg benneteket az Atya, a Fiú és a
Szentlélek nevében.”

2013. márc. 29. Nagypénteken Szentségimádáson az Úr Jézus:
„Keresztre feszítésem napján a földre éjszaka borult. Ez a bűn
sötétsége. Ma, amikor megünnepeltétek kereszthalálomat,
szintén a bűn sötétsége borítja be a világot. Akkor, amikor
Engem halálra ítéltek, el akartak tenni láb alól, mert túl sok
csodát tettem, és féltékenyek voltak, hogy mindenki hinni fog
Nekem, és elfogadják tanításomat. Ma Testemben már nem
tudnak újra megölni, de megölnek a lelkükben, amikor hátat
fordítanak tanításomnak, az Evangéliumnak, ellene mondanak
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a szeretet főparancsának, illetve elferdítik annak jelentését,
mert a bűnös a szent dolgokból is bűnt kreál. Ma keresztre
feszítenek Engem a lelkükben, amikor Nélkülem akarnak élni.
De nagyon tévednek, mert Én mindent látok és hallok. Akkor
is, ha ők ebben nem hisznek, és Én az Örök Bíró haláluk után
megítélem őket, és csak két végállomás létezik: mennyország
vagy pokol. Az Én legnagyobb szenvedésem az, ha nem fogadják el tanításomat, bűnt bűnre halmoznak, és elkárhoznak. Az
ilyen ember számára hiábavaló lett rettenetes kínszenvedésem
és kereszthalálom.

Drága gyermekeim! Sürgetlek benneteket! Mielőbb térjetek
meg! Az idő nagyon-nagyon rövid. Ne menjetek a széles úton,
ami a kárhozatba visz! Nézzetek fel keresztemre! Mekkora árat
fizettem értetek! Kövessetek Engem a keskeny ösvényen,
amelyre mindnyájatokat meghívtam. Ez az önmegtagadás és a
kereszthordozás útja. Csak ez visz az üdvösségre. Ezzel mentitek meg a magatok és mások lelkét. Ne legyetek önzőek!
Kövessetek Engem! Én a Magam számára a pusztában nem tettem csodát, hogy a kövek változzanak át kenyérré, pedig negyven napig nem ettem. De az emberek számára megszaporítottam a kenyeret és a halat, hogy jól lakjanak. Kövessétek példámat! Ha Engem szolgáltok a felebarátban, akkor Én
gondoskodom rólatok. Soha ne aggódjatok! Én veletek vagyok
minden nap, és sokkal jobban gondoskodom rólatok, mint ti
magatokról. Ti csak keressétek a mennyek országát, és annak
igazságát, a többi mind megadatik nektek! Tudja a ti mennyei
Atyátok, hogy mire van szükségetek, még ha nem is kéritek.
Én azért jöttem erre a világra, hogy életetek legyen, és bőségben legyen. Ne féljetek a holnaptól! Bízzátok Rám magatokat!
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Aki Istenben bízik, soha nem csalódik. Megáldalak benneteket
az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”

2013. ápr. 2. Szentségimádáson Jézus: „Az idő rövid. Hamar
lezárul ez a korszak. Egy új következik. A béke és a szeretet
kora. Visszajövök erre a földre, de előtte megtisztítom a világot. A bűnösök elpusztulnak. Az igazakat Magamhoz veszem a
mennybe. De megmarad egy kis csoport, a szent gyökér, amely
majd szárba szökken, kihajt, és sok gyümölcsöt hoz. Ez egy
nagyon boldog korszak lesz. Ebben mindenki szent lesz. Azért,
mert a sátánt megkötözöm, és ezer évre, a pokol fenekére taszítom.

Egyházamra a legnagyobb sötétség borul. Az antikrisztus meg
fog fosztani titeket Tőlem, a szentek Szentjétől, a legméltóságosabb Oltáriszentségtől. Mindezt a hamis egység jegyében
teszi. Mindazok, akiknek eddig sem volt fontos, hogy Engem,
a Megváltót a Szentáldozásban a szívükbe fogadjanak, utána
fognak menni. Sajnos ezek mind el fognak kárhozni, mert ez
maga lesz a bálványimádás.”

2013. ápr. 4. Szentségimádáson Jézus: „Drága gyermekeim!
Készüljetek! Nagyon felgyorsulnak az események.
Beteljesülnek a próféciák. Olvassátok a Szentírást, és értelmezzétek! Ne úgy olvassátok, mint egy regényt, ami emberi
gondolat, hanem úgy, mint az Élő Isten szavát, amely olyan,
mint az eső, amely lehull az égből, és megtermékenyíti a földet. Istennek minden szava élő, eleven beszéd, amely figyelmeztet, és a maga idejében beteljesül. A próféciák, amelyeket
kiválasztott prófétáimon keresztül intézek minden gyermekem-

85

hez, komoly figyelmeztetések, hogy térjetek meg, éljetek szüntelen készenlétben, mert elérkezik számotokra is, a számonkérés ideje. Minden szavam, amelyeket igaz prófétáim által intézek hozzátok, tartalmilag megegyezik a Szentírással. Szívem
nagy szeretete irántatok, hogy kiemeljem a Szentírásnak a ti
korotokra vonatkozó részeit, és mint időszerű gondolatokat
megismételjem, és felhívjam figyelmeteket, hogy felismerjétek
az idők jeleit, hogy milyen korban éltek. A ti korosztályotok
különösen rá van utalva arra, hogy figyelmeztetéseimet megismerje, és tettekre váltsa, mert a ti korotokban a leghatalmasabb
a sátán megtévesztése, és a lelkek elvesztésére irányított támadása. Ha nem ismeritek a próféciákat, és nem éltek szerintük,
könnyen a sátán prédájává váltok, és áldozatul estek. A tét
hatalmas: örök élet, vagy örök halál. Legyetek lélekben kisdedek, és alázatos lelkülettel olvassátok, és fogadjátok a szívetekbe szavaimat, amely lélek és élet! Örök életet szerez mindazoknak, akik tettekre váltják. De jaj a gőgösöknek, akik elutasítják! Ők saját gőgjük áldozatává válnak, mert a kevély
emberrel azt tesz a sátán, amit csak akar.

Gyermekeim! Már mindent elmondtam nektek. Már régóta
élitek az üzeneteket. Már rég beléptetek abba a korszakba, amit
végső időknek hívnak. Hamarosan felüti fejét az antikrisztus,
aki sokakat meg fog téveszteni, ha lehetséges, még a választottakat is. Tudjátok, kiket nem tud megtéveszteni? Azokat, akik
ismerik a Szentírást és a próféciákat, és azokat tettekre is váltják. Vagyis azokat, akik életszentségben élnek. Ezt kértem
mindnyájatoktól: Legyetek szentek! Szüntelen imádkozzatok!
Az ima párbeszéd Istennel, és az Istenbe vetett bizalom kifejezése. Az életszentség pedig Isten törvényeinek a megtartása.
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Gyermekeim! Hamar lezárul ez a korszak. A harmadik világháború zárja le, amelyben az emberiség kétharmada elpusztul.
Beteljesül a Szentírás szava: „Mint a tolvaj, úgy jön el az Úr
napja. Ezen a napon az egek nagy robajjal elmúlnak, az elemek
a tűz hevétől felbomlanak, a föld, és ami rajta van, elenyészik.
…az egek lángba borulnak és felbomlanak, az elemek a tűz
hevétől megolvadnak.” (2 Péter 3, 10. 12.) Igyekezzetek szentül és vallásosan élni! Így várjátok a halált, amely sokak számára elkerülhetetlen lesz. Valójában nincs halál, mert nincs
megsemmisülés. Csupán átmentek egy másik létformába.
Előtte mindenki megáll Színem előtt. Látni fog Engem az is,
aki nem hitt Bennem. Megtudja az igazságot, hogy Én vagyok,
és azt is, hogy Isten, és Bíró vagyok, Aki előtt mindenki köteles számot adni az életéről. Ekkor, mint egy film, lepereg előtte az élete, és tudni fogja, hogy hol van a helye. A jók, akik hittek Bennem, és szeretetben éltek, elnyerik a mennyet. Azok,
akik hittek, és bűnbánatot tartottak, a tisztítótűzbe mennek.
Azok, akik nem hittek Bennem, nem tisztelték törvényeimet,
és Nélkülem éltek, a pokolra mennek.

Gyermekeim! Nagy felelősséggel kell leélni földi életeteket,
mert örök sorsotok múlik rajta! Jaj, azoknak a szülőknek, akik
nem tanítják meg gyermekeiket az Isten törvényeire! Minden e
világi tudás fontosabb, mint az Isten törvénye. Istenre nincs idő
az életükben. Sajnos, ma rengeteg gyermek nő fel ilyen környezetben.

Gyermekeim! Nagy a felelősségetek. Isten Igéjét már a föld
minden részén hirdetik. Ti nem mondhatjátok: nem hallottam
róla. Felelni fogtok magatokról, és a rátok bízottakról.
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Elsősorban családtagjaitokról, de azokról is, akiket elétek
hozok. Nekik is hirdetnetek kell az Evangéliumot! Életpéldátokkal, szavaitokkal és cselekedeteitekkel! Amikor az ítéleten
szembesültök mulasztásaitokkal, és annak örökre szóló következményeivel, nagyon-nagyon fogtok szenvedni. Tanuljátok
meg végre, hogy a kegyelem, amit kaptok, az időre és az alkalmakra szól. Ha elszalasztjátok, nem tér vissza többé.

Gyermekeim! Most egy nagyon nehéz, gyászos kor küszöbére
értetek. Imádkozzatok! Imádkozzatok! Imádkozzatok! Most
százszorosan érvényesek az Evangéliumban hozzátok intézett
szavaim: szüntelen imádkozzatok, és Édesanyám Fatimában
elhangzott szavai: Hozzatok sok áldozatot a bűnösökért, mert
sokan elvesznek, mert nincs, aki áldozatot hozna értük!
Engeszteljétek a végtelenül szerető, nagyon megsértett
Mennyei Atyát!

Gyermekeim! Vegyétek nagyon-nagyon komolyan figyelmeztetéseimet! A keresztényüldözés már a küszöbön van. Eltörlik
a minden nap bemutatott áldozatot. Szentéletű, igaz papjaim
csak a rejtekben fogják tudni bemutatni a Szentmisét. Ez sokak
életébe fog kerülni. Készüljetek! Amikor a legrosszabb lesz a
helyzet, akkor jön el a nagy figyelmeztetés. Ez nagy szenvedést fog okozni mindazoknak, akik bűnben élnek. Még a szentek is találnak magukban kifogást.

Gyermekeim! Az egyetlen helyes készület a bűnbánat, a szentgyónás, és az evangéliumi életszentség, vagyis váltsátok tettekre mindazt, amit az Evangéliumban tanítottam nektek! Éljetek a Szentírás tanítása szerint! Akkor nincs mitől félnetek,
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mert aki így él, az nem esik ítélet alá. Számára nincs halál,
hanem a földi életből átmegy a teljes életbe, a mennyország
örömébe. Így éljetek drága gyermekeim! Minden kegyelmet
megkaptok Tőlem, hogy tettekre váltsátok tanításomat.
Fogadjátok megerősítő áldásomat az Atya, a Fiú és a
Szentlélek nevében.”

2013. ápr. 8. Szentségimádáson Jézus: „Drága gyermekeim!
Most hozzátok szólok, akik közel álltok Hozzám. Nagyon kérlek benneteket, ne higgyetek a sátánnak! Most álruhába öltözve közelít felétek. Ne higgyetek neki! Nem az számít, hogy ki
mondja, hanem, hogy mit mond. Mindig a tartalomra figyeljetek! Olvassátok újra az Evangéliumot, és ismerjétek meg jól!
Csak annak higgyetek, aki ezt hirdeti nektek. Aki elferdíti tanításomat, vagy kihagy belőle, az a sátántól van. Az igaz, hogy
irgalmas vagyok, de csak a megbánt bűnöket bocsátom meg.
Aki a Szentlélek ellen vétkezik, vagyis megátalkodott, annak
nem tudok megbocsátani, mert bezárja szívét kegyelmem előtt.
Mindaz, aki csupán az irgalmas Istent hirdeti, fél igazságot hirdet. Isten irgalma abban áll, hogy időt ad az embereknek a
megtérésre. De ha az ember nem használta fel a kapott időt, és
készületlenül találja a halál, bizony szembe találja magát az
Isten igazságosságával. Olvassátok el az Evangéliumot a végítéletről, ami ugyanaz, mint az egyén ítélete. „Jöjjetek Hozzám,
Atyám áldottai, mert éheztem, és ti ennem adtatok. Amit a legkisebbek közül eggyel tettetek, azt Velem tettétek. De ott áll a
gonoszoknak mondott gondolat is: „Távozzatok színem elől, ti
átkozottak, az örök tűzre, amely a sátánnak és angyalainak
készült. Mert éhes voltam, és ti nem adtatok ennem. Amit a
legkisebbek valamelyikével nem tettetek, azt Velem nem tetté-
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tek. Ezek az örök büntetésre mennek, az igazak meg az örök
életre.” (Máté 25, 31-46.)

Gyermekeim! Ne hagyjátok magatokat félre vezetni! A
Szentírásban minden benne áll. Csak ezt kövessétek! Én kaptam
minden hatalmat mennyen és földön. Én vagyok az Örök Bíró.
Mindazok, akik, megbánják bűneiket, és elhagyják azokat,
üdvözülnek. De akik nem bánják meg, és megátalkodottak,
elkárhoznak. Ez az isteni igazságosság. Én, az Isten nem örülök
annak, ha valaki elvész. Sőt, vérkönnyeket hullatok miatta. De
tiszteletben kell tartanom az ember szabad akaratát, és ki kell
szolgáltatnom annak, akit választott, és akit földi életében szolgált. Nem lehet két úrnak szolgálni. Dönteni kell. Vagy Isten, és
az Ő törvénye, vagyis az életszentség, vagy a sátán, és a kárhozat. Még az is nagy kegyelem részemről, hogy időt adok a megtérésre, és ha őszinte bűnbánatot tartotok, van Hozzám visszaút. De ha visszaéltek türelmemmel, és állandóan megsértetek
Engem, számolnotok kell a következménnyel. Például, itt van
Szűz Mária, az Én Édesanyám. Ő is szabad akaratot kapott.
Ismerte a zsidótörvényeket. Tudta, hogy halálra kövezik, ha
nincs apja a gyermekének. Ő mégsem félt, hanem teljesen
Istenre hagyatkozott. Évekig imádkozott azért, hogy a
Megváltó megszülessen. Annyira vágyott rá, hogy sokszor sírva
kérte erre az Istent. Amikor megjelent Neki Gábriel arkangyal,
a legtermészetesebb módon igennel válaszolt neki. És ennek az
igennek világra szóló örök következménye lett. Megszületett a
Megváltó, Aki üdvözítette a világot. Látjátok, mit jelent
Istennek igent mondani? Mily sokan mondanak Nekem nemet.
Becsukják szemüket, befogják fülüket, amikor hívom őket.
Pedig milyen csodálatos következménye lenne, ha igent mon90

danának hívásomra. Rengeteg lelket mentenék általuk, megváltoztatnám, megjobbítanám a világot, őket pedig szentekké formálnám, boldogokká tenném, és az örök életre vezetném.

Gyermekeim! Tanuljatok Szent Édesanyámtól és a szentektől!
Bízzatok Bennem, és adjátok át az életeteket Nekem! A legmerészebb álmaitokat is túlszárnyalja az a kegyelem, amit tartogatok számotokra. Nem ismertek magatokra, ha követtek
Engem. Szentekké, példaképekké akarlak formálni benneteket.
Rajtatok keresztül akarom megújítani a világot.

Gyermekeim! Bízzatok Bennem! Aki Istenben bízik, meg nem
szégyenül. Én Mindenható vagyok, és úgy szeretlek benneteket, hogy az életemet adtam oda értetek. Túláradó szeretetemmel jutalmazok meg minden nagylelkű embert, aki átadja az
életét Nekem. Higgyetek Bennem! Szolgáljatok Engem a felebarátban! Örök jutalommal fizetek meg nektek érte. Erre áldalak meg benneteket az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”

2013. ápr. 13. Szentségimádáson Jézus: „Drága gyermekem!
Az emberek szeme be van kötve. Nem akarnak látni és hallani.
Menekülnek szavamtól. Csak a saját karrierjük a fontos.
Engem megvetnek és kirekesztenek az életükből. Most az
Egyházra a nagy hitehagyás éjszakája borul. Engem, Aki a
Véremet ontottam, és az életemet áldoztam érte, meg fognak
tagadni. Nem kell már az Én drága Szent Testem és Vérem, a
Szent Eukarisztia. A papokat kötelezni fogják az új egységes
Egyház, a hamis ökumené új Istentiszteletnek a szertartására,
amelyből kimarad az átváltoztatás, maga a Szentmise, ami a
lényeg. Erre alapítottam az Egyházat az utolsó vacsorán.
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Ötszáz évvel ezelőtt megcsonkították misztikus Testemet, most
pedig darabokra fogják tépni. Gyakorlatilag keresztül fogják
húzni Szent Tanításomat, ami a Szentmise lényege, az átváltoztatás, és a saját ízlésük szerinti tévtanításokat fognak hirdetni. Megváltoztatják a Szentírást, és Isten helyett a fenevadat
fogják imádni.

Gyermekeim! A legsötétebb éjszaka borul most a világra és az
Egyházra. Imádkozzatok! Imádkozzatok! Imádkozzatok!
Imáitok még gyengíthetik a sátán hatalmát. Imádkozzatok,
hogy mielőbb jöjjek vissza a földre, és megrövidítsem az időt!

Gyermekeim! Már nem beszélek hozzátok sokáig. Prófétáimat
megölik, mert terhükre vannak azoknak, akik ellenem tanítanak, és félre vezetik a népet.

Gyermekeim! Tudjátok meg, hogy a Golgotán a legnagyobb
szomorúságom ez volt, hogy a sátán ennyire félre fogja vezetni népemet, és sokan behódolnak neki. Nektek, prófétáimnak
mondom: Ne féljetek azoktól, akik a testet megölik! Attól féljetek, aki a testet a lélekkel együtt a kárhozatba taszítja!
Engedelmeskedjetek Nekem úgy, ahogy Én is engedelmeskedtem Atyámnak! Ha nem hirdettem volna az Evangéliumot, és
nem mondtam volna el az igazságot, nem végeztem volna a
keresztfán a latrok között. De ez volt az Atya akarata, mert feltámadásommal mutatta meg a legnagyobb csodát, és azt, hogy
Isten vagyok. Engem senki sem tud leutánozni ebben.

Drága kiválasztott gyermekeim! Legyetek hűségesek Hozzám,
és engedelmeskedjetek Nekem! Tanuljatok apostolaimtól, akik
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ezt mondták: Inkább kell engedelmeskedni Istennek, mint az
embereknek, és hálát adtak azért, hogy méltóknak bizonyultak
gyalázatot szenvedni Értem. Egyesüljetek Velem a szenvedésben és a megaláztatásban! Amilyen mértékben egyesültök
Velem, olyan fokban osztoztok majd dicsőségemben. Most jön
el az idő, amire már felkészítettelek benneteket. Most válik
ketté az Egyház. A hűségesek, akik mindhalálig kitartanak
Mellettem, vértanúk lesznek. A hűtlenek, akik behódolnak a
fenevadnak, elkárhoznak. Vérkönnyeket sírok azok miatt, akik
el fognak veszni. Tartsatok ki Mellettem mindhalálig! Erre
áldalak meg benneteket megerősítő áldásommal az Atya, a Fiú
és a Szentlélek nevében.”

2013. ápr. 27. itthon du. az Úr Jézus: „Nyisd ki a Szentírást!”
Ide nyílt ki: Máté 27, 30-37. „Jézus kigúnyolása, keresztre
feszítése.” Jézus: „Ez vár Egyházamra. Elvesznek Engem tőle.
Nagy szenvedést és pusztulást zúdítanak rá, és magukra azok,
akik ezt teszik vele.”

2013. máj. 3. Szentségimádáson Jézus: „Drága gyermekeim!
Az idő közel. Készüljetek! Most, a ti napjaitokban fognak
beteljesülni a próféciák. Éljetek szüntelen készenlétben! Éljetek halálra készen! Olvassátok az Evangéliumot, és váltsátok
tettekre! Addig járuljatok a szentségekhez, ameddig még köztetek vagyok! Már nem sokáig lehetek köztetek. Keresni fogtok Engem, de nem találtok. Hamarosan elvisznek Engem tőletek. Nem lesz Szentmise. Nem lesz Oltáriszentség. Helyette
tévtanításokat fognak hirdetni. Az utolsó vacsorára fognak
hivatkozni, és csak ennek az emlékét fogják felidézni. Nem
lesz többé átváltoztatás, nem mondja ki a pap a kenyér és a bor
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fölött, miután a Szentlelket kérte, legyen ez Krisztus Teste és
Vére. Helyette kiosztják a kenyeret és a bort, megemlékezésül
az utolsó vacsorára. Ezzel beteljesül Dániel próféta jövendölése: eltörlik a mindennapi áldozatot, és helyébe lép a kárhozatos, vészt hozó undokság. Ez azt jelenti, hogy megfosztják
gyermekeimet Tőlem, az Üdvözítőtől, Aki ezt tanítottam: 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.
Mondom neked: mindazok, akik ezt a kárhozatos undokságot
előre kitervelték, és véghezviszik, a sátánt szolgálják, aki most
belülről akarja szétverni Egyházamat. Ő jól tudja, hogy Én
Nagycsütörtökön az Eukarisztia megalapításával hoztam létre
Egyházamat, mert meghagytam apostolaimnak: ezt cselekedjétek az Én emlékezetemre! Másnap, Nagypénteken Szent
Testem feláldozása és Szent Vérem kiontása által a keresztfán
megváltottam a világot. De előtte ezt mondtam: ha nem eszitek
az Emberfia Testét, és nem isszátok az Ő Vérét, nem lesz élet
bennetek. Most az örök élet Kenyerétől és Borától foszt meg a
sátán, hogy még könnyebben tudjon a kárhozatra taszítani benneteket. Ezzel egyidejűleg a Szentírást is meghamisítja.
Féligazságokat hirdet, és a lényeget elhallgatja. Ilyen a kárhozatról, a sátánról, a pokolról és a bűnről szóló tanításom.
Egyszerű. Ami nincs, az ellen fölösleges védekezni. Hirdetik
az irgalmas Istent, meg a tékozló fiú történetét, de elhallgatják,
hogy Isten csak a megtérő bűnösnek bocsát meg, de a megátalkodott elkárhozik. Aki a Szentlelket káromolja, örök vétek terheli. Ez a megátalkodottság. Ez is benne van a Szentírásban, de
ezt elhallgatják. A tékozló fiúnak azért bocsátott meg az Atya,
mert megbánta tettét, és visszatért az Atyai Házba. Ma is csak
azoknak bocsát meg az Atya, akik bűnbánatot tartanak, vissza94

térnek az Egyházba, és a szentségekhez járulnak. Meggyónják
bűneiket, és tiszta lélekkel járulnak a Szentáldozáshoz.

Gyermekeim! Szerezzetek be Szentírást! Mondom nektek, az
antikrisztus fellépésével egyidejűleg el fognak tűnni a boltokból a Szentírások, és csak megcsonkított Bibliákat fognak majd
árulni. A most beszerzett Szentírásokat helyezzétek rejtekbe,
mert eljön az idő, amikor házról házra járnak, és elégetik a régi
Szentírásokat, arra hivatkozva, hogy az már idejét múlta. Az
Egyházat megreformálják, és az új reformot kell majd követni.

Drága gyermekeim! Nagyon szomorú események fogják egymást követni. A legtragikusabb az lesz, hogy nagyon sokan be
fognak dőlni az antikrisztus reformjainak, ami gyakorlatilag az
Egyház megcsonkítása lesz, amit csak azok fognak észrevenni,
akik eddig is gyakorolták a vallásukat. Akiket ez nem érdekelt,
és nem ismerték a Szentmisét és az Evangéliumot, azokat
könnyen félre fogják vezetni. Sajnos ők vannak többen. De
vigasztalódjatok! Az antikrisztus ideje 3,56 év. Utána szám
leheletével megsemmisítem a gonoszt. A pokol fenekére taszítom, és ezer évre megláncolom a sátánt, hogy ne tudja félre
vezetni a népeket. Ez lesz az ezer éves béke uralma, amikor a
menny egyesül a földdel, a szentek Velem együtt fognak uralkodni a földi Paradicsomban. Akkor olyan nagy tisztelet és
imádás fogja körbevenni az Oltáriszentséget, mint az első
keresztények korában. Ez az idő már nagyon közel van.
Készüljetek! Sürgősen térjetek meg, mert hamar megrostálom
a népeket! Olvassátok az Evangéliumot, és váltsátok tettekre!
Ne hagyjátok magatokat félre vezetni! Az Evangélium, az Én
tanításom világos és érthető. Ha valaki nem azt hirdeti nektek,
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ne menjetek utána! Imádkozzatok szent életű papokért! Rájuk
van a legnagyobb szüksége a világnak. A szent pap elől menekül a sátán. Egy szent pap sokkal több lelket tud megmenteni
az életszentségével, mint beszédeivel és működésével. De a ti
életszentségetek által is sok lelket mentek meg. Tartsatok ki
mindhalálig az Én követésemben, amely az önmegtagadás és a
kereszthordozás! Soha ne feledjétek, Én erre hívtalak meg
mindnyájatokat. Aki mindvégig kitart, az üdvözül. Tartsatok ki
mindhalálig tanításom megtartásában! Legyetek hűségesek
Hozzám, ha kell, véretek kiontásáig is! Erre áldalak meg benneteket az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”

2013. máj. 6. Szentségimádáson az Úr Jézus nagyon szomorú
volt. Jézus: „Drága gyermekeim! Nagyon szomorú az Én
Lelkem. Beteljesülnek a próféciák, amelyeket az
Evangéliumban megjövendöltem. Az első három jel az ötből,
amelyek dicsőséges második eljövetelem előtt megtörténik,
már beteljesült.

Ezek: 1, a tévedések terjedése, amelyek a hit elvesztéséhez és
a hittől való elpártoláshoz vezetnek. (2 Péter 2, 1-3.)
2, Testvérgyilkos harcok és háborúk kirobbanása, melyek az
erőszak és a gyűlölet elhatalmasodásához vezetnek, és egyre
több szívben hűl ki a szeretet, miközben egyre gyakoribbá válnak a természeti katasztrófák, mint a járványok, az éhínség, az
árvizek és a földrengések. (Máté 24, 6-12.)
3, Véres üldözés, amit azok szenvednek el, akik hűségesek
maradnak Hozzám és az Evangéliumhoz, és erősek maradnak
a hitben. Eközben az Evangéliumot hirdetik már az egész világon. (Máté 24, 9-10.)
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4, Gyalázatos szentségtörés, amit az követ el, aki Krisztussal
szembehelyezkedik, vagyis az antikrisztus. (2 Tessz. 2, 3-4.)
Ez a prófécia, Dániel próféta jövendölése részben már beteljesült, amikor 500 évvel ezelőtt a reformáció során kettészakadt
az Egyház. Akkor csak egy rész vált ki belőle. A sátán most az
egész Egyházban el akarja törölni a mindennapi áldozatot.
Ehhez az ökumenét fogja felhasználni. Látjátok, milyen álnok
és hazug?! Még alá is támasztja az Én szavaimmal: „Legyenek
mindnyájan egyek. Amint Te, Atyám Bennem vagy, s Én
Benned, úgy legyenek ők is eggyé Bennünk, hogy így elhiggye
a világ, hogy Te küldtél Engem.” (János ev. 17, 21.) Én ezt úgy
értettem, hogy minden hívem legyen egységben Velem, az
Általam alapított Egyházban, amelynek a központja az
Eucharisztia, az Én Testem és Vérem, amelyet értetek áldoztam, a ti bűneitekért, megváltásul a keresztfán. Ellenfelem
most a hamis egység jegyében kihasználva azt, hogy 500 évvel
ezelőtt szétszakították Testemet, az Egyházat, most a még
Bennem megmaradt nagyobb részt is az elszakadt részbe akarja beolvasztani, hogy megfosszon titeket Tőlem, Aki a ti erőforrásotok és védőpajzsotok vagyok a sátán ellen. Minderre az
antikrisztust és csatlósait használja fel, akik már előre kiterveltek mindent, és készen állnak, hogy tervüket végre is hajtsák,
csak a megfelelő pillanatot várják.

Az ötödik jelet a rendkívüli tünemények alkotják, amelyek az
égbolton lesznek láthatók. (Máté 24, 29-30.)

Drága gyermekeim! Most újra vérkönnyeket sírok azok miatt,
akik hiábavalóvá teszik magukban kegyelmeimet, sokakat
megtévesztenek, és magukkal rántanak a pokolba. Ti emberek,
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nem láthatjátok a poklot, de beszéltem róla az Evangéliumban.
Sajnos a pásztorok zöme nem hirdeti, mert félelmetes, és úgymond nem akarják elijeszteni az embereket a vallástól. Pedig
ez nagyon fontos része tanításomnak, mert az embereknek tudniuk kell, hogy mi vár rájuk, ha Nélkülem akarnak élni, és a
bűnt választják. Most, ha elvesznek Engem, az
Oltáriszentségben tőletek, tudjátok meg, hogy sokkal gyengébbek lesztek. Sokkal könnyebben és gyorsabban el tud buktatni
a sátán, és a kárhozatba taszít. Azt kérem tőletek, hogy amíg
még köztetek vagyok, járuljatok gyakran a szentségekhez!
Hetente egyszer gyónjatok, és naponta áldozzatok! Csak tiszta
lélekkel járuljatok a Szentáldozáshoz! Jaj, azoknak, akik
elvesznek Engem tőletek! Mondom nektek: egy sem fogja
meglátni közülük Atyám dicsőséges országát. Ezek az emberek
keresztülhúzzák tervemet, meghiúsítják magukban kegyelmemet, és sok ember előtt elzárják a mennybe vezető utat. Érvényes rájuk is, amit a farizeusokra mondtam: „Jaj nektek, írástudók és farizeusok, ti képmutatók! Bezárjátok a mennyek
országát az emberek előtt. Magatok nem mentek be, s akik be
szeretnének jutni, azokat meg nem engeditek be.” (Máté 23,
13.)

Drága gyermekeim! Adjátok át az életeteket Nekem, Megváltó
Isteneteknek, Aki a keresztfán meghaltam értetek! Beszéljetek
Hozzám! Én, Aki a szívek és vesék vizsgálója vagyok, ott
lakom a lelketekben. Teremtsetek magatokban csendet, és szólítsatok meg! Lépjetek Velem kapcsolatba! Vegyétek nagy
kitüntetésnek, hogy Én, a második Isteni Személy, a mindenség
Ura, leereszkedem hozzátok, mert szeretlek benneteket!
Meghallgatlak, és minden kegyelmet megadok, amely az örök
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üdvösségre vezet. Ne a másik emberben, és ne magatokban
bízzatok, hanem csak Bennem! Én váltottalak meg benneteket
a keresztfán. Én Mindenható vagyok. Bármit kértek Tőlem,
megadom nektek, ha az a lelketek javára válik. Én veletek
vagyok minden nap a világ végezetéig. Én mindig meghallgatlak, és nagyon szeretlek benneteket. Szeressetek viszont
Engem, Aki az életemet áldoztam fel azért, hogy megszerezzem nektek az örök életet.

Gyermekeim! Kérjétek magatokra és mindenkire, de különösen pásztoraitokra a Szentlélek megvilágosító kegyelmét, a
tisztán látást! Naponta olvassátok a Szentírást! Ha tudtok,
naponta vegyetek részt a Szentmisén! Imádkozzatok, imádkozzatok, imádkozzatok!!! Ez legyen legfőbb feladatotok! Ha
átadjátok az életeteket Nekem, elhárítok minden akadályt,
hogy meg tudjátok tenni, amit kérek.

Hamar lezárul ez a korszak. Egy új következik, amit csak kevesen fognak megérni. Ha tudnátok, hogy ellenfelem mennyi
borzalmat és szenvedést akar rátok zúdítani, szüntelenül azért
imádkoznátok, hogy legyen meg az Én akaratom.
Egyfolytában a Miatyánkot és a rózsafüzért imádkoznátok,
amely megbénítja, tehetetlenné teszi a sátánt. Mondom nektek:
ha mindenki naponta csak fél órát imádkozná a rózsafüzért, a
világ paradicsomkertté változna. Béke és szeretet uralkodna a
szívekben. Nem lennének fegyverek, és mindenki bőségben
élne. Ti emberek döntitek el szabad akaratotok révén, hogy
kinek akartok szolgálni. A ti cselekedeteiteken múlik, hogy a
sátán a pokolban marad, vagy titeket, embereket gyötör a világon. Már sokszor megmondtam, hogy ne álljatok szóba vele, és
99

ne higgyetek neki! Egy mérce van: a szeretet. Egy világító fáklya van: az Evangélium, amely az Én tanításom. Ha ezt tettekre váltjátok, szentek lesztek. Ez pedig azt jelenti, hogy boldogok lesztek a földön és a mennyben is örökké. Miért utasítjátok el? Nem hisztek Nekem, Aki az életem odaadásával
bizonyítottam be, hogy szeretlek benneteket? A sátánnak hisztek, aki már Évát is félrevezette? Megmondom nektek az okát:
keresitek a boldogságot és a szeretetet, mert arra lettetek
teremtve, csak rossz helyen. Az önzésben és az élvezetekben.
Ezzel egyre távolabb kerültök Tőlem, Aki Magam vagyok a
tökéletes boldogság és élvezet. Aki Engem imád és szolgál a
felebarátban, az olyan magas fokú lelki boldogságra talál, amilyet remélni sem tudott.

Gyermekeim! Fogadjátok meg szavaimat, amely lélek és örök
élet mindazoknak, akik tettekre váltják. Nagyon örülök mindazoknak, akik elolvassák, és hisznek benne. Még jobban azoknak, akik tettekre váltják, és hasznot húznak belőle. Erre áldalak meg benneteket az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”

2013. máj. 7. Szentségimádáson Jézus: „Drága gyermekeim!
Készüljetek, mert hamar beteljesülnek a próféciák, mindaz,
amit látnokaimon keresztül mondtam nektek! Éljetek szüntelen
készenlétben! Készüljetek a Velem való nagy találkozásra,
amely életetek legfontosabb, döntő pillanata. Tartsatok szüntelenül bűnbánatot, és éljetek tiszta lelkiismerettel, nehogy bűnben találjon az a pillanat, amikor lelketek elhagyja porsátor testeteket, és számot adtok Nekem egész életetekről. A
Szentgyónás nagy kegyelem. Minden bűnt, amit meggyóntok,
megbocsátok, és nem kérek számon tőletek. De jaj, azoknak,
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akik nem bánják, és nem gyónják meg bűneiket. Ha így állnak
Színem elé, az örök tűz fogja emészteni őket, és a férgek, amelyek ki nem pusztulnak. Ezért kérlek benneteket, drága,
Véremen megváltott gyermekeim! Bánjátok meg szívből minden bűnötöket, és gyónjátok meg azokat, amíg vándorként
éltek ebben a testben! Szeressétek Istent, a Legszentebb
Szentháromságot teljes szívetekből, Akinek az életeteket és
örök boldogságotokat köszönhetitek! Szeressétek felebarátaitokat, és legyetek velük irgalmasok! Imádkozzatok ellenségeitekért, ahogy Én is tettem: Atyám, bocsáss meg nekik, mert
nem tudják, mit cselekszenek! Mondom nektek, a szeretet sok
bűnt eltakar. A mennyben pedig együtt fogtok örülni Velem és
szent angyalaimmal mindazoknak a lelkeknek, akiket imáitokkal és áldozataitokkal mentettetek meg az örök kárhozattól. Így
éljetek drága gyermekeim, akkor elnyeritek az örök boldogságot a mennyben! Erre áldalak meg benneteket megerősítő áldásommal az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”

2013. máj. 9. Szentségimádáson Jézus: „Drága gyermekeim!
Az idő eljött. Amint emlékezhettek rá, már évek óta mondtam,
hogy szétválasztom a juhokat a kosoktól. Ez az idő most jött
el. Már most láthatjátok, hogy ez beteljesült. Az
Evangéliumban ezt mondtam: sokan mondják Nekem, Uram,
Uram, de csak aki Atyám akaratát teljesíti, az üdvözül. Ne
higgyetek mindenkinek, aki, amint már mondtam, féligazságokat hirdet nektek. Annak higgyetek, akinek a cselekedetei
hitelesek, vagyis odaadóan imád Engem a legméltóságosabb
Oltáriszentségben, éli, vagyis tettekre váltja az Evangéliumot,
és a teljes igazságot hirdeti, amit tanítottam nektek. Sajnos
kevés az ilyen tanító, de a felsoroltak alapján megismeritek
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őket. Őutánuk menjetek! A többieket, a hamis prófétákat ne
kövessétek! Ők báránybőrbe bújt farkasok, akik a sátánt szolgálják, és a nyájat a pokol szakadékába terelik. Ne higgyetek
nekik! Vegyétek meg a Szentírást, és minden nap olvassatok
belőle! Lehetőleg a család együtt olvassa, és jegyezzétek meg
a négy Evangéliumot, hogy a mindennapi életben alkalmazni
tudjátok ezt a tanítást, amely az örök életre vezet. Örök boldogságot ad mindazoknak, akik eszerint élnek. Ezért a legnagyobb kincs ez a lelki táplálék.

Gyermekeim, Véremen megváltott kicsinyeim! Nézzetek Rám,
a keresztre! Nagy volt a lelketek ára. Jobban vigyázzatok lelketek tisztaságára, mint szemetek fényére! Ne hagyjátok, hogy
a hamis tanítók félrevezessenek titeket! A napot mindig azzal
kezdjétek, hogy hívjátok a Szentlelket! Őt azért küldte el nektek Atyám, hogy imádjátok Őt, és kérjétek szüntelen, hogy
mutassa meg nektek, mi az Isten akarata, és vezessen el benneteket az örök élet boldogságába. Erősítsen meg benneteket,
hogy mindig legyen erőtök ellene mondani a sátánnak, és minden kísértésének. Erősítse meg az egy igaz Istenbe vetett hiteteket, hogy a hit erejével bátran szálljatok szembe a gonosszal,
és Isten erejével győzedelmeskedjetek fölötte. Kérjétek magatokra a Szentlélek bölcsességét életetek minden döntése előtt,
és minden helyzetben Hozzá folyamodjatok! Ha ezt teszitek,
boldogok lesztek, és könnyen eltaláltok dicsőségembe, mert a
Szentlélek vezet benneteket Hozzám. Betegségeitekben is kérjétek a Szentlelket! Ő megmutatja nektek, mit kell tenni. Ha
pedig orvosra szorultok, kérjétek a Szentlelket, hogy Ő adja
meg neki a bölcsességet, és a megvilágosító kegyelmet, hogy
felismerje betegségeteket, és a megfelelő szert adja nektek.
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Felhívom figyelmeteket a gyógynövényekre. Ezeket Isten
teremtette azért, hogy használjátok, és meggyógyuljatok tőle.
Váltsátok tettekre szavaimat! Megáldalak benneteket Szívem
túláradó szeretetével az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”

2013. máj. 19. Pünkösdvasárnap Szentségimádáson az Úr
Jézus: „Amikor a Szentlélek leszállt az apostolokra, megremegett a föld, és lángnyelvek lobogtak mindnyájuk feje fölött. A
Szentlélek egy pillanat alatt megvilágosította elméjüket, és
tudtukra adta, mit kell szólniuk és tenniük. A félénk tanítványokból harcos, bátor és erős apostolokat formált.

Drága Gyermekeim! A Szentlélek ma is ugyanaz, mint kétezer
évvel ezelőtt. Ma is egy pillanat alatt megadja nektek a tudást,
a bölcsességet, az erőt, a bátorságot és a kegyelmet, hogy ha
kell, megvalljatok Engem ez előtt a bűnös nemzedék előtt, és
ha kell, véretek kiontása árán is hűségesek maradjatok Hozzám
mindhalálig.

Gyermekeim! Kérjétek a Szentlelket! Hívjátok Őt mindig!
Reggel, amikor fölkeltek, kérjétek, hogy Ő vezessen benneteket, hogy az Én utamon járjatok, csak Engem kövessetek!
Bátran mondjatok ellene a sátán minden kísértésének, és a
Szentlélek bölcsességével felismerjétek minden álnok cselszövését! Hívjátok napközben is a Szentlelket, kérjétek meg, hogy
Ő segítsen nektek feladataitok elvégzésében, és mindenben,
amit csak tesztek! Ő világosítsa meg elméteket, hogy felismerjétek minden élethelyzetben, hogy mi az Isten akarata, és azt
haladéktalanul tegyétek meg!

103

Gyermekeim! Atyám azért küldte el nektek a Szentlelket, hogy
befejezze azt, amit Én elkezdtem. Ezért mondtam: „Ha szeretnétek, örülnétek, hogy az Atyához megyek, mert az Atya
nagyobb Nálam. S a Vigasztaló, a Szentlélek, Akit, majd a
nevemben küld az Atya, megtanít benneteket mindenre, és
eszetekbe juttat mindent, amit mondtam nektek.” (János ev. 14,
28. 26.) Ha naponta gyakran hívjátok a Szentlelket, megújul
életetek. Minden jobbra fordul, jól kihasználjátok az időt, és jó
dolgokat fogtok tenni. Boldogok lesztek ti, és a környezetetekben élő emberek is. A Szentlélek működése kihat rátok és
mindazokra, akik körülvesznek benneteket. De ha nem hívjátok a Szentlelket, nem segít, mert tiszteletben tartja szabad akaratotokat. Így kérjétek: Szentlélek, kérlek, jöjj! Áraszd ki ránk
hét ajándékodat: a bölcsességet, az értelmet, a jótanácsot, a
tudományt, a lelki erősséget, a jámborságot és az Istenfélelmet!
Tölts be minket saját Magaddal, vezess és erősíts minket! Tégy
bölcsekké bennünket! Áraszd ki ránk a Te erődet, és nagy irgalmasságodat! Add meg nekünk a kegyelmet, hogy egész életünkben az Úr Jézust kövessük, és elnyerjük Általa az örök
üdvösséget! Ámen.

Drága gyermekeim! Most hozzátok szólok, akik tiszta lélekkel
vesztek
Engem
magatokhoz
a
legméltóságosabb
Oltáriszentségben. Fel nem tudjátok fogni azt a nagy kegyelmet, ami belétek árad minden Szentáldozásban. Ez azt jelenti,
hogy már itt és most az örök élet birtokosai vagytok. A lelketek
derűs és boldog. A szívetek telve van halhatatlansággal. A reményeteket Magába Istenbe vetitek, Aki sohasem csal meg, mert Ő
igaz, és még az árnyéka sincs meg Benne a csalárdságnak. Ezért
kicsi gyermekeim, tartsátok nagy kegyelemnek, hogy köztetek
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vagyok, és imádhattok Engem, és a szívetekbe térek. Most azt
kérem, hogy azért imádkozzatok, hogy mindenki csak tiszta
szívvel fogadjon Engem magához! Ezt azért kérem, mert a
szentségtörők nem örökölhetik Isten országát. Oda csak azok
jöhetnek be, akik szeretik az Istent. Milyen szeretet az, amelyik
arra kényszerít Engem, hogy olyan szívbe térjek, ahol a sátán az
úr?! Ott Engem újra kigúnyolnak, tövissel koronáznak, megostoroznak és keresztre feszítenek. Imádkozzatok pásztoraitokért,
hogy szentek legyenek, és hirdessék ezt a tanítást, amit most
üzentem nektek! Figyelmeztessék minden szentáldozás előtt a
híveket, hogy csak tiszta lélekkel merjenek közeledni Hozzám,
a szentek Szentjéhez! Ellenkező esetben a kárhozatukra veszik
a legméltóságosabb Oltáriszentséget.

Drága gyermekeim! Így imádkozzatok: imádott Jézusom! Te
itt maradtál köztünk, hogy drága Szent Testeddel és Véreddel
tápláld lelkünket, és általa megadod nekünk az örök életet.
Kérünk Téged, adj a szívünkbe ellenállhatatlan vágyat Magad
iránt, hogy mindig csak tiszta lélekkel fogadjunk a szívünkbe!
Ha súlyos bűn terheli lelkiismeretünket, azt szívből bánjuk és
gyónjuk meg, és erős fogadással határozzuk el, hogy soha
többé nem követjük el! Ehhez kérjük, a Te erődet és kegyelmedet, hogy ígéretünket teljesítsük! Ha pedig gyarlóság, vagy
bocsánatos bűn terhel, azt is szívből bánjuk meg, és fogadjuk
meg, hogy többé nem követjük el!
Ezeket a Szentáldozásban lemossa az Én drága Szent Vérem,
De amikor alkalom nyílik rá, gyónjátok meg!

Amikor Szentáldozáshoz járultok, teremtsetek magatokban
csendet, és hagyjatok időt a Velem való társalgásra! Imádjatok

105

Engem a lelketekben, és adjatok hálát a Szentáldozásért!
Kérjetek Engem, hogy szóljak hozzátok, ha úgy akarom, és
megadjam a szükséges kegyelmet, hogy felismerjétek és megtegyétek akaratomat! Végül adjatok hálát, hogy itt maradtam
köztetek!

Most egy kis időre el fognak Engem venni tőletek. Ez ellenfelem régi terve, amit az antikrisztus által fog véghezvinni. Az ő
ideje 3,56 évig fog tartani. Utána eljövök dicsőségben, és szám
leheletével, és dicsőségem ragyogásával elsöpröm a gonoszt. A
sátánt a pokol fenekére taszítom, és ezer évre megláncolom.
Akkor újjáalkotok mindent. A menny egyesül a földdel, és az
emberek az ezer éves béke uralmában fognak élni és örvendezni. Szentjeim Velem együtt fognak uralkodni. Ez egy
kimondhatatlanul boldog, és békesség teljes korszak lesz.
Imádkozzatok szüntelen, és akkor csökkenthetitek a gonosz
hatalmát, és mindazt a szenvedést, amelyeket rátok akar zúdítani. Hívjatok Engem! Marana Tha! Jöjj el Uram Jézus! Igen,
eljövök, és Magammal hozom jutalmamat. Akkor megtudjátok, mennyire szeret az Isten, Aki Mindenható. Várjatok
Engem kitörő örömmel, és éljetek életszentségben! Erre áldalak meg benneteket az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.

Drága kislányom! Csak Nekem akarj megfelelni, ahogy azt
eddig is tetted! Amikor megállsz Színem előtt, Nekem fogsz
számot adni minden percről, amit arra kaptál, hogy dicsőíts
Engem, és törvényeim szerint élj! Minden gondolatodról, amelyeknek szenteknek kell lenniük. Minden szavadról, amelynek
egységben kell lenni tanításommal, a Szent Evangéliummal.
Minden cselekedetedről, amelyekről számon kérlek, mert amit
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a kicsinyek közül eggyel tettél, Velem cselekedted. Így élj
drága gyermekem! Ne foglalkozz a bűnösökkel és bűneikkel!
Te mindig csak Rám nézz, a te Megváltó Istenedre, Aki ott függök a keresztfán, Szent Véremtől ázottan, és értetek kiáltom:
szomjazom! Rád szomjaztam, aki igennel válaszoltál hívásomra, és ezzel nagyon megvigasztaltál már ott a keresztfán.
Imádkozz azokért, akik süketek hívásomra, hogy ők is igennel
válaszoljanak! Imádkozzatok azokért, akik elfogadták meghívásomat, beálltak szőlőskertembe, de megkérgesedett a szívük,
és távol állnak Tőlem, csak a szájukkal dicsérnek Engem.
Imádkozzatok értük, mert a képmutatók nem örökölhetik Isten
országát! Szeress Engem mindenekfölött! Akkor nagyon boldog leszel a mennyben. A szeretet mértéke szerint kapod az
örök boldogság fokát a mennyben.

Drága gyermekeim! Ha tudnátok, milyen nagylelkűen fizetek
meg a mennyben minden apró kis szeretet megnyilvánulásotokért, amelyekkel Engem illettek, és minden irgalmas jócselekedetetekért, amelyeket a rászorulókkal gyakoroltok. Akkor
minden alkalmat megragadnátok, hogy ezt tegyétek, és egyet
sem hagynátok ki.

Drága gyermekeim! Az élet a földön rövid, és nem tudjátok,
melyik pillanatban ér véget. Ezért kértem, hogy éljetek szüntelen készenlétben, mert nem tudjátok sem a napot, sem az órát.

Drága kicsinyeim, Szívemnek választottai! Szeressetek Engem
mindenekfölött! Imádjatok gyakran a legméltóságosabb
Oltáriszentségben! Ezt megtehetitek otthon is, ha legalább
vasárnaponként tiszta lélekkel a szívetekbe fogadtok Engem.
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Én kitartok egyik Szentáldozástól a másikig, ami azt jelenti,
hogy a szívetekben élek. Ott, a lelketek legbenső szobájában
vagyok, veletek együtt. Teremtsetek magatokban csendet!
Vonuljatok vissza saját lelketekbe, és ott imádjatok Engem!
Dicsőítsétek Szent Nevemet! Adjatok hálát minden kegyelmemért, és kérjetek sokat! Ne feledjétek, Én Mindenható, és végtelenül gazdag vagyok. Én mindent meg tudok adni, amit csak
akarok. Azért szálltam le a földre, hogy életetek legyen, és
bőségben legyen. Ezért az a lélek, aki bizalommal Rám hagyatkozik, nem csalódik. Mindazt megadom neki, ami az üdvösségéhez szükséges. Kérjetek Tőlem lelkeket, akik mindörökké
szeretnek majd Engem! Így kérjetek: Imádott Jézusom!
Kérlek, térítsd meg a szegény bűnösöket! Mindazoknak, akik
keresnek Téged, mutasd meg Magad! Hívd el őket követésedre! Adj a gyermekeknek hívő szülőket, és tanítókat, akik megismertetnek Téged velük! Uram, Te a kisgyermekek imáit szereted legjobban, mert ők még tiszták, a lelküket nem szenynyezte be a bűn. Az ő imáik enyhítik a Mennyei Atya jogos
haragját.”

Jézusom, Királyom! Imádlak Téged szívem, lelkem minden
erejével! Te vagy életem reménye, az út, amelyen Hozzád
megyek. Az igazság, amely által felismerem akaratodat. A
fény, amely megvilágítja előttem az utat, és mindig megadja a
tisztán látás kegyelmét. Tiéd a dicsőség és a hatalom, az üdvösség és az örök élet. Ámen.

2013. máj. 31. Szentségimádáson Jézus: „Drága gyermekeim!
Ne féljetek! Én veletek vagyok minden nap a világ végezetéig.
Még akkor se féljetek, ha üldözni fognak benneteket Énmiat108

tam. Én olyan ékes szólást adok nektek, hogy nem ti fogtok
beszélni, hanem a Szentlélek. Csak azt kérem, hogy legyetek
hűségesek Hozzám mindhalálig! Valljatok meg Engem ez előtt
a képmutató, sátánimádó nép előtt, akik a fenevadat imádják,
és őt szolgálják, és azt fogják rátok kényszeríteni, hogy ti is azt
tegyétek, amit ők. Ha nem teszitek, elhurcolnak, és meg fognak
ölni benneteket. Ti soha ne engedelmeskedjetek nekik! Mindig
csak Nekem engedelmeskedjetek, Aki úgy szerettelek benneteket, hogy meghaltam értetek a keresztfán. Kiárasztom rátok
Szentlelkemet. Bátorságot öntök a szívetekbe, mint apostolaimnak. Péter félelmében háromszor tagadott meg Engem.
Utána egész életében ezt a bűnét siratta. De amikor eltöltötte a
Szentlélek, megvetett minden fenyegetést, szenvedést, börtönt,
verést, mindhalálig hirdette az Evangéliumot, és elnyerte az
örök életet. Nektek is megadom azt a kegyelmet, amit apostolaimnak. Ti is hirdessétek tanításomat életpéldátokkal, szavaitokkal és cselekedeteitekkel! Tartsatok ki ebben minden nehézség és üldözés ellenére, és titeket is bevezetlek Atyám dicsőségébe, ahol szentjeimmel együtt örökké fogjátok énekelni a
szeretet himnuszát.

Drága gyermekeim! Véget ér ez a korszak. Már látszanak a
jelek, amelyeket mondtam, hogy dicsőséges visszatérésem
előtt be kell teljesülnie. Már az egész világon hirdetik az
Evangéliumot. Hamarosan fel fog tűnni az antikrisztus, és
sokakat meg fog téveszteni. A világ őt fogja ünnepelni, mert
mindenféle szemfényvesztő jelet fog általa produkálni a sátán.

Gyermekeim, nagyon kérlek benneteket, ti ne menjetek utána!
Tartsatok ki követésemben, mert csak aki mindhalálig kitart, az
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üdvözül. Minden kegyelmet megadok mindazoknak, akik
hűségesek akarnak maradni Hozzám. De a döntés a ti kezetekben van. Nektek kell választani: mennyország vagy pokol.
Üdvösség vagy örök kárhozat. Olvassátok a Szentírást, és
alkalmazzátok a ti korotokra, a világban lévő eseményekre!
Minden meg van írva a Szentírásban. A sok természeti katasztrófa, a háborúk, a járványok, az éhínség. Ezek mind figyelmeztetések, hogy térjenek meg az emberek, mert mindez a sok
rossz a bűneik következménye. Az Evangéliumban ezt mondtam: „ne higgyétek, hogy ti jobbak vagytok, mint akikre rádőlt
Siloéban a torony, vagy mint akiknek a vérét az áldozat vérébe
keverte Pilátus. Térjetek meg, mert ugyanúgy elvesztek mindnyájan!” (Lukács 13, 1-5.) Tanításom minden korra érvényes.
Rátok is. Ne hagyjátok magatokat félre vezetni! Ne kövessétek
a bűnt! Éljetek életszentségben! Váltsátok tettekre az
Evangéliumot! Ezt kértem tőletek a Szentírásban. Ne mondogassátok: Isten úgyis megbocsát, mert hosszan tűrő és nagyirgalmú. Ez igaz. De azért, mert jó vagyok, és szeretlek benneteket, szüntelenül arcul kell verni Engem?! Nem veszitek
észre, hogy mennyi fájdalmat okoztok Istennek bűnös életetekkel? Saját magatokat és a környezeteteket viszitek a kárhozatba. Én megváltottalak benneteket, de nélkületek nem tudlak
üdvözíteni. Nektek kell tanításomat tettekre váltani, másképp
elkárhoztok. Már nagyon rövid az idő. Ha nem tértek meg,
örökre elvesztek. Ott lesz sírás és fogcsikorgatás. Vigyázzatok!
A sátán nagyon intelligens és ravasz. Ne hagyatkozzatok csupán a saját eszetekre, mert ez nem elég! Könnyen átver benneteket. Térjetek meg Hozzám, kérjétek, hogy borítsalak be titeket drága Szent Véremmel, amelyet értetek ontottam a keresztfán. Szent Vérem a legnagyobb védelem a sátán, és minden
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veszély ellen. Szent Vérem a ti megváltásotok. A Szentáldozásban mindenki annyi kegyelmet kap, amennyire nyitott
annak befogadására, vagyis hisz és bízik Bennem. A Szentáldozás hatalmas kegyelem, örök élet mindazoknak, akik hittel, és tiszta lélekkel fogadják. De örök halál, kárhozat azoknak, akik nem különböztetik meg a közönséges ételtől, hitetlenül, és bűnös lélekkel fogadják. Látjátok, hogy minden rajtatok
múlik. Én ugyanaz vagyok, de nektek kell befogadni a kegyelmet. Ha bezárjátok Előttem a szíveteket, nem tudok bemenni.
Én tiszteletben tartom szabad akaratotokat. De nem így a sátán.
Ő alattomos, csaló és ravasz. Ő rászedi áldozatait. Ha igaz
lenne, megmutatná nektek magát, hogy milyen fertelmesen rút.
Megijednétek tőle, és elfutnátok előle. Hát még, ha a poklot is
megmutatná! Ott ezer fokban égnek az emberek. A hús lemállik róluk, és ez ismétlődik vég nélkül, örökké. Kínjaikban őrülten ordítoznak. Kínozzák őket az ördögök, és nincs kiút. Soha
nincs vége. Mindenki azt kapja vissza, amit a földön a másik
embernek adott, és azzal a testrészével szenved, amellyel vétkezett. Leírhatatlan kín. Ember elképzelni képtelen. Én tudom,
milyen a pokol, és ettől akarlak megmenteni mindnyájatokat. A
sátán elrejtőzik, mintha nem is létezne. Helyette jó színben tünteti fel a bűnt, és fokról fokra lejjebb taszít. Kövesd a divatot!
Takard ki a testedet! Élvezd az életet! Éld a testi élvezeteket!
Dúld fel a másik család életét! Csak te vagy a fontos, hogy boldog légy, más nem számít. Különben sincs bűn, azt csak kitalálták. Nincs Isten, nincs ördög. Élj a mának, mert ez után az
élet után csak megsemmisülés van.
Drága gyermekeim! Ez a legnagyobb hazugság. Mennyien
követik, és belehullnak a kénköves tóba, az örök tűzbe, ahon-
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nan nincs visszaút. Ezzel szemben Én ezt tanítottam: aki követni akar, tagadja meg magát, vegye föl naponta keresztjét, úgy
kövessen Engem. Ahol Én vagyok, ott lesz a szolgám is. Aki
Engem szolgál, azt megtiszteli az Atya. Én vagyok az út, az
igazság és az élet. Én nagyon szeretlek benneteket. Azért szálltam alá a mennyből, hogy megtanítsalak titeket Atyám törvényére, amely a szeretet. Példát adtam a szeretetre. Azt kértem,
hogy ti is úgy szeressétek egymást, ahogy Én szeretlek titeket.
Vérkönnyeket sírok azok miatt, akik hátat fordítanak Nekem és
törvényeimnek. Nélkülem akarnak boldogok lenni, ellenfelem
becsapja őket, és örökre elvesznek.

Drága gyermekeim! Az élet rövid. Használjatok ki minden alkalmat! Gyakoroljátok mindazokkal, akiket elétek hozok, az irgalmasságot és a szeretet jócselekedeteit! Így boldogok lesztek, és
másokat is boldogokká tesztek. Kincseket gyűjtötök a mennybe,
ahol a moly meg nem rágja, és a tolvaj el nem lopja. Az igazi
boldogság a szeretetben van. Ti akkor is szeressetek, ha nem
kaptok viszonzást! Atyám megfizet nektek. Ne azért adjatok,
hogy visszakapjátok, hanem önzetlen, tiszta szeretetből! Isten
iránt való szeretetből, Aki felragyogtatja napját jókra és gonoszokra egyaránt. „Aki tudna jót tenni, de nem tesz, bűnt követ
el.” (Jakab 4, 17.) Ez a mulasztás. Ez a mai kor legfőbb bűne.

Gyermekeim, Véremen megváltott kicsinyeim! Váltsátok tettekre szavaimat! Ne okozzatok csalódást Nekem! Ne rohanjatok a vesztetekbe! Ne higgyetek a sátánnak! Kövessetek
Engem a keresztúton! Éljetek szeretetben! Akkor elnyeritek az
örök életet. Erre áldalak meg benneteket az Atya, a Fiú és a
Szentlélek nevében.”
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2013. jún. 2. Szentségimádáson Jézus: „Drága kislányom!
Úrnapja van. Az Én drága Szent Testem és Vérem ünnepe. Az
emberiség történelmében születésem és feltámadásom mellett
ez a legnagyobb ünnep. Azért, mert szétosztom Magam az
emberek között. Ez azt jelenti, hogy aki tiszta lélekkel fogad
Engem a szívébe, az olyan fokban egyesül Velem, amilyen
mértékben megnyitja a lelkét kegyelmem előtt. Én az IstenEmber bele szállok, ő pedig Belém istenül. Olyan ez, mint amikor egy parányi vízcsepp elmerül a hatalmas, végtelen óceánban, vagyis eggyé válik Velem, Megváltó Istenével. Ezért
mondtam: aki eszi az Én Testemet, és issza az Én Véremet, az
Bennem lakik, és Én őbenne. Annak az embernek örök élete
van, mert Én Magam vagyok a feltámadás és az élet. Aki
Bennem hisz, ha meghal is élni fog.

Gyermekeim! Ha az emberek felfognák, és elhinnék ezeket a
szavakat, nem lenne olyan ember, aki távol maradna a szentségektől. Mindenki rendszeresen gyónna, és naponta áldozna. Az
Új világban így lesz. Azért, mert abban nem tud kísérteni a
sátán, mivel ezer évre meg lesz láncolva. Most ellenfelem tartja távol az embereket Tőlem. Mindig tegyétek fel magatokban
a kérdést: kinek az érdeke, hogy én elszakadjak az Istentől, Aki
megteremtett, megváltott, és el akar engem vezetni az örök
életre? A válasz egyértelmű: ez a sátán érdeke, aki el akar buktatni, és a kárhozatba taszítani, az örök tűzbe, az örök szenvedésbe. Kinek az érdeke, hogy naponta egyesüljek Krisztussal,
a szőlőtővel, Aki az én Megváltó Istenem, Akinek Sebei szereztek nekem gyógyulást, és értem kiontott drága Szent Vére
árán nyerhetem el az örök boldogságot? Ez Isten érdeke, Aki
azért szállt alá a mennyből, hogy minden embert üdvözítsen, és
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az én saját érdekem, hogy elnyerjem az örök életet. Minden
élethelyzetben mindig tegyétek fel magatokban ezt a kérdést!
Kinek az érdeke például, hogy veszekedjek, és érvényt szerezzek saját igazamnak? A sátánnak, aki falakat húz az emberek
közé, hogy magukra maradjanak, és így könnyen elbánhat
velük. Ezzel szemben mit mondok Én az Evangéliumban?
„Boldogok a békességszerzők, mert őket Isten fiainak fogják
hívni.” Nézzetek Rám, a keresztre! A világtörténelem legnagyobb igazságtalansága nyilvánult meg Rajtam. Ártatlanul
feszítettek keresztre két rabló gyilkos közé. Pedig mindenki
elismerte, hogy csupa jót cselekedtem. Féltékenységből és
hatalomféltésből nem akarták elismerni, hogy Én vagyok a
Messiás, és minél több csodát tettem, annál inkább az életemre akartak törni. Amikor Lázárt, a négy napos halottat életre
keltettem, akkor határozták el vesztemet. Azért, mert el kellett
volna ismerni, hogy ilyen csodát csak a Messiás tud tenni.
Mivel ezt nem akarták, inkább megöltek. Én minden szenvedést némán tűrtem. Nem kerestem a Magam igazát. Tudtam
ugyanis, hogy csak egy igazság létezik, az Istené. Mivel Én
Isten-Ember vagyok, tudtam, hogy ha megölnek, feltámadok,
és ezzel érvényt szerzek az igazságnak. Mert igazából feltámadásom és mennybemenetelem által mutattam meg
Istenségemet, és apostolaim, akik kereszthalálom után fájdalmasan gyászoltak, majd ujjongtak örömükben, hogy újra élve
láttak. Mennybemenetelem után pedig a Szentlélek erőt öntött
beléjük, úgyhogy boldogan hirdették az Evangéliumot mindenütt, ahová a Lélek vezette őket. Ma is a Szentlélek működik
minden misszionárusban, és minden emberben, aki átadja az
életét Nekem.
114

Gyermekeim! A keresztfán mindent nektek adtam. De a legnagyobbat, tulajdon Testemet és Véremet keresztre feszítésem
előtt adtam tanítványaimnak a kenyér és a bor színe alatt, és
hogy senki se maradjon ki ebből a hatalmas kegyelemből, meghagytam nekik: ezt cselekedjétek az Én emlékezetemre! A
világ végezetéig be lesz mutatva a Szentmise, ami vértelen
keresztáldozatom. Még akkor is, amikor beteljesedik Dániel
próféta jövendölése, miszerint eltörlik a mindennapi áldozatot,
és felállítják a vészt hozó undokságot. Még ha mindez be is fog
teljesülni, akkor is lesznek szentéletű papjaim, akik a rejtekben
bemutatják a Szentmisét, és lesznek mindhalálig hűséges, igaz
híveim, akik részt vesznek rajta. Ne csüggedjetek! Ami most
jön, az csak egy nagy próbatétel. A sátán csak annyit tehet,
amennyit Én megengedek neki. Inkább imádkozzatok, hogy
hitetek kiállja a próbát! Tartsatok ki Mellettem minden áron, ha
kell, még életetek feláldozása árán is! Erre áldalak meg benneteket megerősítő áldásommal az Atya, a Fiú és a Szentlélek
nevében.”

Drága gyermekeim, Véremen megváltott kicsinyeim! Ne
aggódjatok! Ami most jön, annak be kell következni, mert ez a
Szentírás. Amikor új bútorokkal akarjátok berendezni házatokat, ugye azzal kezditek, hogy a régit eltávolítjátok, és annak a
helyére teszitek az újat. Így van ez a világban is. Ahhoz, hogy
az ezer éves béke uralma eljöjjön a földre, előbb meg kell semmisülnie mindannak, ami akadályozza. Az emberek, akik
magukhoz ragadták a hatalmat és a pénzt, azt hiszik, hogy ők a
világ urai. Pedig tévednek. A világ igazi Ura Az, Aki megteremtette, Isten. Akkor is, ha számotokra láthatatlan, mert nem
vagytok méltóak rá, hogy színről színre lássátok. A szentek és
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a szent angyalok a mennyben látják az Istent, és szüntelenül
gyönyörködnek Szent Színe látásában. Isten a földön szünet
nélkül munkálkodik. Esőt ad, hogy megöntözze a földet, és
napfényt, hogy kisarjassza a növényeket. De amikor annyira
elhatalmasodik a bűn, mit manapság, akkor a természet is fellázad az ember ellen. Ezért van annyi természeti katasztrófa.
Minden mögött Isten áll, Aki megfizet mindenkinek tettei szerint. Isten, Aki előre tudta, milyen nyomorult, gyarló, bűnös az
emberiség, látta az összes bűnt, amit elkövet a jövőben, ezért
leíratta Szent Péter apostollal: tűz által pusztul el a világ. (2
Péter 3, 9-13.) Így tisztul meg a föld, hogy helyet adjon az új
Paradicsomnak, amikor Isten ujjá fog alkotni mindent, mint a
teremtés kezdetén. Újra mondom: ne aggódjatok! A
Szentírásban mindent tudtul adtam nektek. Ti tanúi vagytok e
próféciák beteljesedésének. Velem együtt örvendezzetek, mert
egy olyan új korszak jön, amilyen csak az első emberpár idejében volt. Inkább higgyetek az Evangéliumban! Váltsátok tettekre tanításomat, és akkor nincs mitől félnetek! Akár éltek,
akár haltok, Hozzám tartoztok mindörökké. Így lássátok a
jelent és a jövőt! A Szentírásnak be kell teljesülnie. Az ég és
föld elmúlnak, de az Én Igéim soha el nem múlnak. Az Isten
Én vagyok, Aki Mindenható, és véghezviszem, amit a
Szentírásban kijelentettem. Ne féljetek! Higgyetek!
Megáldalak benneteket megerősítő áldásommal az Atya, a Fiú
és a Szentlélek nevében.”

2013. jún. 4. Szentségimádáson Jézus: „Drága gyermekeim!
Az élet rövid. Az idő elszáll, mint egy sóhaj. Mindnyájan megálltok Színem előtt. Ez a nagy számadás, az ítélet. Mindazok,
akik bűnbánatot tartanak, és meggyónják bűneiket, már átmen116

tek az ítéleten, mert minden Szentgyónáskor önmagukat vádolták. Minden meggyónt és jóvátett bűnt eltöröl az Én értetek
kiontott drága Szent Vérem. A jóvátétel ezt jelenti: ha valaki
lopott, vissza kell adni az eltulajdonított értéket annak, akitől
lopta. Ha valaki valakit megrágalmazott, azt vissza kell vonnia
azok előtt, akik előtt beszennyezte embertársa hírnevét. Ez a
jóvátétel. Csak így nem kérlek számon benneteket, csak így
felejtem el bűneiteket. Ha meggyónjátok, de nem teszitek jóvá,
akkor a tisztítótűz lángjaiban kell kiegyenlíteni bűneitek számláját. Azért tanítalak benneteket, mert nagyon tudatlanok vagytok. Ellenfelem pedig igyekszik minden rosszra rávenni benneteket, azt sugallva, hogy ezt nem látja Isten, és egyébként
sincs bűn, azt csak kitalálták. Én mindent látok, még a gondolataitokat és az érzéseiteket is. Erről tanúskodik az egész
Evangélium. Én Isten vagyok. Olyanok vagytok Előttem, mintha üvegből lennétek. Teljesen belétek látok. Ismerem gondolataitokat, hallom minden szavatokat, látom minden cselekedeteteket. Ne higgyétek, hogy valami is rejtve lehet Előttem. Noha
ti nem láttok, Én jelen vagyok mindig mindenütt, a poklot
kivéve. De tiszteletben tartom szabad akaratotokat, ezért megengedem bűneiteket, gonosz cselekedeteiteket. De tudjátok
meg, hogy az életetek végén úgy fogjátok látni egész életeteket, mint egy filmet, és ezek a bűnök fognak vádolni titeket,
amelyeket kizárólag csak testi életetekben bánhattok meg. Ha
már a lelketek kiszállt porsátor testetekből, többé nem képes
változni. Az egész örökkévalóságon át olyan marad, amilyen
halálotok pillanatában volt. Ha megátalkodtok bűneitekben, azt
fogjátok hallani Tőlem, amit az Evangéliumban mondtam:
„Távozzatok Színem elől, ti átkozottak, az örök tűzre, amely a
sátánnak és angyalainak készült.” (Máté 25, 41.) Akik viszont
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éltük végéig kitartottak abban, hogy törekedtek az életszentségre, naponta bűnbánatot tartottak, rendszeresen gyóntak és
áldoztak, nekik ezt fogom mondani: „Jöjjetek Atyám áldottai,
vegyétek birtokba a világ kezdetétől nektek készített országot!” (Máté 25, 34.) Tisztán láthatjátok, hogy egyedül ti magatok vagytok örök életetek, vagy örök halálotok okozói. Én mindenkit megváltottam kínszenvedéseim és kereszthalálom által,
de a ti cselekedeteiteken múlik, hogy hogyan válaszoltok tanításomra. Megtartjátok vagy elvetitek. Ezért azt mondom nektek: igyekezzetek bejutni a szűk kapun az örök hazába, és éljetek szüntelen készenlétben, mert nem tudjátok, hogy melyik
pillanatban fogtok megállni Szent Színem előtt. Egyet megmondok nektek: mindenkit akkor szólítok ki a világból, amikor
a legalkalmasabbnak tartom arra, hogy üdvözítsem. Még
mielőtt kiszállna lelke a testéből, felajánlom neki az üdvösséget, végtelen irgalmasságomat. Ha bűnbánatra tér, nem
hagyom elkárhozni. De ha nem, akkor saját maga választja a
poklot.

Drága gyermekeim! Tanításomat ne vegyétek rémisztgetésnek!
A pokol valóban létezik. Sokkal igazabb valóság, mint ez a
világ, ami most körülvesz benneteket. Azért, mert ez a világ
elmúlik, de a pokol örökké tart, és sajnos sokan, nagyon sokan
kárhoznak el. Naponta több tízezren. Ne lepődjetek meg ezen!
Inkább nézzetek körül a világon! Az Evangéliumban ezt mondtam: széles az út, amely a kárhozatra visz. Sokan mennek rajta.
Keskeny az út, ami az üdvösségre visz, csak kevesen találnak
rá. Szent Pál apostol ezt írta: amikor elhatalmasodik a bűn, túlárad a kegyelem. Vegyétek nagy kegyelemnek üzeneteimet,
mert azért figyelmeztetlek benneteket, hogy ne kövessetek el
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bűnt, mert örökre elvesztek. Tartsátok meg a tíz parancsot! 1.
Uradat, Istenedet imádd, és csak Neki szolgálj! 2. Isten nevét
hiába ne vedd! 3. Az Úr napját szenteld meg! 4. Apádat és
anyádat tiszteld! 5. Ne ölj! 6. Ne paráználkodj! 7. Ne lopj! 8.
Ne hazudj, és mások becsületében kárt ne tégy! 9. Felebarátod
házastársát ne kívánd! 10. Mások tulajdonát ne kívánd!
Szeressétek mindenekfölött az Istent, Aki három Személy:
Atya, Fiú és Szentlélek. Embertársaitokat pedig úgy szeressétek, ahogy Én szeretlek titeket, ahogy erre példát adtam, amikor a keresztfán meghaltam a ti bűneitekért. Ha így éltek, nincs
mitől félnetek. Akkor már itt a földön örök életetek van. Erre
áldalak meg benneteket az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”

2013. jún. 8. Szentségimádáson Jézus: „Drága gyermekeim!
Az idő rövid. Beteljesülnek a próféciák. Sok lesz a halott. Ez
az árvíz csak bevezetője a sok további katasztrófának. Ne
rémüldözzetek, inkább tartsatok bűnbánatot, térjetek meg,
imádkozzatok, és akkor enyhülnek a csapások. Prófétáim által
figyelmeztetek mindenkit, mint egykor Jónás próféta által
Ninivét, hogy térjetek meg, mert ha nem, elpusztultok mind.
Ne Engem káromoljatok a bajok miatt, hanem magatokban
keressétek a hibát! Tartsatok lelkiismeret vizsgálatot, és változzatok meg! Éljetek az Evangélium szellemében! Akkor
elcsitul a természet, és engedelmeskedik nektek. A föld megtermi gyümölcsét, és jól megy sorotok. De ha továbbra is bűnt
bűnre halmoztok, a természeti katasztrófák egyre szaporodni
fognak, nemzet, nemzet ellen támad, nagy éhínség és járványok lesznek, amelyek sok áldozatot fognak követelni.
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Gyermekeim! Egy szülőnek nem csak jutalmazni, és dicsérni
kell a gyermekeit, hanem nevelni is. Ha ezt nem teszi, és nem
büntet, akkor a gyermekek nem tudnak különbséget tenni jó és
rossz között. Én már mindent tudtul adtam nektek. Az
Evangéliumot vég nélkül ismételgetem, hogy megtanítsalak
benneteket, hogy hogyan kell élnetek. Nem mondhatjátok,
hogy nem ismeritek tanításomat. Ha nem váltjátok tettekre szavaimat, engedetlenek vagytok.

Gyermekeim! Az idő egyre fogy, és egyre nehezebb idők elé
néztek. A türelmi idő lejár. Ha továbbra is Nélkülem akartok
élni, akkor magatokra hagylak benneteket, és kiszolgáltatlak a
sátánnak, akit eddig is szolgáltatok. Vérkönnyeket sírok minden elkárhozott lélek miatt. De tiszteletben kell tartanom szabad akaratotokat. Figyelmeztetlek benneteket, de ha nem
fogadjátok meg a jó szót, ellenfelem kelepcéjébe estek.

Gyermekeim, Véremen megváltott kicsinyeim! A lelketekben
kiáltok hozzátok. Ne kint keressetek, hanem magatokban, bent
a lelketek legbelső szobájában! Teremtsetek magatokban csendet! Figyeljetek a lelkiismeretetek szavára! Minden emberben
ott lakom. A lelkiismeret szava által figyelmeztetem. Ha hallgat Rám, megmenekül a sátán csapdájából, és boldog lesz
örökre. Ha nem, örökre elvész.
Gyermekeim! A lelketek állapota mindig jelzi, hogy jó, vagy
rossz úton jártok. Az Evangéliumban ezt mondtam: az Én
békémet adom nektek, amit a világ nem adhat. Ha befogadtok
Engem a szívetekbe, és hagyjátok, hogy Én vezesselek benneteket, akkor megtapasztaljátok ezt a belső békét és örömöt. De
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ha ellenfelem vezet benneteket, belső nyugtalanságot, békétlenséget és boldogtalanságot éreztek a lelketekben. Ha azt gondoljátok, hogy bűnös kapcsolataitokban boldogok vagytok,
hamar elmúlik felszínes örömötök, mint a szalmaláng.
Kiégtek, üres és céltalan lesz az életetek. Ha kitűztök magatok
elé egy-egy földi célt, és azt el is éritek, nem lesztek vele boldogok, mert az igazi boldogság a lélek boldogsága, mert a lélek
messze felülmúlja a testet. Szent János Evangéliumában ezt
mondtam: „A lélek az, ami éltet, a test nem használ semmit.
Hozzátok intézett szavaim lélek és élet…” (János 6, 63.) Ezzel
szemben sokan úgy élnek, mintha nem is lenne lelkük, csak
testük. „Istenük a hasuk, és azzal dicsekszenek, ami gyalázatukra válik, s eszüket földi dolgokon járatják.” (Fillippi 3, 19.)
A lelkük bűzlő hulla, és bármikor belehullhatnak a pokol tüzébe. Ezzel szemben ezt kértem: éljetek szüntelen készenlétben,
mert nem tudhatjátok sem a napot, sem az órát! Ha tudnátok,
milyen nagy lelki béke és boldogság az ilyen élet! Teljes biztonság, mert Bennem éltek, és Én bennetek. Az ilyen ember
számára nincs halál. Amikor a lelke kiszáll a testéből, csak
átlép az örök boldogságba, a mennybe, mintha az egyik szobából átmenne a másikba. Én a legnagyobb jót, az örök üdvösséget kínálom fel nektek.

Gyermekeim! Fogadjátok meg szavamat, és akkor boldogok
lesztek örökké. Erre áldalak meg benneteket az Atya, a Fiú és
a Szentlélek nevében.”

2013. jún. 28. Szentségimádáson Jézus: „Drága gyermekeim!
Az idő rövid. Készüljetek, mert megrostálok mindenkit kivétel
nélkül! Én Isten vagyok, és nem vagyok személyválogató.
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Kizárólag a tetteiteket nézem, hogy azok összhangban vannak-e
törvényeimmel, vagy nem. Olvassátok el a tíz parancsot, és véssétek mélyen az elmétekbe! 1. Uradat, Istenedet imádd, és csak
Neki szolgálj! 2. Isten ne,vét hiába ne vedd! 3. Az Úr napját
szenteld meg! 4. Apádat és anyádat tiszteld! 5. Ne ölj! 6. Ne
paráználkodj! 7. Ne lopj! 8. Ne hazudj, és mások becsületében
kárt ne tégy! 9. Felebarátod házastársát ne kívánd! 10. Mások
tulajdonát ne kívánd! Ez az alap. Erre épül a főparancs, amely
mindent magába foglal: Szeresd Uradat, Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből és minden erődből!
Szeresd felebarátodat, mint magadat! Ha így éltek, biztosak
lehettek benne, hogy örök életetek van. Már itt a földön magatokban hordozzátok az örök életet, mert minden itt dől el.
Odaát már csak cselekedeteitek következményeit élvezitek,
vagy szenveditek örökké.

Gyermekeim! Sokan úgy élnek közületek, mintha nem is lenne
lelkük. Csak a testükkel foglalkoznak. Szentmisére nem járnak, nem imádkoznak, Szentírást nem olvasnak.
Ostobaságokon járatják az eszüket. Halálos bűnben élnek, és
olyan távol állnak Tőlem, mintha Én nem léteznék. Pedig Én
igazabb valóság vagyok, mint az egész teremtett világ. Ez a
világ elmúlik, de Én örök vagyok. Szavaim, az Ige, amely az
Evangéliumban van, örök érvényű. Egyetlen betű sem vész el
belőle, hanem minden beteljesül a maga idejében. Ezért kicsi
gyermekeim jól tennétek, ha naponta olvasnátok, és tettekre
váltanátok. Szavaim lélek és élet. Aki szerintük él, annak örök
élete van. Én nem erőltetem rá Magamat senkire, tiszteletben
tartom szabad akaratotokat. De aki nem méltat rá, hogy elolvassa, és tettekre váltsa szavaimat, annak viselnie kell a követ122

kezményeket. Ez a földi lét olyan, mint egy híd. Át kell menni
rajta. Istentől kaptátok az életet, és Istenhez kell megérkeznetek. A hídon nem építenek házat, csak átmennek rajta. Ezzel
szemben sokan úgy élnek ezen a földön, mintha örökké itt
maradnának. Pedig ez a lét véget ér. Ráadásul nagyon hamar.
Az idő gyorsan lejár, és ha hiányzik az olaj a mécsesetekből,
akkor kinn rekedtek a menyegzőről, mint a balga szüzek. A
Vőlegény mindig váratlanul érkezik. Nektek szüntelen készenlétben kell várni. Ez azt jelenti, hogy életetek minden pillanatában úgy kell élni, ahogy halálotok pillanatában szerettétek
volna, hogy éltetek volna, vagyis szentül. Ezt kértem tőletek:
Legyetek szentek, mert Én Szent vagyok! Hozzám, a végtelenül Szent Istenhez csak a szentek jöhetnek be a mennyországba, amely azoknak készült, akik Istent szeretik. Az szereti
Istent, aki megtartja törvényeit. Sokan milyen messze állnak
ettől a tökéletes életformától. Bűnt bűnre halmoznak, és elrontott életük miatt Engem káromolnak. Mindez a sátán csapdája.
Tönkre teszi az életüket, és aztán ellenem fordítja áldozatait,
mintha Én lennék minden rossz okozója. Olvassátok el az
Evangéliumot! Minden betegséget meggyógyítottam, a síró
özvegy egyetlen halott fiát feltámasztottam. A kenyeret és a
halat megszaporítottam. Az embereket Isten törvényére tanítottam. Mi lett a fizetségem? A kereszthalál, a legszörnyűbb kínszenvedés. Elismerték, hogy csupa jót tettem, mégis megöltek,
mert megvallottam, hogy Isten Fia vagyok. Ti is, amikor üldözni fognak benneteket, meg kell, hogy valljatok Engem e hitetlen parázna nemzedék előtt. Ne féljetek tőlük! Mindaz, aki
elveszti életét Értem, megmenti azt. De akik meg akarják menteni úgy, hogy megtagadnak Engem az emberek előtt, elvesztik
életüket mindörökre.
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Gyermekeim, készüljetek! Ez vár rátok, még hozzá hamarosan.
Bevádolnak benneteket, hogy bálványimádók vagytok, mert
Engem, a legszentebb Eukarisztiában, a kenyér és a bor színében imádtok. Elhurcolnak, és megölnek titeket, de ne féljetek!
Ha mindhalálig hűségesek maradtok Hozzám, az örök boldogság lesz az osztályrészetek. Erre áldalak meg benneteket az
Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.

Drága gyermekeim! Az idő közel. Térjetek meg, mert hamar
visszajövök megítélni a föld minden lakóját. A számból kijövő
kétélű karddal, ami az Ige. Ezért ezt mondom nektek:
Szerezzetek be Szentírást, és olvassátok az Evangéliumot!
Váltsátok tettekre benne foglalt szavaimat, amely örök életet
szerez nektek! De ha továbbra is hátat fordítotok Nekem, megvetitek, kimosolyogjátok törvényeimet, a széles úton haladtok,
amely a bűn útja, és a kárhozatba visz, és sokan mennek rajta,
váratlanul lep meg benneteket a halál, és örökre elvesztek. Értsétek meg végre: a testetek halálával nem ér véget az életetek.
A test ugyan feloszlik, és porrá lesz, mert a porból vétetett. De
a lelketek kiszáll a halál pillanatában a testetekből, és három út
előtt áll: mennyország, tisztítótűz, vagy pokol. Rögtön, amikor
a lelketek kiszáll a testetekből, lepereg előttetek egész életetek.
Minden gondolatotokat, szavatokat és cselekedeteteket látni
fogjátok az Én szememmel a legapróbb részletekig. Ebből
tudni fogjátok, hogy hol van örök helyetek a túlvilágon. A halál
csak egy pillanat. Átmenet az örökkévalóságba. De ez életetek
legfontosabb állomása. Ezért kértem, hogy éljetek szüntelen
készenlétben, mert nem ismeritek sem a napot, sem az órát.
Mindenkit megítélek cselekedetei szerint.
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Gyermekeim! Beszéljetek erről mindazoknak, akik még nem
ismernek Engem! Tanítsátok őket mindarra, amiről beszélek
nektek! Minden megkeresztelt ember az általános papság
része. Ez azt jelenti, hogy nektek is hirdetni kell az
Evangéliumot. Életpéldátokkal, szavaitokkal és cselekedeteitekkel. Ha ezt teszitek, megmentitek a lelketeket, és sok ember
lelkét.

Gyermekeim! Én a Véremet ontottam, az életemet adtam az
Újszövetségért, az Egyházért. Ti is vállaljatok minden kellemetlenséget, fáradságot, hogy minden embernek, akiket elétek
hozok, hirdessétek az Igét! Ha kell, ne sajnáljátok ezért odaadni az életeteket is! Nagy jutalom vár rátok országomban. Soha
ne essetek kétségbe! Legyetek mindig derűsek! Bízzatok
Bennem rendületlenül! Minden gondotokat adjatok át Nekem!
Én gondoskodom rólatok, ti pedig terjesszétek az
Evangéliumot mindenütt, ahol csak jártok, mindenkinek, akiket elétek hozok! Akkor tele kézzel, gazdagon fogtok megérkezni országomba. Erre áldalak meg benneteket az Atya, a Fiú
és a Szentlélek nevében.” Szentlélek Isten jöjj! Újítsd meg a
föld színét! Ámen.

2013. júl. 1. Szentségimádáson Jézus: „Drága gyermekeim!
Most hozzátok szólok, akik nyitott szívvel befogadjátok üzeneteimet. Azt mondom nektek: az idő közel. Éljetek szüntelen
készenlétben! Éljetek az Evangélium tanítása szerint! Semmi
újat nem mondok nektek, mivel már mindent elmondtam
akkor, amikor a földön éltem. Mivel kevesen olvassák a
Szentírást, ezért megismétlem nektek.
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Gyermekeim! A Szentírás, az Evangélium a mérce. Ez a számból kijövő kétélű kard, amely által megítélem a nemzeteket.
Mit jelent ez? Azt, hogy aki tettekre és életté váltja tanításomat,
üdvözül. Aki nem, elkárhozik. Ezért olyan fontos, hogy megismerjétek, mert örök életetek múlik rajta. A próféciák, amelyeket mondok, benne vannak az Evangéliumban. Olvassátok el!
Mindenre megtanít benneteket.

Gyermekeim! Az élet rövid, és utána a számadás következik.
Mindenki a kapott talentumokról ad számot. Ha valakinek gazdagságot adtam, azt azért kapta, hogy segítse a rászorulókat.
Ha nem teszi, számon kérem tőle. Ha valaki a tudást kapta
Tőlem, azért kapta, hogy hirdesse tanításomat, és megtérítse
Hozzám a lelkeket. Ha nem teszi, számon kérem tőle.

Gyermekeim! Ezt az életet arra kaptátok, hogy megismerjétek,
szeressétek, és szolgáljátok az egyetlen Istent, Aki három
Személy. Ezzel megszerezzétek magatoknak az üdvösséget, és
másokat is Hozzám vezessetek, hogy ők is üdvözüljenek. Ha
ezt teszitek, nyíl egyenesen jöttök fel Hozzám a mennybe. De
ha engedetlenek vagytok, és hagyjátok, hogy a világ elcsábítson benneteket, kiszorítva Engem az életetekből, akkor ne csodálkozzatok, ha boldogtalanok vagytok, mert rossz helyen
keresitek a boldogságot. Ezt egyedül Én tudom megadni nektek. Aki befogad Engem a szívébe, megkapja Tőlem a békét,
amit a világ nem adhat. Az Én békém kiengesztelődés Istennel,
megelégedés a sorsotokkal, és boldogság a lelketeknek. Az Én
békém a mennyország előíze, amelynek teljességét a boldog
örökkévalóságban fogjátok élvezni. Ezért drága kicsinyeim,
keressétek a mennyek országát, és annak igazságát, a többi
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mind megadatik hozzá nektek! Azért, mert aki ezt teszi, annak
minden kegyelmet megadok, hogy üdvözüljön.

Drága gyermekeim! A ti életetek olyan, mint a mező virága.
Ma virít, de holnap elszárad. Még a nyomát sem lehet felismerni. Ezért azt mondom nektek: ne erre az életre készüljetek,
hanem az örök életre! Ezzel azt akarom mondani, hogy hagyjatok magatoknak időt arra, hogy megismerjétek tanításomat,
és azt tettekre váltsátok! Járuljatok gyakran a szentségekhez, és
éljetek egymással szeretetben! Higgyétek el Nekem, hogy ez a
legfontosabb! Sokkal fontosabb, mint a diplomák, mert mit és
az embernek, ha az egész világot megnyeri, de a lelke kárt
szenved? Mit adhatnátok lelketek üdvösségéért? Lelketek örök
élete az Én értetek kiontott drága Szent Vérem. Merítsetek erőt
e drága Vérből! Az edény, amellyel meríthettek, a Belém vetett
bizalom. Bízzatok Bennem! Hagyatkozzatok Rám teljesen!
Adjátok át Nekem minden gondotokat! Én minden rosszból jót
hozok ki. Aki Bennem bízik, meg nem szégyenül. Ha így éltek,
gazdagon érkeztek meg Isten országába. Öleljétek át a keresztet, amellyel megajándékozlak benneteket! A kereszt türelmes
hordozása megtanít benneteket az Én követésemre. A kereszt
hoz titeket közel Hozzám. Én a földön mindvégig a kereszten
vagyok. Csak itt tudtok egyesülni Velem, Megváltó
Istenetekkel. Akiket kiválasztok Magamnak, azokkal megosztom keresztemet, hogy még szorosabban egyesüljenek Velem a
szenvedésben, és majd a dicsőségben. A kereszt türelmes hordozása által nyeritek el az örök életet, és mások előtt is megnyitjátok országom kapuját, akik nélkületek soha sem jöhetnének be rajta. Az Én kínszenvedéseimmel egyesített keresztetek
lelkek megszámlálhatatlan sokaságát mentheti meg az örök

127

életre. Soha ne mondjátok: nekem már semmi hasznom, jobb
lenne meghalni. Ajánljátok fel áldozataitokat és szenvedéseiteket a lelkekért! Ez a leginkább érdemszerző cselekedet. Én is
kínszenvedéseimmel és kereszthalálommal váltottalak meg
titeket. Ha Velem egyesítve ajánljátok fel szenvedéseiteket,
akkor az Atyám előtt olyan, mintha Én Magam szenvednék
általatok. Rengeteg lelket mentetek meg általa. Ezért soha ne
zúgolódjatok, ha szenvedtek, hanem adjatok érte hálát!
Szenvedéseitekre szent papokat adok, akik lelkek sokaságát
vezetik Hozzám, és szentelik meg. Egy szent pap meg tud téríteni egy egész várost. Imádkozzatok szent papokért! Majd csak
országomban fogjátok meglátni áldozataitok és szenvedéseitek
gyümölcseit. Akkor a legnehezebb keresztnek fogtok örülni a
legjobban, mert ezzel mentettétek meg a legtöbb lelket. Így lássátok a kereszteket, és minden nehézséget! Soha ne feledjétek:
ha keresztet adok, megadom hozzá a kegyelmet, hogy türelemmel hordozzátok. Csak rajtatok múlik, hogy befogadjátok-e.
Megáldalak benneteket megerősítő áldásommal az Atya, a Fiú
és a Szentlélek nevében.”

2013. júl. 2. Szentségimádáson Jézus: „Drága kislányom!
Vigyázz! A sátán, mint ordító oroszlán leselkedik rád, hogy
elveszejtsen. Te mindig csak Rám figyelj! Én legyek minden
gondolatod! Szüntelenül kérd, hogy legyen meg az Én akaratom! Akkor nem tud ártani neked. Te pedig mindig add át a szabad akaratodat Nekem! Ne ragaszkodj semmihez, és senkihez!
Még a legtisztább vágyaidat is add át Nekem, hogy Én cselekedjek a környezetedben, és általad, és kizárólag csak az történjen meg, amit Én akarok!
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Vigyázzatok! A sátán a jó égisze alatt lopakodik be az életetekbe. Ha nem tud rávenni a bűnre, mert szentül éltek, akkor
mindent összezavar, hogy megakadályozzon benneteket abban,
hogy Isten rátok vonatkozó örök szent tervét teljesítsétek.
Vigyázzatok! Imádkozzátok a Miatyánkot, és amikor ahhoz a
részhez értek: legyen meg a Te akaratod, akkor nyissátok meg
a lelketeket, hogy legyetek készek elfogadni mindazt, amit
Isten hoz az életetekbe! Sokszor a kereszt, a szenvedés válik a
javatokra, lelketek örök üdvére, vagy éppen a kereszt által tudtok lelkeket menteni. Vigyázzatok! Minden döntés előtt így
imádkozzatok: Uram, ne az én akaratom legyen, hanem a Tiéd!
Ha kértek valamit, és az nem akadályozza meg örök üdvösségeteket, Én megadom, mert tiszteletben tartom szabad akaratotokat, de nektek egyedül az a legjobb, amit Én akarok. Ezért
mindig így imádkozzatok: Jézusom, kérem a Te erődet és a Te
kegyelmedet, hogy maradéktalanul teljesítsem rám vonatkozó
örök szent tervedet! Ha szívből kéritek ezt, és lélekben teljesen
Rám hagyatkoztok, Én rövid úton szentekké formállak benneteket. A derű soha nem fogy ki a lelketekből, és ti fogtok megerősíteni másokat.

Gyermekeim! Amikor a keresztfán ezt mondtam: szomjazom,
a ti, a világ végezetéig élő összes ember lelkére szomjaztam.
Szomjúságom azóta sem elégült ki. Törekedjetek az életszentségre, ami abban áll, hogy váltsátok tettekre az Evangéliumot!
Ha ezt megtettétek, akkor apostolkodjatok, hirdessétek mindazoknak, akiket elétek hozok! Így oltsátok szomjamat, hogy
lelkeket mentsetek meg az örök életre! Ha mód felett sok lelket akartok menteni, ajánljátok fel Nekem az életeteket! Akkor
a világ végezetéig élő összes lélekre kiterjed életfelajánlásotok.
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Megszámlálhatatlanul sok lelket fogtok megmenteni. Így
imádkozzátok:

Életfelajánlás 1954-ből Dolores szervita nővér által:

„Édes Jézusom, a teljes Szentháromság, égi Édesanyánk és az
egész mennyei udvar előtt, a Te Szent Véred és kereszthalálod
érdemeivel egyesítve, felajánlom Szentségi Szíved és Szűz
Mária Szeplőtelen Szíve szándékai szerint egész életemet, és
amíg élek, minden Szentmisémet, Szentáldozásomat, jócselekedetemet, áldozatomat és szenvedésemet a dicsőséges Szentháromság imádására, engesztelésére, Anyaszentegyházunk
egységéért, Szentatyánkért, papjainkért és jó papi hivatásokért,
a magam lelkéért és az összes lélekért a világ végezetéig.
Jézusom, kérlek fogadd el életáldozatomat, és add kegyelmedet, hogy ebben mindhalálig kitartsak. Ámen.

A felajánlást komoly, tiszta szándékkal és alázatos lelkülettel
kell tenni. Minden ima, jótett, szenvedés és tiszta szándékú
munka nagy értékkel bír, mert mindez Krisztus Vérével és
Kínszenvedésével van felajánlva. Felajánlásunkat mielőbb
tegyük meg, és időnként újítsuk is meg.”

Bonajunkta atya, aki Dolores nővér lelkivezetője volt, azt
kérte, hogy szentgyónás és feloldozás után mondjuk el a fent
leírt felajánló imát, és kérjük rá a pap áldását, amit az Úr Jézus
a mennyből megerősít.
„A Szűzanya öt ígérete az életáldozatot hozóknak:
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1. Nevük be lesz írva Jézus szeretettől lángoló és Szűz Mária
Szeplőtelen Szívébe.
2. Jézus érdemeivel egyesített önátadásuk által lelkeket mentenek meg a kárhozattól. Áldozataik érdeme kiterjed a világ
végéig élő lelkek számára.
3. Családtagjaik közül senki sem kárhozik el, még akkor sem,
ha a külső látszat ezt mutatná is, mert mielőtt lelkük testükből
kiröppenne, megkapják lelkük mélyén a tökéletes bánat
kegyelmét.
4. Életfelajánlásuk napján az esetleg tisztítótűzben lévő családtagjaik kiszabadulnak.
5. Haláluk óráján mellettük állok, és tisztítótűz nélkül viszem
lelküket a dicsőséges Szentháromság elé, ahol az Úr által
készített hajlékban Velem együtt fognak vég nélkül örvendezni.”

Az Úr Jézus: „Ha már megtettétek az életfelajánlást, akkor tartsatok ki az életszentségben! Szüntelenül apostolkodjatok, és
tegyétek a jót mindazokkal, akiket elétek hozok! Így nagyon
gazdagon fogtok megérkezni országomba. Halálotok pillanata
égi születésnapotok lesz.

Gyermekeim! Nagy kegyelem az életfelajánlás. Áldozataitok
és szenvedéseitek az Enyéimmel egyesítve átalakul lélekmentő fizetőeszközzé. Szenvedéseitek nem lesznek értelmetlenek
számotokra, hanem lelki béke és öröm forrásai, mert általuk
vesztek részt megváltásom hatalmas művében.

Gyermekeim! Azt akarom, hogy ti is lélekhalászok legyetek!
Életetek értelme a földön: az üdvösség elnyerése. De nemcsak
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saját magatok, hanem minél több ember számára. Ehhez adom
az életfelajánlást, mint a lélekmentés eszközét, amely úgy
működik, mint egy hatalmas háló, amelyet szüntelenül kivettek
a tengerre, és megtelik hallal. Pontosan úgy, mint amikor Péter
a szavamra kivetette a hálót.

Gyermekeim! Legyetek apostolaim! Működjetek együtt
Velem! Általatok akarom eljuttatni Igémet mindazokhoz, akik
keresnek Engem, éhezik és szomjazzák tanításomat, és az Én
drága Szent Testemet és Véremet, a legszentebb Eukarisztiát.
Ne elégedjetek meg azzal, hogy ti már birtokoltok Engem!
Osszatok meg minél több emberrel, mert minél több léleknek
beszéltek Rólam, annál gazdagabbak lesztek lélekben, és ezt a
kincset magatokkal hozzátok az örök hazába. Ha mindig engedelmeskedtek indításaimnak, és nem mulasztotok el egyetlen
alkalmat sem, hogy megtegyétek, amire indítalak benneteket,
akkor elkerülitek a tisztítótüzet, halálotok pillanatában a
mennybe jöttök. Ezzel kielégítitek szomjamat. Értelmet adtok
minden megmentett lélek által keserves kínszenvedésemnek.
Én pedig minden elképzeléseteket felülmúló örök jutalomban
részesítelek benneteket Atyám országában. Menjetek el az
egész világra! Tegyetek tanítványaimmá minden népet! Ha a
betegágyhoz vagytok kötve, akkor se csüggedjetek! Imáitokkal
és az Én szenvedéseimmel egyesített keresztetekkel lelkek
ezreit, millióit menthetitek meg. Tegyétek ezt addig, amíg a
kegyelem ideje tart. Imádkozzatok a bűnösökért, hogy kapaszkodjanak bele irgalmamba, amely átöleli az egész világot!
Tegyétek ezt még ma, még most, mert hamarosan ütni fog igazságosságom órája, amikor lejár a türelmi idő, és sokan úgy fognak járni, mint a balga szüzek, akik kinnrekedtek a menyegző132

ről. Most van itt az üdvösség napja. Térjetek meg még ma,
amikor még lehetőséget adok rá! Erre áldalak meg benneteket
az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”

2013. júl. 18. itthon a kegyelem órájában, du. 3 és 4 óra között
az Úr Jézus: „Ez a világ nemsokára megszűnik. Még a helyét
sem lehet majd felismerni. Az új Jeruzsálem lesz a helyén.
Leszáll a menny a földre, és kezdetét veszi az a paradicsomi
állapot, amelyet kezdetben teremtett Atyám. Ez lesz az ezer
éves béke uralma. A sátánt megkötözöm ezer évre, és a pokol
fenekére vetem. Nem lesz többé, aki az embereket kísértse.
Mindenki szentül fog élni. Itt lesznek közöttük szent angyalaim és üdvözült szentjeim. Velük egyesülve fognak Engem
dicsőíteni és imádni a megújult világ lakói.

Gyermekeim! Készüljetek! Nagyon nagy változások jönnek.
Ez a világ most haldoklik. Érzi, hogy el fog múlni. Ennek a
jelei a természeti katasztrófák, melyek egyben az emberiség
bűneinek a következményei.

Készüljetek! Éljetek halálra készen, mert tűz által tisztítom
meg a földet! Minden el fog égni. Ezért azt mondom nektek: ne
ragaszkodjatok semmihez, amit itt birtokoltok, mert megsemmisül minden! Ne törekedjetek az anyagi gazdagságra, mert
mindent itt kell hagynotok! Inkább tisztítsátok meg a lelketeket
a bűnbánat szentségében, és őrködjetek lelketek tisztasága
fölött! Járuljatok gyakran a Szentáldozáshoz, mert akkor
Engem, a legdrágább kincset, üdvösségetek zálogát birtokoltok, Akit magatokkal visztek az örök hazába. Én ugyanis örök
vagyok, de ez az egész világ meg fog semmisülni. Vegyétek
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nagyon komolyan figyelmeztetésemet, és higgyetek szavaimban! Az idő rövid. Készüljetek! Éljetek szüntelen készenlétben! Nem tudjátok sem a napot, sem az órát, hogy mikor fogtok megállni ítélőszékem előtt. Erre áldalak meg benneteket az
Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”

Szentírási megerősítés: 1 János 4, 17. „…bizalommal várjuk az
ítélet napját…”

2013. júl. 19. itthon a kegyelem órájában az Úr Jézus: „Drága
kislányom! Most a föld megtisztításáról beszélek neked. Olyan
lesz ez, mint amikor a házi asszony kitakarítja a lakást. A fölösleges lomot kidobja, a piszkot összesöpri, a port letörli, és az
ablakokat lemossa. Végül az egész ház tiszta, ragyog. Így fog
lezajlani a föld megtisztítása is. Csak a piszkot és a fölösleges
lomot fogom eltávolítani. Utána ragyogóvá teszem, megújítom
a földet, és megsokasítom a népet. Eltávolítom körükből mindazt, amihez ragaszkodnak, amit bálványoznak, és Elém állítanak. Azért, mert ezek a kárhozatukra vannak. Értsétek meg, Én
mindent a ti örök üdvösségetekre teszek. Az új világban
Magamat fogom középre állítani, a legméltóságosabb
Oltáriszentségben, mert egyedül Én vezetlek benneteket az
üdvösségre. Minden sallangtól, fölösleges dologtól megszabadítom népemet, hogy elszakítsam őket bálványaiktól, amelyek
megfosztották őket Tőlem, Üdvözítő Istenüktől, és a kárhozatba taszítják őket. Ne rémüldözzetek azon, amit hozok! Ne sajnáljátok mindazt, amit el fogtok veszteni! Csupán a lelketeket
sajnáljátok, amiért bálványaitok megfosztottak titeket Tőlem,
legnagyobb Jótevőtöktől, örök életetek Szerzőjétől.
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Hamarosan megújítom a föld színét. Pontosan úgy, ahogy a
Jelenések könyvében olvashatjátok. Új eget és új földet teremtek. Megmutatom Isteni hatalmamat. Az új világban nem lesz
gyász, és jajkiáltás. Letörlök szemetekről minden könnyet. Az
új korban mindenki szent és boldog lesz. Ne féljetek, és ne
rémüldözzetek azért, hogy azt mondtam: tűz által tisztítom
meg a földet. Örüljetek és ujjongjatok! Elérkezik a ti megváltásotok. Az új ég és új föld lesz a földi paradicsom, amikor a
menny egyesül a földdel. Ez lesz az ezer éves béke uralma,
amiben Én leszek a világ Ura, és nem a sátán, aki most uralkodik a világ fölött.

Gyermekeim, készüljetek! Soha nem látott csodáknak lesztek
tanúi. Örüljetek, és adjatok hálát minden nap, mert Isten szeret
titeket. Nem hagyja, hogy a vesztetekbe rohanjatok. Én gondoskodom rólatok, és boldog örök életre vezetlek benneteket.
Megáldalak titeket az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”

2013. júl. 20. itthon a kegyelem órájában az Úr Jézus: „Most
azokhoz a gyermekeimhez szólok, akik elfogadják, és tettekre
váltják üzeneteimet.

Drága fiaim és leányaim! Ne féljetek azoktól, akik a testet
megölik, de azután semmi egyebet sem tehetnek! Csak attól
féljetek, aki a testeteket a lelketekkel együtt a pokol tüzébe
akarja taszítani. A bűntől féljetek! Rettegjetek minden bűn
elkövetésétől, akármilyen szépnek és jónak tünteti fel ellenfelem, a sátán. Amikor kísért, ezt mondogassátok magatokban:
inkább meghaljak, mint vétkezzek! Engem lássatok magatok
előtt a keresztfán, hogy mennyit szenvedtem a ti bűneitekért!
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Szeressetek viszont Engem, lángolóan, és Irántam való szeretetből tagadjátok meg magatokat, kérjétek Tőlem a kegyelmet,
és akkor soha nem követtek el bűnt. Kérjétek, hogy mindig álljak mellettetek, különösen akkor, amikor kísértésben vagytok!
Ellenfelem az Én jelenlétemet nem tudja elviselni, ezért elmenekül. Már mindenre kioktattalak benneteket. Váltsátok tettekre üzeneteimet, és akkor üdvözültök! Nagyon szeretlek mindnyájatokat, és különösen nagy örömömre szolgál, ha elolvassátok, és megfogadjátok szavaimat. Imádkozzatok, hogy minél
többen ezt tegyék, és tanításom megtartása által üdvözüljenek!
Most annak örüljetek, hogy még beszélek hozzátok, és még
időt adok a megtérésre. Használjátok ki ezt a lehetőséget! Az
élet rövid. Igyekezzetek rátalálni a keskeny útra, amely az életre visz! Minden kegyelmet megadok mindazoknak, akik
Engem keresnek, és vágyakoznak az örök életre. Megáldalak
benneteket az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”

2013. júl. 26. Szentségimádáson Jézus: „Drága gyermekeim!
Készüljetek! Az idő rövid. hamarosan meg kell állnotok Színem
előtt. Az antikrisztus ideje elérkezett. Hamarosan fellép, mint
nagy békítő és csodatevő. De még előtte sok rossz dolgot fog
előidézni. Nemzet, nemzet ellen támad. Háborúk lesznek itt is
ott is. Amikor majd minden a legrosszabb lesz, akkor fog megmutatkozni, mint a bajok elhárítója. Sokan behódolnak neki.
Őbenne fogják látni a messiást, de valójában nem az. Mindazok,
akik megvetettek és elutasítottak Engem, hitelt adnak neki, és
ezzel a saját vesztüket okozzák. Már két ezer évvel ezelőtt megmondtam: jönnek majd az Én nevemben, de ti ne higgyetek neki!
Mint a cikázó villám, úgy jövök el újra. Minden szem látni fog
Engem. Azok is, aki keresztülszúrtak. Olvassátok el a Szentírást,
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és abban higgyetek! Mindaz, aki mást hirdet nektek, csaló, és a
kárhozatba akar taszítani benneteket. Ne higgyetek az álprófétáknak, akik az Én nevemben beszélnek! Csak annak higgyetek,
aki az Evangéliumot és a Szentírást hirdeti nektek! Én ugyanaz
vagyok tegnap, ma és mindörökké. Törvényeim változatlanok.
Mindaz, aki megváltoztatja, csaló, és a sátán eszköze.

Gyermekeim! Isten az embert férfinak és nőnek teremtette.
Azért, hogy a szeretet egységében kiegészítsék egymást. Ami a
nőben megvan, az hiányzik a férfiból, és fordítva. A házasság
szent dolog. Isten alkotta azért, hogy gyermekek szülessenek
belőle. Amikor Atyám megteremtette a földet, ezt mondta:
„Sokasodjatok! Hajtsátok uralmatok alá a földet!” Ne hagyjátok magatokat félrevezetni! Két férfi vagy két nő kapcsolata
soha nem lehet házasság. Ez ferde hajlamú, beteg dolog, és
súlyos bűn. Ha valaki a saját neme iránt érez vonzalmat, az
beteg. Tagadja meg magát, és mondjon ellene a sátán kísértésének! Az ilyen ember éljen egyedül! Keressen Engem, és Én
megadom neki a szükséges kegyelmet, hogy üdvözüljön.

Gyermekeim! Már sokszor megmondtam nektek, hogy ezt az
életet arra kaptátok, hogy Atyám törvényét teljesítsétek, és
elnyerjétek az örök életet. Aki itt akar berendezkedni, csalódik.
Mindent itt kell hagynia, és lemarad az örök boldogságról. Úgy
jár, mint a balga szüzek, akik kinn rekedtek a menyegzőről,
mert nem volt olaj a lámpásukban. Az olaj a készenlét. Más
szóval az Isten és a felebarát iránti szeretet gyakorlása. Aki
elfoglalja magát azzal, hogy itt gyűjtögessen, elmulasztja a
készenlétet, és lemarad mindarról, amit Atyám azoknak készített, akik szeretik Őt.
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Gyermekeim! Én azt kértem: éljetek szüntelen készenlétben,
mert nem tudhatjátok sem a napot, sem az órát. Ne süllyedjetek el a világ dolgaiban, mert minden elmúlik! Mindent itt
hagytok, és azt sem tujátok, hogy mikor.

Drága gyermekeim! Fogadjátok meg szavaimat! Éljetek tisztán
és szentül! Csak ez az egy a fontos. Ne ragaszkodjatok semmihez és senkihez! Engem állítsatok az első helyre az életetekben! Én örök vagyok, és Én a tietek maradok mindörökre.
Engem szeressetek és imádjatok úgy, hogy megteszitek törvényeimet! Aki Engem szeret, annak kinyilatkoztatom Magam.
Nincs annál nagyobb boldogság, mint amikor egy lélek megtapasztalja jelenlétemet, és felfogja kinyilatkoztatásomat. A világ
összes kincse nem mérhető vele. Kérjétek el Tőlem ezt a
kegyelmet! Ha teljesítitek a törvényt, és tiszta szívből szerettek
Engem, nektek is kinyilatkoztatom Magam. Boldogok lesztek
már itt a földön, mert Engem hordoztok a szívetekben. A
mennyben pedig kiteljesedik, és még jobban elmélyül, és megtöbbszöröződik boldogságotok, amely örökké tart. Erre teremtett mindnyájatokat Atyám, Aki csodálatosan gyönyörű helyet
készített számotokra a mennyben. Örüljetek ennek, és minden
igyekezetetekkel akarjátok elnyerni az örök üdvösséget! Erre
áldalak meg benneteket az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”

2013. júl. 30. Itthon a kegyelem órájában az Úr Jézus: „Drága
kislányom! Hamarosan elkezdődik a nagy keresztényüldözés.
Kirobbantója és okozója az Egyházszakadás lesz, amit azok
idéznek elő, aki úgymond egyesíteni akarják Egyházamat úgy,
hogy Engem száműznek a legméltóságosabb Oltáriszentségben.
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A fő részt a leszakadt részhez csatolják. A fenevad képét helyezik a keresztre. Az ő képét teszik az oltárra. Eltörlik a mindennapi áldozatot. Ezzel teljesítik Dániel próféta jövendölését.
Akkor nyíltan megmutatja magát az antikrisztus, aki mindenféle megtévesztő csodajelet fog művelni, ezért istenként fogják
imádni.

Gyermekeim! Készüljetek, mert most jön el a történelem legnagyobb és legvéresebb keresztényüldözése! Mert ti, akik hétről hétre, napról napra Engem fogadtatok a szívetekbe a legméltóságosabb Oltáriszentségben, nem tudnak eltántorítani
Tőlem. Szentéletű papjaim a rejtekben továbbra is be fogják
mutatni a Szentmisét. Ezért pedig halálbüntetés fog járni. Mert
mindazokat, akik nem imádják a fenevadat, hanem Engem, az
élő Istent, Aki meghaltam értetek a keresztfán, kivégeznek.
Rengeteg lesz a halott. De ti ne féljetek! Atyám országában
örökké ragyogni fogtok, mint a nap. Bízzatok Bennem! Én
veletek vagyok minden nap, és megerősítelek benneteket.
Fogadjátok megerősítő áldásomat az Atya, a Fiú és a
Szentlélek nevében.”

2013. aug. 1. du. a kegyelem órájában itthon az Úr Jézus:
„Drága gyermekeim, Szívemnek választottai! Most hozzátok
szólok, akik szerettek Engem, és hűségesen kitartotok
Mellettem. Most a nagy megrostálás ideje közeleg. Most kell
tanúságot tenni Rólam. Ellenfelem azt hiszi, hogy győzelmet
arathat Fölöttem, de ti lesztek az Én dicsőségem, akik mindvégig hűségesen kitartotok Mellettem, és megvallotok Engem,
mint Isten egyszülött Fiát, a Messiást, és a ti Megváltótokat, a
világ megtévesztett fiai előtt.
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Gyermekeim! Most elérkezik a nagy keresztényüldözés ideje.
Nem lehet többé kétfelé sántikálni. Vagy Hozzám tartoztok,
Engem imádtok, és megtartjátok törvényeimet, vagy a fenevad
előtt borultok le, és őt imádjátok. A világ urai erre fognak kényszeríteni benneteket. Ti, akik hűségesek maradtok Hozzám,
Isteni Megváltótokhoz, rejtekbe kényszerültök. A rejtekben
tudják majd csak igaz papjaim bemutatni a Szentmisét, és csak
itt tudtok magatokhoz fogadni a Szentáldozásban. Csak a rejtekben tudtok imádni a legméltóságosabb Oltáriszentségben. A
világ fiai beültetik a fenevadat templomaimba. Őt fogják imádni mindazok, akiket sikerült megtéveszteni vagy megfélemlíteni. Mert mindazok, akik számára fontosabb a földi karrier,
vagy ez az élet, behódolnak neki. Erre mondtam: mindaz, aki
meg akarja tartani életét, elveszíti azt. Ezek az emberek örökre
elvesznek. Örökké az fogja őket gyötörni a pokol tüzében, akit
itt imádtak és szolgáltak.

Gyermekeim! Tartsatok ki Mellettem mindhalálig! Ez az élet
rövid. Ha hűségesek maradtok Hozzám, üdvözítelek benneteket. Az örök boldogság vár rátok Atyám országában, ahol
ragyogni fogtok, mint a nap.

Már mindenre felkészítettelek benneteket. Váltsátok tettekre
szavaimat, amely megegyezik a Szentírással! Imádkozzatok
pásztoraitokért, hogy fogadják be a Szentlélek megvilágosító
kegyelmét! Hirdessék nektek mindazt, ami a Szentírásban van!
Készítsenek fel benneteket dicsőséges visszajövetelemre,
amely már a küszöbön van! Erre áldalak meg benneteket az
Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”
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2013. aug. 2. Itthon nagyon sírtam. Így imádkoztam: Jézusom,
taposd el a kígyót! Ne engedd, hogy elrabolja gyermekeidet!
Elmondtam az ördögűző imát, a Szent Mihály kezdetűt. Ekkor
éreztem a lelkemben, hogy mindaz, aki ezt imádkozza, Isten
védelme alatt áll. Ezután az Úr Jézus ezt mondta: „Én veletek
vagyok minden nap. A rejtekben fogják bemutatni a
Szentmisét. Vasárnaponként meg fogják ünnepelni.” (A rejtekben.)

2013. aug. 3. Itthon a kegyelem órájában az Úr Jézus: „Drága
kislányom! Az emberiség süket és vak. Éli világát. Csak a földi
dolgokra irányul figyelmük. Életüket elfecsérelik, mert a fölösleges, mulandó dolgoknak szentelik. Engem, az élő Istent, Aki
megváltottam őket, kihagynak az életükből. Úgy élnek, mintha
ez az élet itt a földön örökké tartana. Csak erre a létre vannak
berendezkedve. Engem megvetnek. Hátat fordítanak törvényeimnek, nem élnek szentségeimmel. Pedig türelmem ideje lejár.
Irgalmasságomat felváltja igazságosságom. Jaj, azoknak, akiket nem talál készenlétben a halál. Számon kérem őket a kapott
időről, kegyelmeimről, amelyeket nem fogadtak be, és örökre
elvesznek.

Kislányom, hirdesd! Elérkezik igazságosságom órája.
Mindenkit megítélek tettei szerint. Aki eddig elmulasztotta,
hogy törvényeim szerint éljen, térjen vissza Hozzám, amíg
még lehetőséget adok rá! Ugyanezt kérem mindazoktól, akik
hűtlenül elhagytak Engem.

Gyermekeim! Készüljetek! Tisztítsátok meg lelketeket a bűnbánat szentségében! Gyónjátok meg vétkeiteket, és tiszta lélek-
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kel járuljatok a Szentáldozáshoz! Éljetek halálra készen!
Kérjétek magatokra és másokra a jó halál és a végső állhatatosság kegyelmét! Csak ez az egy a fontos: éljetek szeretetben!
Szeressetek Engem, Aki meghaltam értetek, mindenekfölött
úgy, hogy nem követtek el bűnt! Felebarátaitokat pedig úgy,
ahogyan Én szerettelek titeket! Ha így éltek, mindent megtettetek. Elnyeritek az örök boldogságot, amelyet Atyám azoknak
ígért meg, akik Őt szeretik. Megáldalak benneteket megerősítő
áldásommal az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”

2013. aug. 5. Itthon a kegyelem órájában az Úr Jézus: „Most
hozzátok szólok, akik szerettek és tiszteltek Engem. Már nem
kell sokat várnotok. Hamarosan visszajövök dicsőségemben,
és Magammal hozom jutalmamat. Tartsatok ki mindhalálig!
Várjatok Engem szüntelen készenlétben! Az idő rövid.
Beteljesülnek a próféciák. Rövid szenvedés után az örök boldogság vár rátok. Így kérjetek Engem: Jézus, szabadító Urunk!
Kérlek, szabadíts meg minket a sátán minden kísértésétől! Ne
engedd, hogy úrrá legyen rajtunk! Taposd el a kígyót, és tedd
ártalmatlanná! Kötözd meg, és taszítsd a pokol fenekére!
Nekünk pedig add meg a Te békédet és szeretetedet, hogy
békében és nyugalomban éljünk! Téged dicsőítsünk és hálát
adjunk Neked! Odaát pedig elnyerjük az örök életet!
Megáldalak benneteket megerősítő áldásommal az Atya, a Fiú
és a Szentlélek nevében.”

2013. aug. 6. Itthon a kegyelem órájában az Úr Jézus: „Nyisd
ki a Szentírást! Ide nyílt ki: Titusz 2, 1. 3,1. „Te…azt hirdesd,
ami az üdvös tanításnak megfelel. Figyelmeztesd őket…”
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Jézus: Hirdesd üzeneteimet az embereknek! Akkor is, ha megvetnek érte. Figyelmeztesd őket, mert az idő közel. Eljön ítéletem erre a világra. Akkor minden lángba borul, és elhamvad.
Nem marad más, csak a cselekedeteitek, amelyeket magatokkal hoztok ítélőszékem elé. Térjetek meg! Úgy várjatok
Engem, mint az okos szüzek!”

Szentségimádáson Jézus: „Drága gyermekeim! Most nagy események előtt álltok. Éljetek szüntelen készenlétben, mert hirtelen fognak változni az események. Készüljetek! Ne mondjátok,
hogy nem történik semmi, és késnek a próféciák beteljesedései.
Inkább annak örüljetek, hogy még mindig van naponta
Szentmise és gyóntatás. Ha majd bekövetkeznek a próféciák,
vissza fogjátok sírni ezeket a napokat. Inkább örüljetek a
kapott lehetőségeknek! Használjátok ki az alkalmakat!
Menjetek Szentmisére, és rendszeresen, legalább havonta
gyónjatok, és járuljatok naponta Szentáldozáshoz! Úgy fogadjatok Engem a szívetekbe, mint végső útravalótokat, mert halálotok óráján Én leszek a ti védelmezőtök. Én foglak megóvni a
pokoli hordáktól, amelyek a legjobban az utolsó órában fognak
támadni benneteket. Felsorolják az életetekben elkövetett
bűneiteket, amelyekre éppen ők vettek rá, és erőszakkal le
akarnak majd rántani benneteket a pokolba. De Én mindazok
mellett állok, akik segítségül hívnak Engem, és ezt mondom az
ördögöknek: Távozzatok! Vagy ti ontottátok véreteket ezért az
emberért? Én Szent Véremmel megtisztítottam, és beviszem őt
Atyám házába. Ekkor mind eltakarodnak. Már csak ketten
maradunk, a lélek és Én. Akkor átkarolom ezt a bűnét megbánó és irgalmamért esdeklő embert. Irgalmas Szívemre ölelem,
és beviszem őt az Atyai házba. Ha szüksége van rá, akkor a
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tisztítótűzben kielégíti igazságosságomat, vagyis elégtételt ad
bűneiért, és utána jön be a mennybe. Mondom nektek gyermekeim, nagy kegyelem az egymásért mondott ima. Lelkeket
ment meg az örök életre. Imádkozzatok egymásért, és saját
magatokért is! Így kérjetek Engem: Jézus, szabadító Istenünk!
Őrizz meg minket a kísértéstől! Ments meg az elbukástól! Add,
hogy mindig, minden élethelyzetben Melletted döntsünk!
Inkább akarjunk meghalni, mint vétkezni! Kérjétek el Tőlem a
jó halál és a végső állhatatosság kegyelmét! Imádkozzátok az
irgalmasság rózsafüzért! A kegyelem órájában, du. 3-4 óra
között pedig az Én kínszenvedéseim örök érdemeiért kérjétek
bűneitek bocsánatát, és az örök életet mind magatok és mások
számára! Erre az imára minden kegyelmet megadok, ami az
üdvösségetekre válik. Kérjetek és kaptok! Járuljatok az értetek
kiontott drága Szent Vérhez! Kérjétek magatokra Szent Vérem
kegyelmét, amely távol tartja a gonoszt, és megadja nektek az
üdvösséget! Megáldalak benneteket az Atya, a Fiú és a
Szentlélek nevében.”

2013. aug. 13. a kegyelem órájában az Úr Jézus: „Drága gyermekeim! Az idő eljött. Ítélet alatt áll ez a világ. Egyik természeti katasztrófa a másikat éri. Ha nem tértek meg, ez csak
rosszabb lesz, én nagyon sokan meg fognak halni. De Én azt
mondom nektek: ne a testi haláltól féljetek, hanem a bűntől,
ami a lélek halálát okozza, és ez az örök kárhozat. Ne kövessetek el bűnt! Éljetek tiszta, önzetlen szeretetben! Elsősorban
Istent szeressétek, Akinek örök szeretetéből léteztek. Ő hívott
létre benneteket. Gondoskodik rólatok, és helyet készített nektek a mennyben. De ezt a helyet ki kell érdemelni. Atyám azoknak készítette országát, akik Őt szeretik. Elküldött Engem, az
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Ő egyszülött Fiát, Aki megtestesültem a Szentlélek erejéből
Szeplőtelen Szűz Anyám méhében. Én vagyok a megtestesült
Ige, a második Isteni Személy. Én nyilatkoztattam ki számotokra Atyám Igéjét. Én ismertettem meg veletek Atyámat, Aki
végtelen szeretet és irgalom. De csak azokhoz, akik megtartják
törvényeit. Akik bűnben élnek, azokat megfenyíti. Így akarja
visszatéríteni őket a jó útra. De ha ennek ellenére sem akarnak
megváltozni, magukra hagyja őket. Kiszolgáltatja annak, akit
választottak maguknak, és akit szolgálnak, vagyis a sátánnak.
Atyám nagy méltóságra teremtette az embert. Saját képére és
hasonlatosságára. Értelmet és szabad akaratot adott neki, és Ő
ezt a legmesszebb menőkig tiszteletben tartja. Engem küldött
le hozzátok, hogy megismertessem veletek a tanítást, amely az
örök életre visz. Ez az Evangélium. De ezt nektek kell tettekre
váltani. Isten senkire sem erőlteti rá Magát. Rátok bízza a döntést.

Gyermekeim! Az életetek rövid. Nem tudjátok, mikor toppan
be váratlanul a halál. Ezért éljetek szüntelen készenlétben!
Tisztítsátok meg lelketeket a Szentgyónás Szentségében!
Mossátok tisztára az Én drága Szent Véremben! Járuljatok
gyakran drága Szent Testem és Vérem vételéhez, a
Szentáldozáshoz! Ha így éltek, nincs mitől félnetek. Akkor Én
irányítom lépteiteket, és megérkeztek az örök fénybe, az örök
boldogságba, az Isten dicsőségébe.

Gyermekeim! Fogadjátok meg szavamat! Az óra itt van. Rövid
idő, és megrostálom a népeket mind. Különválasztom a búzát
a konkolytól. Isteni ítélőszékem előtt mindnyájatoknak színt
kell vallani. Térjetek meg! Tartsatok bűnbánatot! Kövessetek
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Engem az önmegtagadásban és a kereszthordozásban, mert
erre hívtalak meg benneteket! Erre áldalak meg mindnyájatokat az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”

2013. aug. 15. du. a kegyelem órájában itthon az Úr Jézus:
„Drága gyermekeim! Ma Nagyboldogasszony ünnepe van.
Szent Édesanyám mennybevételének az ünnepe. Ő hatalmas
közbenjárótok Nálam a mennyben. Kérjétek Őt bátran!
Minden ügyeteket tárjátok elé! Fogjátok meg Édesanyai kezét!
Burkolózzatok bele Szeplőtelen Szívébe és az Ő palástjába,
melyet mindazokra ráterít, akik kérik Tőle. Ma különösen kérjétek el mindazokat a kegyelmeket, amelyek segítenek benneteket abban, hogy ti is ott legyetek Vele együtt a mennyben, és
lássátok dicsőségemet, ahogyan ezt Atyámtól kértem főpapi
imámban. (János ev. 17, 24.)

Drága gyermekeim! Mondom nektek: ez az egyetlen dolgotok
a földön, hogy megszerezzétek az örök üdvösséget a magatok,
a rátok bízott személyek, és minél több lélek számára. Ha ezt
eléritek, mindent megtettetek. Nem az számít, hogy milyen
karriert futtok be a földön, vagy mennyi vagyont gyűjtötök. Ne
ezekre pazaroljátok az erőtöket és az időtöket! Ezek mind itt
maradnak, és elveszítitek. Inkább váltsátok tettekre szavaimat,
amelyeket az Evangéliumban olvashattok! Éljetek életszentségben! Szeressétek Istent mindenekfölött úgy, hogy megtartjátok törvényeit, és gyakoroljátok a felebaráti szeretetet mindenkivel, legfőképpen azokkal, akik közel állnak hozzátok!
Segítsétek a rászorulókat, mindenekelőtt hittestvéreiteket! Ha
ezeket megteszitek, elnyeritek az örök életet.
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Gyermekeim! Azért beszélek nektek ennyit az életszentségről,
mert sajnos sokan nem így élnek. Istenük a has, és azzal
dicsekszenek, amit szégyellniük kellene. Pedig hirtelen csap le
rájuk a halál, amit nem várnak, és az ilyenek sorsa az örök kárhozat. Ó, ha látnátok, milyen sokan kárhoznak el, és hogy a
pokolban mennyit kell szenvedni örökkön örökké! Ettől akarlak megóvni benneteket. Ne a mának éljetek, hanem a holnapnak! A jövőre gondoljatok, ami földi életetek után következik.
Igyekezzetek elnyerni az örök boldogságot! Ennek rendeljétek
alá földi életeteket! Tagadjátok meg magatokat, így teljesítsétek Isten törvényeit! Hordozzátok, és le ne tegyétek mindennapjaitok kis keresztjeit! Ezzel érdemeljétek ki örök jutalmatokat a mennyben a magatok, és mások számára! Erre áldalak
meg benneteket az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”

2013. aug. 18. du. itthon a kegyelem órájában az Úr Jézus:
„Drága gyermekeim! Az élet rövid. Térjetek meg! Tartsatok
bűnbánatot! Hamarosan eljövök dicsőségemben, és megítélem
a föld lakóit! Készüljetek! Éljetek szüntelen készenlétben! Így
imádkozzatok: „Jézus, Aki meghaltál értünk a keresztfán,
kérünk, add meg nekünk a bűnbánat kegyelmét! Kérünk
Téged, formálj belőlünk szenteket! Add, hogy maradéktalanul
teljesítsük ránk vonatkozó örök szent tervedet! Kérünk Téged,
végy fel bennünket szentjeid sorába!” Ha így imádkoztok, és
engedelmeskedtek hívásomnak, megtartjátok Atyám törvényét,
akkor Ő tetszését leli bennetek, és nektek adja országát, ahol
örökké fogtok élni nagy boldogságban és szeretetben.

Gyermekeim! Felfogni nem tudjátok, elképzelni is képtelenek
vagytok, hogy Atyám milyen országot készített számotokra.
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Ha csak egy pillanatra ott lehetnétek, soha nem akarnátok viszszajönni. Ha csak bepillanthatnátok, mindent megtennétek,
hogy azt elnyerjétek. Tartsátok meg törvényeimet! Éljetek az
Evangélium tanítása szerint! Akkor a mennyország boldog örökösei lesztek. Erre áldalak meg benneteket az Atya, a Fiú és a
Szentlélek nevében.”

2013. aug. 23. Szentségimádáson Jézus: „Drága gyermekeim!
Most hozzátok szólok, akik hűségesek maradtok Hozzám
mindhalálig. Közületek sokakat ki fognak végezni Énmiattam.
Ne féljetek, inkább örüljetek! Arra gondoljatok, hogy rövid
szenvedés után örök dicsőségembe hívlak meg benneteket,
ahol vég nélkül fogtok örvendezni Velem együtt. Már elérkezett az óra. Régóta készülődik erre ellenfelem a rejtekben.
Most előkúszik a kígyó. Már bent van a szobában.
Körülsziszeg, keresve, kit nyeljen el. Csendben, alattomosan
támad. A lelkeket akarja az örök tűzbe taszítani. Csak egyetlen
fegyver van ellene. Parancsaim megtartása, a szentségek gyakori vétele, és a szüntelen ima. Ha így éltek, megmentitek a lelketeket. Vigyázzatok! Ne álljatok szóba a sátánnal! Mindig
hazudik. Jó színben tünteti fel a bűnt, mert tudja, hogy ha elkövetitek, a pokolba taszíthat általa. Ti csak tartsatok ki törvényeim megtartása mellett! Engem állítsatok az első helyre az
életetekben! Akkor nincs mitől félnetek. Én vezetlek, fogom a
kezeteket. Gondoskodom rólatok, és veletek maradok minden
nap a világ végezetéig. Az életemet adtam a ti üdvösségetekért.
Hogyne adnék hát oda mindent, ami a lelketek javára válik?
Bízzatok Bennem még jobban! Adjátok át az életeteket
Nekem! Örökké boldogok azok, akik az életüket áldozzák
Értem. Ragyogni fognak Atyám országában, mint a nap.
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Gyermekeim! A sátánt csak önmegtagadásotok által tudjátok
legyőzni. Ez nem azt jelenti, hogy ha vizet kívánsz, akkor
szomjan kell halnod. Nem, akkor innod kell, mert ez a szervezeted természetes jelzése a léted fenntartásához. Csak a bűnös
vágyaknak kell ellene mondani, ami ellenkezik törvényeimmel. Ilyenek a paráznaság, a kapzsiság, a hatalomvágy, és még
sok bűnre csábító kísértés. Ezeknek kell ellene mondani. E
helyett gyakoroljátok az önzetlen felebaráti szeretetet! Mindig
helyezzétek bele magatokat a másik ember helyébe, és úgy
bánjatok vele, ahogy szeretnétek, hogy veletek is bánnának.
Akkor örök jutalmat kaptok a mennyben.

Gyermekeim! Az idő rövid. Ma még belekapaszkodhattok
megbocsátó, irgalmas szeretetembe. De közeledik az ítélet,
amikor igazságosságommal fogtok szembesülni.

Gyermekeim! Itt az utolsó óra. Használjátok fel az időt! Éljetek a kegyelemmel! Mert hamarosan lesújt az ítélet haragja, és
sokakat meg fog semmisíteni.

Gyermekeim! Ez a világ elmúlik, és vele együtt ti is. Éljetek
szüntelen készenlétben, hogy ne érjen váratlanul az ítélet
napja! A halál hirtelen jön, főleg ha futtok előle, és nem várjátok. Imádkozzatok minden nap a jó halál és a végső állhatatosság kegyelméért! Az élet rövid. Mindnyájatoknak meg kell
állni ítélőszékem előtt. A számból kijövő kétélű karddal, az
Igével ítéllek meg benneteket. Csak ennyit fogok kérdezni tőletek: Szerettél-e? Követtél-e? Ha igen, akkor bejöhettek Atyám
házába, Aki azoknak készítette országát, akik Őt szeretik.
Istent szeretni annyit jelent, mint parancsait megtartani.
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Gyermekeim! Már mindent megmondtam nektek. Készüljetek!
Éljetek szüntelen készenlétben, mert ítélet alatt áll ez a világ!
Nem tudjátok sem a napot, sem az órát, hogy mikor álltok meg
Szent Színem előtt. Ezért újra mondom: készüljetek! Várjatok
Engem szüntelen, mert akkor jövök el, amikor nem is sejtitek.
Kérjétek el Tőlem a hit ajándékát, és bízzatok Bennem rendületlenül! Én Mindenható vagyok. Számomra nincs lehetetlen.
Bármit kértek, megadom nektek, ha hittel kéritek. Mindent
megadok annak, aki akaratom szerint imádkozik, vagyis az
üdvösséget kéri. Aki Bennem bízik, meg nem szégyenül. Erre
áldalak meg benneteket megerősítő áldásommal az Atya, a Fiú
és a Szentlélek nevében.

Drága gyermekeim! Az idő rövid. Készüljetek! Ti, akik életben
maradtok, átmentek az új korszakba. Sok nyomorúságot, bajt
és szenvedést fogtok látni és megélni, de Én minden bajból
kimenekítelek benneteket, és átvezetlek az új világba, amely az
ezer éves béke uralma lesz. Ott Velem együtt fogtok élni
kimondhatatlan boldogságban. Az ember boldogsága nem attól
függ, hogy mennyi vagyona van, hanem a kölcsönös szeretettől. Arra vagytok teremtve, hogy szeressetek, és szomjazzátok
a szeretetet. Ez a család titka. Ezért van az, hogy csak egy
emberpár, egy férfi és egy nő kölcsönös odaadó szeretetéből
születhet utód, gyermek. Egy kisgyermek csupa szeretet,
bájosság és ragaszkodás a szülőhöz. A szülőt szeretetre és gondoskodásra indítja egy parányi tehetetlen újszülött látványa. A
gyermek úgy fejlődik, mint amikor a rózsa bontja szirmait.
Fokról fokra egyre többet tud. Ezzel elkápráztatja szüleit, akik
örömüket találják benne. A gyermek Isten ajándéka. Tiszta,
ártatlan élet. Rajtatok, felnőtteken múlik, milyen példával jártok
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előtte, hogy jót, vagy rosszat tanul majd tőletek. Vigyázzatok!
Gyermekeitek a ti tükörképeitek. Csak jó példát mutassatok
nekik! Úgy viselkedjetek előttük, hogy ha majd ők ugyanazt
teszik, amit ti, örömötöket találjátok bennük!

Gyermekeim! Látjátok, mennyire felelősek vagytok magatokért, és mindazokért, akiket rátok bíztam. Gyermekeiteknek
átadhatjátok tanításomat, amely az üdvösségre vezeti őket, és
ez a kötelességetek. Jaj azoknak, akik rossz példát mutatnak, és
magukkal együtt gyermekeiket is a pokolra juttatják.
Megáldalak benneteket Szívem túlcsorduló szeretetével az
Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”

2013. aug. 25. itthon a kegyelem órájában az Úr Jézus: „Drága
gyermekeim! Most hozzátok szólok, akik hátat fordítotok
Nekem. Semmibe veszitek törvényeimet. Tobzódtok a halálos
bűnökben. Tudjátok meg, hogy a kénköves, tüzes tó partján
tántorogtok, mint vak, süket részegek, és bármikor belezuhanhattok. Csak türelmem ad még nektek időt, hogy visszaforduljatok, és megtérjetek Hozzám, Megváltó Istenetekhez.

Gyermekeim! Az idő rövid. Karom lesújtani készül. Úgy
figyelmeztetlek benneteket, mint legnagyobb Jótevőtök, hogy
megóvjalak titeket az örök haláltól.

Gyermekeim! Vegyétek komolyan figyelmeztetéseimet!
Olvassátok az Evangéliumot, és váltsátok tettekre tanításomat!
Ha megfogadjátok szavam, Én végtelenül irgalmas leszek hozzátok. Megbocsátom minden bűnötöket, és bevezetlek titeket
Atyám házába, az örök dicsőségbe, boldogságba. De ha tovább-
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ra is hátat fordítotok Nekem, süketek és vakok lesztek törvényeimre, örökre elvesztek. Ti magatok választjátok meg örök
sorsotokat. Értelmet és szabad akaratot kaptatok. Akaratotok
ellenére nem tudlak üdvözíteni benneteket. Én csak figyelmeztetni tudlak, helyettetek nem dönthetek. Értsétek meg szavam!
Hagyjátok el a bűnt! Éljetek életszentségben! Ma még kérlek
titeket, de a halál küszöbén már ítéletet kell mondanom fölöttetek. Erre áldalak meg benneteket megerősítő áldásommal,
hogy talpra álljatok, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”

Szentírási megerősítés: 1 Timóteus 6, 3. „Ha valaki…nem
követi Urunk, Jézus Krisztus üdvös szavait,…az semmit
sem ért.”

2013. aug. 26. Szentségimádáson Jézus: „Drága gyermekeim!
Itt állok a szívetek előtt. Zörgetek rajta. Várom, hogy kinyissátok Előttem. Ha megnyíltok kegyelmeim befogadására, akkor
a szívetekbe térek a Szentáldozásban, az imában, és a felebaráti szeretet gyakorlásában.

Drága gyermekeim! Nincs ennél nagyobb kegyelem.
Mindnyájan arra lettetek teremtve, hogy szeressetek, és szeretve legyetek. Egész életetekben erre vágytok. A lelketek Magára
Istenre szomjazik. Egyedül Isten tudja betölteni a lelketeket.
Azért, mert a lelketek Istentől van, és ezért csak Isten tudja
kielégíteni. Amikor arra vágytok, hogy szeretetet kapjatok, azt
mindig Istennél keressétek! Nála megtaláljátok, mert az Atya,
Aki megteremtett a semmiből, elküldött Engem az Ő egyszülött Fiát, Aki úgy szerettelek benneteket, hogy az életemet
adtam oda értetek a keresztfán. Ezzel megnyitottam számotok152

ra a mennyország kapuját. Azt a csodálatos országot, amelyet
elképzelni sem tudtok. Atyám százszor, milliószor szebbnek és
tökéletesebbnek teremtette a mennyet, mint a földet.
Vágyakozzatok a mennybe, Isten Szent Színe látására! Ti a
Mennyei Atya drága gyermekei vagytok. Olyan kedvesek
vagytok Neki, hogy Engem, az Ő egyszülött Fiát adta oda értetek, hogy aki Bennem hisz, el ne vesszen, hanem örök élete
legyen. Nagy méltóságra teremtett benneteket Atyám.
Szenteknek, akik a menny boldog lakói lehettek örökké.
Kizárólag rajtatok múlik, hogy akarjátok-e, és kiérdemlitek-e.

Gyermekeim! Úgy éljetek ezen a földön, mintha bármely pillanatban meg kellene halnotok! Éljetek halálra készen! Ne
kövessetek el bűnt! Éljetek életszentségben! Akkor elnyeritek
Atyám országát, amelyet azoknak készített, akik Őt szeretik.
Erre áldalak meg benneteket az Atya, a Fiú és a Szentlélek
nevében.

Drága gyermekeim! Most a nagy figyelmeztetésről beszélek
nektek. Éljetek szüntelen készenlétben, és akkor boldogok
lesztek, ha meglátjátok cselekedeteiteket, és lelketek állapotát.
Törekedjetek arra, hogy mindig csak jót tegyetek! Akkor béke
és szeretet tölti meg szíveteket. Boldogok lesztek, és hálát
adtok Istennek, mert minden jócselekedetnek ez a gyümölcse.
Ne kövessetek el bűnt! Minden cselekedetetekre fény derül.
Mindig mindenkivel csak jót tegyetek! Akkor boldogok lesztek, ha napvilágra kerülnek tetteitek. Aki jót tesz, az jutalmat
érdemel. Így éljetek drága gyermekeim! Akkor nyugalom
és béke, öröm és boldogság lesz az osztályrészetek. A nagy
figyelmeztetés azért lesz, hogy a rosszak megjavuljanak.
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Elhagyják bűneiket, és így megmentsék lelküket az örök boldogságra. Ne féljetek tőle! Ez egy nagy kegyelem a lelkek
megmentése érdekében. Mindent azért teszek, hogy elnyerjétek az örök életet. Ne féljetek, inkább örüljetek! Bízzatok
Bennem, Atyámban és a Szentlélekben! A kegyelem órájában
(du. 3-4 ó. között) így kérjetek Engem: „Jézusom, a Te kínszenvedésed örök érdemeiért kérlek, add meg nekem mindazt,
amit meg akarsz adni, és őrizz meg mindattól, amitől meg
akarsz óvni.” Bízzatok Bennem! Hagyatkozzatok Rám teljesen! Egyedül Én tudom, mi válik a javatokra, és mivel Isten
vagyok, ezt meg is tudom adni. Ha erős hittel így imádkoztok,
csodákat fogtok megtapasztalni. Én sokkal jobban szeretlek
benneteket, mint bárki ezen a világon. Nekem mindnyájan fontosak vagytok. Én mindegyikőtökkel együtt akarok lenni a
mennyben. Én a javatokat akarom. Betöltöm szíveteket vágygyal mindaz iránt, amit adni fogok. Ezek szent vágyak.
Vágyakozzatok Hozzám a mennybe! Én beteljesítem ezt a
szent vágyatokat. Erre áldalak meg benneteket az Atya, a Fiú
és a Szentlélek nevében.”

2013. aug. 31. itthon a kegyelem órájában az Úr Jézus: „Drága
gyermekeim! Ne higgyetek azoknak, akik hazugoknak nevezik
prófétáimat, és elvetik üzeneteimet! Az Isten Én vagyok. Én
bármikor és bárkihez szólhatok, akkor, amikor akarok, és
annak, akinek akarok. Ha nem így volna, akkor már nem állna
fenn ez a világ. Az igaz, hogy apostolaimnak mindent elmondtam, amikor a földön éltem. De ti olyan tudatlanok vagytok,
hogy újra meg újra figyelmeztetnem kell benneteket. Ezért
választok ki Magamnak prófétákat, akik által vezetlek benneteket. Mindezt azért teszem, hogy felkészítselek titeket az elkö154

zelgő nagyon nehéz időkre, hogy éljetek szüntelen készenlétben, és ne érjenek váratlanul az események.

Gyermekeim! Az igaz, hogy sok a hamis próféta, a csaló. Ti
csak azokat az üzeneteket fogadjátok el, amelyeknek a tartalma
megegyezik a Szentírással! Ami ettől eltér, az nem Tőlem való.
Mindazt, amit eddig mondtam nektek, alátámasztottam
Szentírási idézetekkel. Ezért hitelesek üzeneteim.

Gyermekeim! Hamarosan visszajövök dicsőségemben. Erre
készüljetek! Tartsatok bűnbánatot, gyónjatok, hogy megtisztult
lélekkel fogadjatok Engem, az élet Urát a szívetekbe!

Gyermekeim! Egyre közelebb vagytok a próféciák beteljesüléséhez. Nem az számít, hogy mikor lesz, hanem az, hogy ti
készenlétben várjátok. Az idő rövid. Már mindent tudtul adtam
nektek. Megáldalak benneteket az Atya, a Fiú és a Szentlélek
nevében.”

Szentírási megerősítés: Máté 26, 56. „Ez mind azért történt,
hogy beteljesedjenek a próféták írásai.”
Jézus: „Beteljesül minden szavam, amit mondtam neked.”

2013. szept. 3. itthon a kegyelem órájában az Úr Jézus: „Drága
gyermekeim! Éljetek szüntelen készenlétben! Eljövök megítélni a világot. Nem tudjátok sem a napot, sem az órát. De már
látszanak a jelek. Egyik nagy természeti katasztrófa a másikat
éri. Ellenfelem, a sátán mindenfelé zűrzavart kelt. Már nem
kellenek az igaz értékek: az életszentség, a szent tisztaság, a jó
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erkölcs, a becsület és a tisztesség. Ezeket felváltotta az érzéki
vágyak kielégítése, az anyagi haszon hajhászása, és az uralkodás mások fölött. Már nem kell a béke, a nyugalom. Az országok háborúznak egymással, és a családokban sincs béke.
Mindez azért van, mert sem Én, sem törvényeim nem kellenek.
Ahonnan Engem kirekesztenek, oda azonnal beteszi lábát a
sátán. Ahol ő van, ott van a hazugság, a szenvedés, a nyugtalanság, és a káosz. Ha nem tértek meg Hozzám, Üdvözítő
Istenetekhez, elkárhoztok. Ne áltassátok magatokat azzal, hogy
nincs pokol, és nincs számonkérés. Mindezek vannak, elolvashatjátok az Evangéliumban. Én a teljes igazságot hirdetem nektek. Éljetek szüntelen készenlétben, mert mondom nektek, számot adtok Nekem minden bűnötökről. A halál hirtelen jön.
Utána már cselekedeteitek következményei miatt fogtok örökké szenvedni, vagy ha életszentségben éltek, az örök boldogság
vár rátok. Térjetek meg Hozzám, még ma, amikor még nem
késő. Megáldalak mindnyájatokat Szívem túlcsorduló szeretetével az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”

Szentségimádáson az Úr Jézus: „Drága gyermekeim, készüljetek! Most egyre sötétebb korszak következik. Az antikrisztus
kora. A pokoli hordák uralma, amelyben a pokol összes ördöge
ki lesz engedve a földre. Mindez azért lehetséges, mert rengeteg ember él bűnben, ezzel teret engedve a sátánnak. Mert csak
annyi ördög jöhet ki a pokolból, amennyit az emberek magukra szabadítanak súlyos bűneikkel. Ha egy ember életszentségben él, nem vétkezik és imádkozik, az visszaparancsolja a
kísértőt a pokolba, mert nem működik vele együtt. De ha valaki szóba áll a kísértővel, már ki is szabadította. A saját kárára
és mások szerencsétlenségére, mert szóba állt vele, és bűnt
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követett el. Ilyen egyszerű. Ezért figyelmeztettelek benneteket
oly sokszor: ne álljatok szóba a sátánnal, és ne kövessetek el
bűnt! A bűn a legrosszabb, mert az embert megkötözi, és a rablánc végét maga a sátán fogja, aki a pokolra akarja taszítani. Ha
ez az ember még nem teljesen elvetemült, belekapaszkodik
irgalmamba, amely kihúzza a csapdából, és megmenekül. De
ha rabjává vált a bűnnek, úgy hogy nem is akar kimászni belőle, akkor ellenfelem az örök kárhozatra taszítja. Én minden
embernek megmutatom Magam, mielőtt végleg elválik lelke a
testétől, és felajánlom neki az üdvösséget. Előtte azonban megmutatom neki egész életét, és azt, hogy cselekedetei alapján
mit érdemel. Sokan választják az üdvösséget, és boldogan
mennek a tisztítótűzbe, mert tudják, hogy onnan a mennybe
jönnek. De vannak megátalkodottak, akik gyűlölnek Engem,
ezért visszautasítják a nekik felkínált üdvösséget. Ők örökre a
sátán foglyai lesznek a pokolban, ahol a kínok kínja vár rájuk.
Ezért tanította a gyermekeknek Édesanyám Fatimában a
fohászt: „Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, és vidd a mennybe a lelkeket, különösen
azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Ámen.”, amit a
rózsafüzér tizedek után kért. Mondjátok gyakran ezt az imát a
rózsafüzéren kívül is! Amikor bűnről hallotok, vagy gonosz
emberrel találkoztok, vagy bármikor, amikor eszetekbe juttatom. Hatalmas ereje van. Megbénítja a sátánt, a bűnös feleszmél, és megkapja a megtéréséhez szükséges kegyelmet.

Drága gyermekeim! Az idő rövid. Készüljetek, mert nagyon
sokaknak hamarosan meg kell állni Szent Színem előtt, hogy
ki-ki elvegye jutalmát vagy büntetését a szerint, hogy jót vagy
gonoszat cselekedett.
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Gyermekeim, készüljetek! A halál itt kopogtat az ajtón. Éljetek
halálra készen! Éljetek életszentségben, hogy ha bármikor
kiszólítalak benneteket ebből a világból, a jobbomra tudjalak
állítani. Higgyétek el, egyedül ez a fontos! Ne törjétek magatokat világi hívságok után! Minden itt marad. De a cselekedeteiteket magatokkal hozzátok. Legyetek irgalmasok, hogy nektek is irgalmazni tudjak! Éljetek szentül, bármilyen életállapotban vagytok! Erre Én példát adtam nektek. Vegyetek példát a
szentekről! Ne mondjátok: „unalmas az ima, és a szenteket
követni.” Ezt a sátán hazudja nektek. Szentjeim élete csupa
gyönyörűség és boldogság, mert ők szüntelenül Velem, a szentek Szentjével társalognak az imában, és élvezik szeretetemet,
amely a mennyország előszobája. A Szentmise és a
Szentáldozás pedig maga a mennyország, mert Velem, az
Istennel egyesülnek, eggyé válnak, Belém istenülnek. Én pedig
eggyé válok velük, ami a legnagyobb ajándék, mert Magamat,
a második Isteni Személyt adom nekik. Fogjátok fel végre,
hogy nincs ennél hatalmasabb ajándék! Csak nyissátok meg a
lelketeket kegyelmem befogadására, és akkor mindig csak
egyet akartok: tiszta lélekkel egyesülni Velem, az Atya egyszülött Fiával, Megváltótokkal, Aki egy lettem közületek, amikor
Szent Anyám méhében megtestesültem. Emberré lettem azért,
hogy Magamra vehessem ártatlanul a ti bűneiteket, és meghaljak a ti üdvösségetekért. Ha mindezt felfogjátok, szemétnek
tekintetek mindent, és mindig csak Rám szomjaztok. Eladtok
mindent, hogy Engem, a legdrágább igazgyöngyöt megszerezzetek. Itt lakom köztetek a tabernákulumban. Csupán bűneitektől kell megszabadulnotok, és akkor akadálytalanul közeledhettek Hozzám. Tisztuljatok meg a Szentgyónás szentségében! Fogadjatok be Engem a Szentáldozásban hótiszta
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lelketekbe! Fel nem tudjátok fogni, mekkora kegyelem, mekkora kincs vagyok, Akit magatokkal vihettek földi zarándokutatokon, és a mennyben is a tiétek maradok örökre. Itt a földön
elveszítetek mindent és mindenkit. Tárgyakat, személyeket.
Egyedül Én vagyok a tiétek, de csak akkor, ha a szívetekbe
fogadtok. Erre áldalak meg benneteket az Atya, a Fiú és a
Szentlélek nevében.”

2013. szept. 6. itthon a kegyelem órájában az Úr Jézus: „Drága
gyermekeim! Az idő rövid. Készüljetek! Éljetek halálra
készen! Nem tudjátok sem a napot, sem az órát. Meg akarom
menteni a lelketeket. Ne kövessetek el bűnt! Határolódjatok el
a bűntől, és minden bűnre vezető alkalomtól! Tartsátok tisztán
a gondolataitokat! Ne hallgassatok olyan zenéket, és ne nézzetek olyan filmeket, amelyek bűnre csábítanak benneteket!
Gondolataitokat mindig csak a jóra, a szépre és a nemes dolgokra irányítsátok! Azokra, amelyek építik, és nem rombolják
a lelketeket. Aki pedig kedves akar lenni Színem előtt, az állandóan Engem lásson a keresztfán. Belőlem erőt merítetek a
sátán ellen. Velem együtt legyőzitek az összes kísértést.
Belőlem árad a szeretet. Úgy szerettelek benneteket, hogy az
életemet adtam oda értetek. Szeressetek viszont Engem úgy,
hogy életszentségben éltek! Adjátok át Nekem az életeteket,
hogy szentekké formáljalak, és üdvözítselek benneteket! Ne
féljetek ettől! Bízzatok Bennem! Százszor, milliószor jobbat és
többet kaptok Tőlem, mint amit Miattam elhagytok. Mert Én
csak azt kérem, hogy a bűnnel szakítsatok, amely eltorlaszolja
előttetek a Felém vezető utat. Én a mennyország boldogságát
kínálom nektek, amelyet már itt és most megtapasztaltok,
odaát pedig a maga teljességében fogtok birtokolni örökre.
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Gyermekeim! Itt és most választanotok kell: üdvösség vagy
kárhozat. Nem lehet kétfelé sántikálni. Ha Engem választotok,
szakítanotok kell a világgal, és annak élvezeteivel. De ha
Engem megvettek, örökre elvesztek.

Gyermekeim! Közel az óra, sőt már itt is van, amikor nem lesz
többé idő. Ez azt jelenti, hogy véget ér ez a korszak, és egy új,
boldog jövő következik, amelyben meg lesz láncolva, és a
pokol fenekére lesz taszítva a sátán. Nem tudja többé kísérteni
és félrevezetni a népeket. Ez lesz az ezer éves béke uralma.

Gyermekeim! Aki ezt az új kort megéri, vagy beleszületik, az
mind boldog és szent lesz. Készüljetek, mert eljövök megítélni
a világot! Fogadjátok meg szavaimat, és éljetek tanításom szerint! Erre áldalak meg mindnyájatokat az Atya, a Fiú és a
Szentlélek nevében.”

Szentírási megerősítés: Lukács 2, 15. „Menjünk el Betlehembe, hadd lássuk a valóra vált beszédet, amit az Úr tudtunkra adott.”

2013. szept. 7. Szentségimádáson Jézus: „Drága gyermekeim!
Most hozzátok szólok, akik hűségesen kitartotok Mellettem.
Most még több szenvedést és önmegtagadást kérek tőletek.
Most fogtok Engem megvallani a világ fiai előtt, akik arra fognak kényszeríteni, hogy tagadjatok meg Engem, és helyettem a
fenevadat imádjátok.

Gyermekeim! A történelem ismétlődik. Ma is a sátán ellen harcoltok, mint a történelemben bármikor. De most a pokol összes
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ördöge ki van engedve, mert nagyon sok a bűn. Már az égbe
kiált. A bűnös emberek, akik a sátánt szolgálják, ők engedik ki
az ördögöket a pokolból a földre. Ezért gyermekeim, ti még többet imádkozzatok, mert ez a végső harc, mert hamar lezárul ez
a korszak. Most teljesülnek a Szentírásban leírt próféciák: nemzet-nemzet ellen támad. Háborúk lesznek itt is, ott is. Éhínség
és járványok tizedelik a népeket. Földrengések, árvizek és tűz
pusztít itt is, ott is. Most tisztul a föld. Mindez a sok háború és
természeti katasztrófa az emberek bűneinek a következménye.
Egyben figyelmeztetés, hogy ne kövessetek el bűnt, mert minden bűn büntetésért kiált. Minden bűn következménye a büntetés. Aki bűnt követ el, az elsősorban saját magának árt vele a
legtöbbet, mert az elszámoltatáskor a végső órán elveszi méltó
büntetését. Akiknek pedig szenvedést, vagy halált okoz, ha
ártatlanok, ők élvezik irgalmas, gondviselő, végtelen szeretetemet. A mennyben kárpótolom őket minden szenvedésért, örök
nyugalommal és boldogsággal jutalmazom meg őket türelemmel elviselt szenvedéseikért. De a gonoszok meglakolnak az
örök tűzben, ha nem bánják meg bűneiket. Ha bűnbánatot tartanak, akkor a tisztítótűz lángjaiban fizetnek elégtételt.

Gyermekeim, készüljetek! Elsősorban a lelketekkel foglalkozzatok! Járuljatok a szentségekhez! Gyónjatok és áldozzatok!
Így megerősödtök, és készenlétben álltok a nem várt eseményekre, mert minden hirtelen jön. Ezért kérem, hogy éljetek
szüntelen készenlétben! Éljetek halálra készen, mert nem tudjátok sem a napot, sem az órát!

Gyermekeim! Figyelmeztetéseimet vegyétek nagyon komolyan, mert a halál itt topog a küszöbön, és nem kér bebocsá-
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tást, csak jön. Ezért drága gyermekeim, ne az ideig valókkal,
hanem az örökké valókkal foglalkozzatok! Itt mindent tűz
emészt meg, de ha az odafenn valókkal foglalkoztok, megmentitek a lelketeket. Egy gyönyörű országot fogtok örökölni, amelyet Isten azoknak készített, akik Őt szeretik. Istent
szeretni a legnagyobb boldogság a mennyben és a földön.
Azért, mert Ő végtelenül szeret benneteket, és kimondhatatlanul jó.

Gyermekeim! Erre készüljetek! A mennyország örökké tartó
boldogságára, amelyet szem nem látott, fül nem hallott, és
emberi szív fel nem foghat. Ha így éltek, számotokra nincs
halál. Nincs mitől félnetek. Csupán átléptek az egyik szobából
a másikba. Kiléptek szenvedő testetekből, és egy csodálatos,
gyönyörű, fiatal, erős, feltámadott szellemi testet fogtok kapni.
Amelyben összehasonlíthatatlanul jobban fogjátok magatokat
érezni, mint a földi testben. Újra mondom: készüljetek! Éljetek
szüntelen készenlétben! Az idő rövid. Hamarosan olyan eseményeknek lesztek tanúi, amilyenek még nem voltak az életetekben, és nagyon hirtelen jönnek. Tartsatok ki Mellettem
mindhalálig, és akkor nem kell félnetek! Én megóvlak benneteket az örök haláltól, és áthelyezlek Mennyei Atyám országába. Erre áldalak meg benneteket megerősítő áldásommal az
Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”

2013. szept. 8. itthon a kegyelem órájában az Úr Jézus: „Drága
gyermekeim! Én szólok hozzátok, a második Isteni Személy,
Jézus Krisztus, Aki meghaltam értetek a keresztfán.
Harmadnapra feltámadtam, felmentem Atyámhoz, és az Ő
jobbján ülök mindörökké. Ne higgyetek azoknak, akik az Én
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nevemben jönnek, de tanításuk ellentétes az Evangéliummal,
amit Én hirdettem nektek, amikor a földön éltem. Csak azokat
az üzeneteket fogadjátok el, amelyek megegyeznek a
Szentírással! Az Én Igém az egyetlen igazság, amely az örök
életre vezet. Én vagyok számotokra az út, ha Engem követtek.
Én vagyok a ti örök életetek, ha tanításomat megtartjátok, és
drága Szent Testemmel és Véremmel táplálkoztok, mert aki
Engem eszik, örökké él.

Gyermekeim! Most a sátáni kavarások zűrzavarában nagyon
fontos ezeket tudni, mert örök életetek múlik rajta. Ezért azt
mondom nektek: éljétek az üzeneteket! Váltsátok tettekre szavaimat, mert ezek mind megegyeznek az Evangélium tanításával, és az örök boldogságra vezetnek. Ne higgyetek azoknak,
akik mást hirdetnek nektek! Szent Pál ezt írta: „Ha valaki más
Evangéliumot hirdetne nektek, mint amit tőlünk hallottatok,
átkozott legyen.” (A Galatáknak írt levél 1, 9.) Én meg akarlak
óvni titeket a tévtanításoktól, és az örök kárhozattól.

Gyermekeim! Legyetek biztosak abban, hogy aki arra buzdít,
hogy járuljatok a Szentségekhez, és imádkozzatok, az nem
jöhet a sátántól, csak Tőlem. Ezért kicsi gyermekeim,
Szívemnek választottai, higgyetek szavaimnak, amelyeket e
gyermekemen keresztül intézek hozzátok! Tegyétek meg, amit
kérek! Éljetek az Evangélium tanítása szerint életszentségben!
Ne féljetek a jövőtől! Én veletek vagyok minden nap a világ
végezetéig. Fogom a kezeteket, és bevezetlek Atyám dicsőséges országába. Erre áldalak meg benneteket az Atya, a Fiú és a
Szentlélek nevében.”
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Szentírási megerősítés: 1 Péter 1, 23-25. „Nem romlandó,
hanem romolhatatlan magból születtetek újjá az Isten élő és
örök szava által. Mert minden test olyan, mint a fű, a dicsősége, mint a rét virága. Elhervad a fű, s lehull a virága, de az Úr
szava örökre megmarad.”

2013. szept. 10. itthon a kegyelem órájában az Úr Jézus:
„Drága gyermekeim! Az idő eljött. Készüljetek! Töltsétek fel
éléskamráitokat, mert hamarosan eljön a nagy szorongattatás
ideje. Nagy lesz a zűrzavar, a káosz, nem lesz élelem, az üzletek bezárnak. Sok helyen háború lesz. Leáll a szállítás. De ti ne
féljetek! Higgyetek Bennem! Én mindenkor gondoskodom
rólatok. Ha bíztok Bennem, és hittel kértek, a nagy szorongattatás idején megszaporítom élelmeteket. Bizalmatok mértékében kapjátok meg kegyelmemet. Az idő eljött. Megtisztítom a
földet, hogy méltón várja dicsőséges visszajövetelemet. Ti,
akik megtartjátok törvényeimet, és hisztek Bennem, semmitől
se féljetek! Akár éltek, akár meghaltok, ti mindörökké Hozzám
tartoztok. Tőletek csak azt kérem, hogy tartsatok ki Mellettem
mindhalálig úgy, hogy megteszitek parancsaimat, és imádkoztok minden bűnösért. Helyezzétek őket Irgalmas Szívembe égi
Édesanyátok hétfájdalmas Szeplőtelen Szíve által. Így elnyeritek tetszésemet, és nektek is irgalmazok. Nem kérek nagy dolgokat tőletek. Tegyétek meg azt, amit egyenként rátok bíztam.
Végezzétek hűséggel állapotbeli kötelességeteket! Aki édesanya, az nevelje szeretettel gyermekeit! Aki édesapa, az gondoskodjon szeretettel családjáról! Aki pap, az osztatlan szívvel
szolgáljon Engem életszentségben! Hasonlóképpen a szerzetesek is. Ez az a szűk ösvény, amely a mennybe visz. Erre áldalak meg benneteket az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”
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Szentírási megerősítés: 1 Péter 4, 7. 11. „Közel van mindennek
a vége. Aki beszél, az Isten szavait közvetítse.”

2013. szept. 11. itthon a kegyelem órájában az Úr Jézus:
„Drága gyermekeim! Szívemnek kedves választottjai! Most
hozzátok szólok, akik szerettek Engem, és Nekem szolgáltok.
Készüljetek, mert hamarosan megálltok Szent Színem előtt!
Most lép fel az antikrisztus. Már egyre több jelet mutat a világ
embereinek. Ilyenek a kígyós kereszt, amely a legnagyobb
bemocskolása drága Szent Testemnek és Véremnek, hogy
Mellém teszik ellenfelemet, aki rászedi, és elbuktatja az embereket, akiknek a bűneiért rettenetes kínszenvedések közepette
kellett meghalnom, hogy megváltsam őket.

Gyermekeim! Ti vessétek el ezt a gyalázatot! Ne hagyjátok,
hogy rászedjenek ilyen aljas bálványimádásra! Ti mindig csak
Engem imádjatok, és soha senki mást! Az ilyen embereket,
akik ezt a mocskot kínálják nektek, messzire kerüljétek el!
Még ne is köszöntsétek őket! Semmilyen közösséget ne vállaljatok velük! Imádkozzatok értük, hogy térjenek meg, mert ha
nem teszik, örökre az őskígyó martalékai lesznek. Vég nélkül
fognak égni a pokol rettenetes tüzében, bűzében, és az fogja
őket marni örökké, amit Mellém helyeztek a keresztre, ahol
ártatlan Véremet ontottam értük szeretetből.

Gyermekeim! A legnagyobb szenvedést okozzák Nekem ezzel
az eretnek cselekedettel. Ennél nagyobb vakság nem létezik a
földön. Megvetnek Engem, Aki örök életet szereztem nekik, és
imádják a sátánt, az őskígyót, ami félrevezette Évát, és bűnbe
taszította az első emberpárt. Látjátok, így meg tudja vakítani
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áldozatait, akik elfordulnak Tőlem, legnagyobb Jótevőjüktől.
Azért, mert Nélkülem védtelenek vagytok. Ha nem kapaszkodtok az Én irgalmas szeretetembe, azt csinál veletek ellenfelem,
amit csak akar. Látjátok, milyen gyalázatra indítja azokat, akiket sikerült megtéveszteni? Önmagát akarja imádtatni, az Én
helyembe akar lépni. Amikor azt hiszi, hogy győzött, akkor
jövök Én. Szám leheletével, és dicsőségem tündöklésével
elsöpröm a sátán eszközét, az antikrisztust. Az ördögöt, az
őskígyót pedig megláncolom, és a pokol fenekére vetem. Ott
fog szenvedni ezer évig. Ez az ezer év lesz a föld számára az
ezer éves béke uralma. Ekkor meglátják az emberek, hogy mire
teremtette Isten az embert, és a földet, hogy milyen boldogság
Istennel együtt élni.

Gyermekeim! Tartsatok ki mindhalálig, hogy elnyerjétek az
örök életet! Adjatok hálát azért, hogy eljön a földre az ezer
éves béke korszaka, az élő Isten uralma. Erre áldalak meg benneteket az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”

Szentírási megerősítés: 1 János 3, 8-10. „Aki bűnt követ el, a
sátántól való, hiszen a sátán kezdettől fogva vétkezik. Azért
jelent meg az Isten Fia, hogy a sátán művét romba döntse. Azok,
akik az Istentől születtek, nem követnek el bűnt, mert az Ő
magja bennük marad, és nem vétkezhetnek, mert az Istentől születtek. Erről ismerhetők fel az Isten gyermekei és a sátán fiai.”
2013. szept. 20. Szentségimádáson Jézus: „Drága gyermekeim! Ütött az óra. Vigyázzatok! Legyetek éberek! Már minden
elmondtam nektek. Az idő lejár. Készüljetek fel mindazokra az
eseményekre, amelyeket előre tudattam veletek, mert betelje166

sülnek hozzátok intézett szavaim. Az ég és a föld elmúlnak, de
az Én Igéim soha el nem múlnak. Éljetek szüntelen készenlétben, és járuljatok a szentségekhez! Ezt tanítottam nektek az
Evangéliumban. Nemsokára olyan eseményeknek lesztek
tanúi, amilyenek még nem voltak, amióta ember él a földön.

Drága gyermekeim! Az az Én akaratom, hogy szentek legyetek
mindnyájan, hogy úgy éljetek, hogy halálotok pillanata égi
születésnapotok legyen. Legyetek éberek! Ne álljatok szóba a
gonosszal! Mindig csak Engem lássatok, hogy mekkora árat
fizettem értetek a keresztfán. Nem vagytok a magatokéi. Az
Enyémek vagytok mindnyájan, mert Én váltottalak meg benneteket drága Szent Vérem kiontásával és kínhalálommal. Éljetek úgy életetek minden pillanatában, ahogyan halálotok pillanatában szeretnétek, hogy éltetek volna. Akkor nem lesz számotokra halál. Csupán átmentek az örök életbe, ahol vég
nélkül boldogok lesztek. Ez a világ elmúlik, a testetek is elporlad. Gyönyörű új, feltámadott testet fogtok kapni az utolsó
napon. Az utolsó nap a halálotok napja. Akkor jöttök ki romlandó porsátor testetekből, és akkor kapjátok meg feltámadott
testeteket, és ezzel a testtel léptek be a mennybe, ahol mindenki fiatal örökké. Az utolsó nap az egyén halála napja. Ez a
számadás, az egyéni ítélet órája. Itt dől el örök sorsotok.
Higgyetek szavaimnak, amely lélek és élet. Tanításom által
éltek, ha tettekre váltjátok. Az Én Igém éltet, mert az éltető
Szentlélek jár át általa benneteket. Szentlelkem ereje formál,
bölccsé tesz, megerősít és megadja a tisztán látást, hogy meg
tudjátok különböztetni a jót a rossztól. Ő tesz erőssé a sátánnal
szemben, Ő küzd értetek, ha kéritek. Így hívjátok: Szentlélek
Isten szállj le ránk! Világosítsd meg elménket, hogy meg tud167

juk különböztetni a jót a rossztól! Erősíts meg bennünket, hogy
állhatatosak maradjunk mindhalálig! Szentlélek vezess minket
az örök életre! Sugalld nekünk Urunk akaratát, hogy minden
élethelyzetben az Ő szándékát teljesítsük be! Szentlélek add
meg nekünk a jó halál és a végső állhatatosság kegyelmét!
Ámen.

Ha így imádkoztok, leszáll rátok a Szentlélek, megóv benneteket az elbukástól, a bűntől, ami a legnagyobb rossz. Kérjétek
naponta a Szentlelket, és Ő betölti életeteket, megadja nektek a
bölcsességet, és elvezet az örök életre.

Most írj megújult Egyházamról! Amikor leszáll a földre a
mennyei Jeruzsálem, új ég és új föld lesznek. A régi elmúlik.
Akkor a megdicsőült Egyház egyesülni fog a földivel. Egy
szívvel, egy lélekkel fognak dicsőíteni Engem. Én leszek a
központban, a legméltóságosabb Oltáriszentségben. Minden
ember hinni fog valóságos jelenlétemben, az Eukarisztiában. A
Szentmise valóságos jelenlétemben zajlik, és minden
Szentmisén dicsőíteni fogják a Legszentebb Szentháromságot.
Drága Szent Testem és Vérem állandóan ki lesz téve imádásra.
Szüntelenül lesznek, akik imádni fognak Engem. Nem lesz
többé más felekezet, csak egy. Úgy lesz, mint az első keresztények korában. Csak egy Egyház lesz, az, amelyet Én alapítottam. Ez az idő már nagyon közel van. Ez lesz az ezer éves béke
korszaka. Akik ebben fognak élni, azok mindnyájan szentek
lesznek. Egy szívvel fognak szeretni és imádni Engem a legméltóságosabb Oltáriszentségben, és Énbennem fogják szeretni egymást. Nem lesz köztük nélkülöző, mert javaikat megosztják egymás között.
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Gyermekeim készüljetek! Hamar elmúlik ez a világ. Tűz fogja
megemészteni. Egyik nagy természeti katasztrófa a másikat
éri. Térjetek meg, mert sokaknak meg kell állni ítélőszékem
előtt. Minden itt marad. De a cselekedeteiteket magatokkal
hozzátok. Ezek szerint lesztek megítélve. Éljetek életszentségben! Akkor nincs mitől félnetek. Erre áldalak meg benneteket
Szívem túlcsorduló szeretetével az Atya, a Fiú és a Szentlélek
nevében.”

2013. szept. 21. itthon a kegyelem órájában az Úr Jézus: „Drága
kislányom! Élj szüntelen készenlétben! Készülj fel mindarra,
amit előre közöltem veled! Most teljesülnek be szavaim.

Drága gyermekeim! Az az Én akaratom, hogy ti, akik közel álltok Hozzám, Velem együtt sírjatok, zokogjatok és engeszteljetek Engem a világ tengernyi bűnéért. Imádkozzatok a szegény
bűnösökért!

Gyermekeim! Ütött az óra. Most fog színre lépni az antikrisztus. Tönkre teszi Egyházamat. Sokakat meg fog téveszteni.
Sokan behódolnak neki, saját kárhozatukra.

Gyermekeim, készüljetek! Visszajövök dicsőségemben, és
szám leheletével elpusztítom az antikrisztust. Akkor mindenki
fel fog ismerni Engem, az igaz Megváltót, a második Isteni
Személyt, és sokan fognak hinni Bennem. Így szerzem vissza
a rászedett, becsapott lelkeket.
Gyermekeim, készüljetek! Az óra itt van. Olvassátok az
Evangéliumot, és higgyetek benne! Minden betűje be fog tel-
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jesedni. Várjátok készenlétben dicsőséges visszajövetelemet!
Úgy fogok visszajönni, mint amikor a cikázó villám lecsap az
égből. Minden szem meglát Engem dicsőségemben.
Készüljetek! Soha nem látott csodáknak és eseményeknek
lesztek tanúi. Az élet rövid. Az örök élet elnyerésére törekedjetek! Tartsátok meg törvényeimet, legfőképpen az irgalmas szeretetet mindenkivel, de elsősorban hittestvéreitekkel! Lezárul
ez a korszak. Egy új következik. A szeretet és a béke korszaka.
Abba csak az igazak mehetnek be. A gonoszok elpusztulnak.
Fogadjátok meg szavaimat, amelyek még a ti életetekben teljesülnek be. Megáldalak benneteket megerősítő áldásommal az
Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”

Szentírási megerősítés: 2 Péter 3, 9. 13. „Az Úr nem késik ígéretét teljesíteni… Mi ígérete alapján új eget és új földet várunk,
az igazságosság hazáját.”

2013. szept. 22. itthon a kegyelem órájában az Úr Jézus:
„Drága gyermekeim! Most hozzátok szólok, akik mindvégig
hűségesen ki fogtok tartani Mellettem. Vigyázzatok, mert nagy
üldözés készül ellenetek! Ellenfelem ki akar irtani benneteket,
akik az igaz hitet gyakoroljátok. Legjobban drága Szent
Testemet és Véremet támadja a legméltóságosabb
Oltáriszentségben. El akarja venni tőletek. Egyszer már sikerült neki, amikor ötszáz évvel ezelőtt megtörtént az
Egyházszakadás. Akkor kidobták a templomokból a tabernákulumot és a gyóntatószéket. Híveimet pedig arra kényszerítették, hogy az új vallást kövessék. Ez a protestantizmus, ahol
ma sem tisztelik drága Szent Testemet és Véremet a kenyér és
a bor színe alatt. Ez számukra csupán jelkép, az utolsó vacso170

rára való emlékezés. Istentiszteletükben nincs is felajánlás,
sem átváltoztatás. Ez a Szentmise megcsonkítása, amelyből a
lényeget hagyták ki. Pedig Én világosan megmondtam: az Én
Testem valóban étel, és az Én Vérem valóban ital. Majd meghagytam apostolaimnak: ezt cselekedjétek az Én emlékezetemre! Tehát nem csak egyszer, az utolsó vacsorán változtattam át
a kenyeret drága Szent Testemmé, és a bort az Én Véremmé,
hanem azt akartam, hogy a világ végezetéig élő összes hívem
részesüljön legnagyobb ajándékomban, vagyis Magamat akartam adni nekik is a Szentáldozásban. Ezért hagytam meg: ezt
cselekedjétek az Én emlékezetemre! Látjátok, milyen okos és
ravasz a sátán. A lényeget, a legfontosabbat vette el tőlük.
Tudjátok miért? Azért, mert az Én Testem és Vérem a ti legnagyobb erőforrásotok. Így van ez a háborúban is. Az ellenség,
mielőtt le akarja győzni ellenfelét, lefegyverzi, hogy ártalmatlanná tegye. Ellenfelem is jól tudja ezt. Mert aki eszi az Én
Testemet, és issza az Én Véremet, az Bennem van, és Én őbenne. Vagyis egyesülve van Velem, egy lélek Velem. Márpedig aki
Velem van, azzal nem tud elbánni a sátán, mert Én fölötte állok
mindennek. Mindenható vagyok, és az az ember, aki Velem
egyesült, az Én hatalmas védelmemet élvezi. Ezért buzdítalak
benneteket kicsi gyermekeim, hogy járuljatok gyakran a szentségekhez, mert Én Mindenható vagyok, és Velem együtt legyőzitek a sátánt. Ellenfelem már régóta készül arra, hogy megfosszon titeket Tőlem, a legméltóságosabb Oltáriszentségtől.
Azért, hogy gyengék legyetek, és elbánjon veletek.
Kicsinyeim! Most nagyon imádkozzatok, hogy ez ne sikerüljön neki! Ha a hivatalos Egyházban ezt meg is tudja tenni, a
rejtekben mindig legyenek papjaim, akik bemutatják az igazi
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Szentmisét. Az igaz, hogy ellenfelem körbe fog járni, hogy ezt
megtorolja, és megsemmisítse azokat, akik ezt bemutatják, és
azokat is, akik ezen részt fognak venni. Azért, mert mindenkit
kényszeríteni fognak, hogy az új világvallás híve legyen. Ez
pedig nem lesz más, mint közönséges bálványimádás. Mert
ahonnan Engem száműznek, oda azonnal beteszi a lábát a
sátán. Mert ki akar Engem elvenni tőletek? Egyedül a sátán.
Azért, hogy magát állítsa a helyembe. Ezért drága kicsi gyermekeim, most legyetek nagyon résen! Ne hagyjátok magatokat
megtéveszteni! Ahol nem imádnak Engem a kenyér és a bor
színe alatt, oda ne menjetek! Nektek csak egy Istenetek legyen,
Aki három Személy: Atya, Fiú és Szentlélek. Csak Minket
imádjatok, csak Hozzánk fohászkodjatok, és tartsatok ki ebben
a hitben mindhalálig! Erre áldalak meg benneteket megerősítő
áldásommal az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”

Szentírási megerősítés: Jakab 5, 10. „Testvérek, a szenvedés
elviselésében, és a kitartó türelemben vegyetek példát a prófétákról, akik az Úr nevében szóltak.”

2013. szept. 23. Szentségimádáson Jézus: „Drága gyermekeim! Az idő rövid. Térjetek meg! Hamarosan eljövök megítélni
a világot. Ez még nem a végítélet lesz, nem a világ vége. De
lezárul ez a korszak. Megtisztítom a földet. A bűnösök vagy
megtérnek, vagy kipusztulnak. Az új korban csak szentek fognak élni. Ez lesz a béke korszaka. Térjetek meg, még mielőtt
eljön a nagy figyelmeztetés, a léleklátás, amikor mindenki
meglátja cselekedeteit, egész életét. Ha megtértek, akkor
nagyon fogtok örülni ennek a napnak, mert készenlétben talál
benneteket. De ha nem, úgy nagyon kétségbe fogtok esni, és
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nagyon fogtok félni a rátok váró örök büntetéstől, mert mindenki meglátja azt a helyet, amelyet életével, cselekedeteivel
kiérdemelt.

Gyermekeim! Nagyon nagy kegyelem, hogy szólok hozzátok.
Ezért vegyétek nagy kitüntetésnek minden hozzátok intézett szavamat! Féltő szeretetem műveli ezt, mert nem akarom, hogy
csak egy is elkárhozzon közületek. Ne mondjátok: ezt már hallottuk. Mi közünk hozzá? A ti lelketeket is megváltottam. Értetek is ontottam Véremet. Értsétek meg: az Enyéim vagytok.
Nem vagytok a magatokéi. Nagy váltságdíjat fizettem értetek.
Ha felfognátok szavaimat, sírva vernétek melleteket, futnátok a
gyóntatószékbe, amíg még lehet, és letennétek bűneiteket. Ne
okozzatok ekkora fájdalmat Nekem, hogy semmibe veszitek
szavaimat, és ne okozzátok magatoknak örök veszteteket! Én a
tiétek vagyok. Nektek akarom szétosztani Magam a
Szentáldozásban. Én vagyok az élet kenyere és az üdvösség
bora. Szent Testem a kenyér, és Szent Vérem a bor. Így költözöm
a lelketekbe. Így egyesülök veletek. Ha tiszta lélekkel fogadtok
a szívetekbe, átalakultok Belém, és Én eggyé válok veletek. Így
teljesül a példabeszéd. Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővessző. Aki
Engem eszik, Énáltalam él. Így növekedtek és istenültök át
Belém fokról fokra, mint a csecsemő, aki napról napra növekszik az anyatejtől. Értsétek meg végre, Nálam nélkül semmit
sem tehettek. Jöjjetek Hozzám, amíg még nem késő! Én mindig
várlak benneteket. Veletek vagyok minden nap a világ végezetéig. Ne kötődjetek itt a világon semmihez és senkihez, mert mindent elvesztetek. Engem helyezzetek az életetekben az első helyre! Én mindig a tiétek leszek. Soha nem hagylak el benneteket.
A mennyben is együtt lesztek Velem, ha teljesítitek Atyám tör173

vényeit. Atyám nektek készítette országát. De csak azok jöhetnek be oda, akik Őt szeretik. Ha szeretitek Atyámat, akkor megteszitek parancsait. Ebben áll az Isten szeretete. Én is megtettem.
Ezért haltam értetek kínhalált a keresztfán, hogy megváltsalak
benneteket. Értsétek meg: elepedek a lelketekért! Rátok szomjazom! Ne legyetek közömbösek! Válaszoljatok hívó szavamra!
Az idő eljár fölöttetek. Nem akarlak elveszíteni benneteket!
Nem akarom, hogy a kénköves tüzes tóba zuhanjatok, és ott
szenvedjetek örökre! Ettől akarlak megóvni benneteket! Ne
okozzatok ekkora fájdalmat Nekem! Válaszoljatok mielőbb
hívásomra! Tegyétek meg, amit mondok nektek! Én vagyok a ti
legnagyobb Jótevőtök, örök életetek Szerzője. Higgyetek
Nekem, és váltsátok tettekre üzeneteimet! Erre áldalak meg benneteket az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.

Drága gyermekeim! Készüljetek! Az idő rövid. A haladék lejár.
Nagyon sok lélek kárhozik el, mert süketek vagytok felhívásomra. Ne felejtsétek: egész életetekről számot adtok ítélőszékem előtt. Ezt az életet nem arra kaptátok, hogy elfecséreljétek
az időt, és hagyjátok magatokat félrevezetni a sátántól.
Kizárólag arra, hogy Engem, Megváltótokat megismerjetek,
megszeressetek, és kövessetek az önmegtagadásban és a
kereszthordozásban. Erre hívtalak meg mindnyájatokat. Mit
gondoltok? Ha Én keserves könnyhullatások és kínszenvedések által szereztem meg számotokra az örök élet boldogságát,
akkor ti majd csak dalolva besétálhattok oda? Semmi esetre
sem. Számotokra is a Golgotán át vezet az út. Vegyetek példát
szentjeimről! Elsőnek Szent Édesanyámról. Mennyit szenvedett földi életében. A legnagyobb nélkülözések közepette
hozott a világra Engem, az Isten Fiát egy istállóban. Utána
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menekülni kellett Egyiptomba. Nevelő atyám elvesztette állását. Nem volt miből élniük. Sem fedél nem volt a fejük fölött,
ráadásul Rólam is gondoskodniuk kellett. Amíg atyám nem
kapott munkát Egyiptomban, koldulniuk kellett. Aztán az
angyal szavára visszamentek Izraelbe, Názáretbe, és mindent
elölről kellett kezdeni. Majd elvesztettek Jeruzsálemben, és
három napig bánkódva, sírva kerestek. Végül a legtragikusabb
sors Szent Édesanyámra várt, Aki osztozott megváltásom minden fájdalmában, mert százszor jobban szeretett volna helyettem szenvedni, mint Engem oly rettenetes kínszenvedések
közepette tehetetlenül nézni. Sokkal nagyobb fájdalom volt ez
Neki, mint egész élete összes szenvedése. Amikor meghaltam,
kínjai a tetőfokra hágtak. „Nincs többé Fiam!” Csak ezt hajtogatta, és ömlöttek a könnyei. Ha János, a szeretett tanítvány,
nem támogatta volna, ott halt volna meg keresztem tövében. A
legnagyobb vágya volt, hogy Velem együtt haljon meg. De
még szüksége volt rá megalakuló Egyházamnak, ezért nem
engedhettem meg Neki, hogy ez a vágya akkor teljesüljön.
Inkább megerősítettem a hitét. Erősen hitt, és remélte, hogy
harmadnapra feltámadok. A leghosszabb volt számára a feltámadásomig eltelt idő. Legelőször Neki jelentem meg, és szent
csókommal köszöntöttem Őt. Ez volt életének legboldogabb
pillanata. Ettől kezdve soha nem váltunk el többé egymástól.
Lélekben mindig Vele voltam, és Ő Velem. Így tudta küldetését beteljesíteni a fiatal Egyházban. Látjátok, mennyit szenvedett Anyám, Aki a legközelebb állt Hozzám. Nektek is, akik
követni akartok Engem, fel kell vennetek kereszteteket, és lángoló szeretettel kell szeretnetek Istent, a teljes
Szentháromságot, mert a szeretet mindent elvisel. Így könnyű
lesz a vállatokra helyezett kereszt. Belőlem merítetek erőt, és
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teljes önmegtagadásban meneteltek előre. Csak az út végén
fogjátok meglátni, mennyi lelket mentettetek meg áldozatos,
szeretetteljes keresztutatokkal.

Gyermekeim! Ha így éltek, nagyon gazdagon érkeztek meg
országomba. Kincseiteket soha nem veszi el senki, mert örök
boldogságotok a megmentett lelkek sokasága által jut el a tetőfokára. Erre áldalak meg benneteket az Atya, a Fiú és a
Szentlélek nevében.

Drága gyermekeim! Szem nem látta, fül nem hallotta, emberi
szív fel nem foghatja, amit készítettem mindazoknak, akik
kitartanak követésemben és a kereszthordozásban. Nem ti
választottatok Engem, hanem Én hívtalak meg titeket.
Mindnyájatoknak szántam feladatot. Kizárólag rajtatok múlik,
hogy hallgattok-e hívó szavamra, és követitek-e, ha meghallottátok. Mindnyájatoknak szántam szolgálatot. A Szentírás szava
most is érvényes: az aratni való sok, de a munkáskéz kevés.
Sajnos, sokan eltévelyegnek, mert elvakítja őket a világ hamis
csillogása. Törik magukat a hamis mammon után, miközben
elfogy az életük, és az igaz értékeket meg sem ismerték. Pedig
Én vagyok a világ világossága, az út, az igazság és az élet. Én
vagyok a Megváltó. Rajtam kívül nincs üdvösség, és örök élet.
Aki Engem megtalált, meglelte élete értelmét és célját. Aki
Engem szeret, nem kívánkozik földi javak után, mert Én fölötte állok minden jónak. Aki Velem egyesül az imában és a
Szentáldozásban, az Belém istenül, és már a földön a mennyországban él. Mert Én a legnagyobbat, saját Magamat adom a
lelkeknek. Aki Bennem bízik, meg nem szégyenül. Én mindent
megadok azoknak, akik hittel kérik Tőlem. Én Mindenható
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vagyok. Jobban tudom, mire van szükségetek, mint ti. Ezért ne
fussatok a földi mammon után, mert mit ér az embernek, ha az
egész világot megszerzi, de lelkében kárt szenved.
Törekedjetek az örök élet elnyerésére! Az odafent valókra
figyeljetek, a többi mind megadatik nektek! Álljatok be ti is
szőlőskertembe! Ne ácsorogjatok tétlenül a tereken! A halál
hirtelen csap le mindazokra, akik nem várják, és akkor üres
kézzel kell megállnotok ítélőszékem előtt. Gyűjtsetek kincseket a mennybe! Hirdessétek az Evangéliumot életpéldátokkal,
szavaitokkal és cselekedeteitekkel! Mentsetek lelkeket az örök
életre! Akkor gazdagon érkeztek meg Színem elé, és nagy jutalomban részesültök. Felfogni nem tudjátok, mi vár azokra
országomban, akik teljesítik akaratomat, és szolgálnak Engem.

Gyermekeim! Az idő rövid. Váltsátok tettekre szavaimat! Erre
áldalak meg benneteket az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”

2013. szept. 26. itthon a kegyelem órájában az Úr Jézus:
„Drága gyermekeim! Eljött az óra. Most feszítik keresztre
Egyházamat, és Engem is vele együtt újra. Soha nem látott
üldözés tör ki Egyházam ellen. Vigyázzatok! Legyetek készek,
mert hirtelen jön! Az antikrisztus már mindenre kész.
Elkészítette gonosz tervét, hogy magát imádtassa, és azt hazudja, hogy ő Én vagyok. Ne higgyetek neki! Most újra mondom:
Én soha többé nem jövök el ember formájában úgy, mint első
eljövetelemkor. Másodjára úgy jövök vissza, mint a cikázó villám az égen. Dicsőséges, fényességes Testben jövök el, mint a
feltámadott Isten-Ember. Ne higgyetek a csalónak! Ne hagyjátok magatokat félrevezetni! Ti, akik imádtok Engem, maradja177

tok hűségesek Hozzám mindhalálig! Véretek kiontása árán is
valljatok meg Engem ez előtt a bűnös nemzedék előtt!
Tudjátok meg, hogy mindaz, aki elfogadja az antikrisztust, és
őt imádja, a kénköves, tüzes tóban fogja végezni, mert ellenfelem, mint zsákmányt elragadja. De mindazok, akik kitartanak
Mellettem, legyőzhetetlenek lesznek a sátán számára, mert az
Én erőmet adom nekik. Szent Testem és Szent Vérem, Akit a
legméltóságosabb Oltáriszentségben magukhoz vesznek, lesz
az erőforrásuk, és biztos menedékük. Ezeket a lelkeket Én
Magam fogom megvédeni, mint saját dicsőségemet.
Beburkolom őket drága Szent Vérembe, amelyet értük ontottam a keresztfán, és ellenfelem tehetetlen lesz velük. Teljes
győzelmet aratnak a sátán felett, Atyám országában pedig
ragyogni fognak örökké, mint a nap. Hatalom és dicsőség lesz
az osztályrészük mindörökre.

Drága kicsinyeim, Szívemnek választottai! Váltsátok tettekre
felhívásomat, és akkor megmentitek a lelketeket! Soha nem
látott gonosz terveket szőttek ellenetek a rejtekben.
Imádkozzatok! Imádkozzatok! Imádkozzatok, hogy ezeket ne
tudják valóra váltani ellenetek! Atyám imáitokra megbénítja a
sátánt. Különösen kérjétek Szent Vérem védelmét magatokra
és testvéreitekre! Imádkozzátok az irgalmasság rózsafüzért, és
az öt tizedes szentolvasókat! A rózsafüzér a tüzes lánc, amely
megkötözi és tehetetlenné teszi a sátánt. Hittel imádkozzatok!
Az eleven, élő hit hegyeket mozdít el, vagyis minden lehetetlen dolgot megold. Aki Bennem bízik, meg nem szégyenül.

Gyermekeim, Szívemnek kedves választottai! Készüljetek,
mert az üldözés a nyakatokon van. De ne féljetek! Kérjetek
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Engem, és Én mindig segítségetekre leszek. Ez által érzitek
meg, hogy veletek vagyok. Megáldalak benneteket megerősítő
áldásommal az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”

Szentírási megerősítés: Jelenések 1,1. 3. „Jézus Krisztus kinyilatkoztatása, aminek csakhamar be kell következnie. …az idő
közel van.”

2013. szept. 28. itthon a kegyelem órájában Jézus: „Drága
gyermekeim! Az idő rövid. Sürgetlek benneteket. Készüljetek!
Térjetek meg, mert hamarosan meg lesztek rostálva! Éljetek
szüntelen készenlétben, mert mondom nektek, a halál váratlanul és hirtelen csap le mindazokra, akik nem várják. Eljövök
dicsőségemben a földre. De előtte megtisztítom a világot.

Gyermekeim, Szívemnek drága választottjai! Ti mutassatok
példát mindazoknak, akik még nem ismernek Engem! A ti mindenkire kiáradó önzetlen, tiszta szeretetetek vonzza Hozzám a
még nem hívőket. Evangéliumomban ezt mondtam: arról
ismernek meg benneteket, hogy Hozzám tartoztok, ha szeretettel vagytok egymás iránt. Ez most a legfontosabb. Hitetlen testvéreitek ugyanis a ti szeretetetek által fognak felismerni
Engem, hogy köztetek vagyok. Ezt kérem tőletek. Erről adtok
számot Előttem halálotok pillanatában. A szeretet a főparancs.
Nektek világító fáklyáknak kell lenni. Sugároznotok kell az Én
szeretetemet, amely kiárad jókra és gonoszokra egyaránt. A
szeretet olyan, mint a fény. Beragyog mindent, és világot gyújt
az emberi szívekben. Így mutatja meg a Hozzám vezető utat.
Vigyázzatok, hogyan szerettek! Ebben is Engem kövessetek!
Az Én szeretetem kivétel nélkül mindenkire kiáradt. A keresz179

ten így imádkoztam: Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek! Ti is bocsássatok meg szívből egymásnak! Ne tartsatok haragot senkivel! Ha valaki gyűlöl benneteket, ne keressétek a társaságát, de imádkozzatok érte! Ezzel
megmentitek a lelkét. Így lesztek munkatársaim megváltásom
hatalmas művében. Úgy hirdessétek az Evangéliumot, hogy
megteszitek a benne foglaltakat!

Gyermekeim! Ez az élet próbaidő. Ha megfeleltek elvárásaimnak, bejöhettek Atyám országába. Arra áldalak meg benneteket, hogy valósítsátok meg szavaimat, az Atya, a Fiú és a
Szentlélek nevében.”

Szentírási megerősítés: 1 Péter 4, 7. 11. „Közel van mindennek
a vége. Aki beszél, az Isten szavait közvetítse.”

2013. okt. 1. itthon a kegyelem órájában Jézus: „Drága gyermekeim! Ne higgyetek azoknak, akik félre akarnak titeket
vezetni valóságos jelenlétemet illetően az Oltáriszentségben!
Én ugyanaz vagyok tegnap, ma és mindörökké. Az
Evangéliumban mondott szavaim örök érvényűek. Az utolsó
vacsorán a kenyérre ezt mondtam: ez az Én Testem. A borra: ez
az Én Vérem. Az Én testem valóban étel, és az Én Vérem valóban ital. Aki eszi az Én Testemet, és issza az Én Véremet, az
Bennem marad, és Én őbenne. Aki hittel, és tiszta lélekkel
fogad Engem a szívébe, annak örök élete van. Most meg fogják változtatni a Szentmisét. Nem lesz átváltoztatás. A kenyér
és a bor csupán jelképpé alacsonyodik. Elhitetik a néppel, hogy
nem lehet az Én Testem a kenyér, és az Én Vérem a bor. Ezek
csupán megemlékezésül szolgálnak az utolsó vacsorára. Ne
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higgyetek nekik! Menjetek el onnan, ahol ezt a tévtanítást hirdetik! Ragaszkodjatok Hozzám, és az Evangélium tanításához!
Én majd indítalak benneteket, és találtok felszentelt papot, aki
a rejtekben bemutatja nektek az igazi Szentmisét, amelyben Én
valóságosan jelen vagyok. Nekem nem szabhat határt senki.
Ezt az eretnekséget azért engedem meg, hogy teljesüljön
Dániel próféta szava: Eltörlik a mindennapi áldozatot, és a
helyébe teszik a kárhozatos undokságot, ami maga a kígyó, a
sátán, ami felmászott a keresztre, hogy magát Helyettem imádtassa. Mindez azért fog megtörténni, hogy megrostáljak mindenkit. Külön válasszam a hűségeseket, akik követnek Engem,
a hűtlenektől, akik képmutatók, és a sátánt imádják.

Gyermekeim! Éljetek szüntelen készenlétben, és kérjétek
magatokra a Szentlelket! Ő elvezet titeket a teljes igazságra.
Újra mondom: Ne higgyetek a csalóknak! Csak az
Evangéliumban higgyetek mindenkor! Erre áldalak meg benneteket az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”

Szentírási megerősítés: 1 János 2, 14. „Isten tanítása” 1 Péter
4, 17. „…itt van az ideje, hogy elkezdődjék az ítélet az Isten
háza népén.” Jézus: „A keresztényüldözés előestéjén álltok.”

Jézus folytatja: „Drága gyermekeim! Készüljetek, mert olyan
hirtelen jön, mint derült égből villámcsapás. Már minden elő
van készítve. Hamarosan fellép az antikrisztus. Rémuralma
nem tart sokáig, de nagy próbatétel lesz minden keresztény
számára. Készüljetek! A hiteteket soha ne adjátok fel!
Imádkozzatok! Imádkozzatok! Imádkozzatok! Legyetek szikla
szilárdak tanításaim megtartásában! Akkor nincs mitől félne-
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tek. Én Mindenható vagyok. Bevezetlek titeket Atyám országába. Akik üldözni fognak titeket, és a fenevadat szolgálják,
soha nem láthatják meg dicsőségemet. Örökre ki lesznek zárva
a szeretet és a béke országából. Ti, akik hűségesen kitartotok
Mellettem mindhalálig, örökké örvendezni fogtok az Én dicsőségemben, amelyet úgy hullatok rátok, mint nyári záport. Ezért
készüljetek, mert nagyon komor idők jönnek. Üldözni fogják
az igaz Egyházat, és kényszeríteni fognak benneteket, hogy a
fenevadat, a sátánt imádjátok. Ne féljetek tőlük és fenyegetéseiktől! Tartsatok ki Mellettem mindhalálig, életetek feláldozása, véretek kiontása árán is! Országomban olyan dicsőségben
részesítelek benneteket, amely a legmerészebb álmaitokat is
felülmúlja. Uralkodni fogtok Velem mindörökké. Higgyetek
Bennem, és váltsátok tettekre szavaimat! Én, megerősítelek
benneteket, és nem próbállak erőtökön felül. Szeressetek
viszont Engem! Ezer Sebtől vérző drága Szent Testemet lássátok mindig magatok előtt a keresztfán, hogy mennyit szenvedtem értetek! Belőlem erő árad, és sugárzik a szeretet. Ha
Engem láttok, megerősödtök, és beteljesítitek rátok vonatkozó
örök szent tervemet, amely sokak számára a vértanúság piros
rózsája lesz. Megáldalak benneteket megerősítő áldásommal
az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”

2013. okt. 2. itthon a kegyelem órájában Jézus: „Drága gyermekeim, Szívemnek kicsi választottjai! Nem tesztek ki népes
sereget, de ti vagytok a világosság fiai, és a föld sója. Egy szobában elég egy gyertya, hogy fényt árasszon. Egy fazék ételbe
elég egy kanál só, hogy megsózza. Tehát nem kell belőletek
sok. Ti sem vagytok sokan, de életpéldátokkal megváltoztathatjátok a világot, ha szeretetben éltek. Ezért mondom nektek:
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úgy világítsatok az emberek között, hogy világosságotokat
lássa mindenki! Éljetek mindenkivel szeretetben, elsősorban
így hirdessétek az Evangéliumot! Életpéldátokkal, szavaitokkal és tetteitekkel. Ha ezt teszitek, rátok is azt fogják mondani
a pogányok, amit az első keresztényekre: nézzétek, mennyire
szeretik egymást! Ha így tesztek, vonzóvá teszitek mások számára is az Evangéliumot. Sokan fognak követni benneteket, és
ezzel nagyon megdicsőítitek a Nevemet. Erre áldalak meg benneteket az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”

2013. okt. 9. itthon a kegyelem órájában Jézus: „Drága gyermekeim! Az idő közel. Senki félre ne vezessen benneteket! Én, az
élő Isten szólok hozzátok, Aki öröktől fogva vagyok. Az Én Igém
szent és igaz, és az is marad mindörökké. Aki megváltoztatja szavaimat és törvényeimet, az hazug. Az a sátántól, a hazugság atyjától származik. Azt Atyám ki fogja törölni az élet könyvéből. Aki
ilyet művel, az maga választja a kárhozatot, az ördögök társaságát, a pokol tüzét, amely égetni fogja mindörökké. Vigyázzatok!
Ne hagyjátok magatokat félrevezetni! Ne engedelmeskedjetek a
hazug vezetőknek! Aki az Én szavaimat, szent Igémet, és törvényeimet megváltoztatja, annak fordítsatok hátat! Már korábban is
mondtam, most megismétlem: sajnálatos módon a világban két
Egyház lesz. Egy eretnek, amelyik törvényeimet megmásítja, felrúgja, csak azért, hogy a tömegek tetszését megnyerje, és egy
igaz Egyház, amely a rejtekbe lesz kényszerítve azért, mert ők
megtartják törvényeimet, szent Igémet.

Gyermekeim! Akik mindvégig hűségesek maradnak Hozzám,
Megváltó Istenükhöz, azok üdvözülnek. De akik csatlakoznak
a tévtanítókhoz, örökre elvesznek.
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Gyermekeim! Nézzetek fel a keresztre! Nagy árat fizettem
értetek a keresztfán. Azért, mert megmondtam az igazságot,
vagyis Isten Fiának neveztem Magam. Ti is, amikor meg fogtok vallani Engem Üdvözítő Királyotoknak, ugyanarra a sorsra fognak ítélni, mint Engem, Akinek a Vérét ontották értetek.
Ezért azt mondom nektek: kérjétek magatokra az Én lángoló
tűz szeretetemet, hogy ti is úgy szeressetek Engem, ahogyan
Én szerettelek titeket, amikor értetek a keresztfára mentem.
Akkor mindnyájan megkapjátok Tőlem a végső állhatatosság
és a jó halál kegyelmét. Erre áldalak meg benneteket megerősítő áldásommal az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”

Szentírási megerősítés: Lukács 4, 21. „(Jézus) elkezdte beszédét: Ma beteljesedett az Írás, amit az imént hallottatok.”

2013. okt. 13. itthon a kegyelem órájában Jézus: „Drága gyermekeim! Most hozzátok szólok, akik hűségesek vagytok
Hozzám, és várjátok eljövetelem napját. Ez a nap már nagyon
közel van. Jól teszitek, ha várjátok, mert így nem ér meglepetésként, és készenlétben talál. Most azt mondom nektek: nem
az üdvözül, aki azt mondja Nekem: Uram, Uram. Eljár
Szentmisére, de utána folytatja bűnös életét. Ne legyetek képmutató keresztények, mert miattatok távolodnak el az
Istenkeresők az Egyháztól. Tudjátok meg, hogy rajtatok fogom
számon kérni ezeket a lelkeket, akik miattatok maradtak távol
Tőlem, és szektákhoz csatlakoztak. Pedig Én elepedek a lelkükért, hogy őket is tápláljam drága Szent Testemmel és
Véremmel. Értsétek meg: Én nem vagyok személyválogató. Én
mindnyájatokat megváltottam, de a ti válaszotoktól függ örök
üdvösségetek. Felelősek vagytok egymásért. Mindaz, aki meg184

kapta a megtérés kegyelmét, köteles hirdetni az örömhírt, az
Evangéliumot, amit Én tanítottam nektek. Ha elmulasztja, úgy
jár, mint a példabeszédben az ember, aki elásta az egy talentumot, ahelyett, hogy kamatoztatta volna, és az örök kárhozatban
végezte.

Gyermekeim! Ti a világosság fiai vagytok, Nektek világítani
kell ezen a földön. Ez azt jelenti, hogy jó cselekedeteitekkel ki
kell tűnnötök a sötétség fiai közül, és az Én szeretetemet kell
sugároznotok közöttük, és hirdetnetek kell tanításomat, az
Evangéliumot életpéldátokkal, szavaitokkal és tetteitekkel. Ha
nem ezt teszitek, képmutatók vagytok, akkor életpéldátokkal
kigúnyoltok Engem és tanításomat. Rátok is vonatkoznak szavaim: aki nem vall meg Engem ez előtt a bűnös nemzedék
előtt, azt Én sem vallom meg Atyám, és szent angyalai előtt.
De aki megvall Engem, azt Én is megvallom Atyám előtt.
Legyetek hűségesek Hozzám mindhalálig, így tegyetek tanúságot Rólam mindenki előtt! Erre áldalak meg benneteket az
Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”

Szentírási megerősítés: 1 Péter 1, 25. „…az Úr szava örökre
megmarad.”

2013. okt. 15. itthon a kegyelemórájában az Úr Jézus: „Drága
gyermekeim! Most jön el az óra, sőt már itt is van, amikor
beteljesedik mindaz, amire felkészítettelek benneteket. Ne féljetek a haláltól! Tudjátok, mitől féljetek? A bűntől. Kerüljetek
minden bűnre vezető alkalmat! Tartsátok mindig patyolat tisztán a gondolataitokat! Ez azt jelenti, hogy mindig Rám irányítsátok a figyelmeteket! Engem szemléljetek! Hozzám imádkoz185

zatok, és Engem imádjatok, Aki a szívetekben lakom! Akkor
tehetetlen lesz veletek ellenfelem, és megőrzitek lelketeket az
örök életre. Az idő rövid. Hamarosan meg fogtok állni Színem
előtt.

Most olyan események következnek, amilyenek még soha nem
voltak a földön. A gonoszság úgy elharapódzik, mint még soha.
Készüljetek fel a legrosszabbra! A pokol összes ördöge ki lesz
engedve. Ezeket a gonosz emberek szabadítják magukra, és
embertársaikra. Elérkezett az idő. Megítélem a földet.
Készüljetek! Nagyon sok lesz a halott. A gonoszság a tetőfokára hágott. De ti, kicsinyeim, ne féljetek! Én veletek vagyok
minden nap a világ végezetéig. Megoltalmazlak benneteket, és
felviszlek Atyám országába, ahol örvendezni fogtok mindörökké. Megáldalak mindnyájatokat megerősítő áldásommal
az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”

Szentírási megerősítés: Efezus 6,17. „…Isten szava.”

2013. okt. 17. Szentségimádáson Jézus: „Drága gyermekeim,
Szívemnek választottjai! Hamarosan nagy dolgoknak lesztek
tanúi. Készüljetek! Éljetek szüntelen készenlétben! Várjatok
Engem, mint az okos szüzek, mert hamarosan visszajövök
dicsőségemben. Mindaz, aki olvassa szavamat, és tettekre is
váltja, nagyon, nagyon boldog lesz, amikor visszajövök erre a
földre. De mindazok, akik elolvassák, de tettekre nem váltják,
el akarnak majd rejtőzni Előlem, de nem lesz számukra hely.
Tekintetem elől el nem menekülhetnek. Saját cselekedeteik
lesznek a vádlóik. Tetteik szerint fogom megítélni őket.
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Drága gyermekeim, Szívemnek választottai! Ne hallgassatok
azokra, akik megtiltják nektek, hogy üzeneteimet elolvassátok!
Ők süketek és vakok kegyelmeim befogadására. Hasonlítanak
a farizeusokhoz, és a törvénytudókhoz, akik ugyanígy elutasították tanításomat. Még a csodáknak sem hittek, amelyeket a
szemük előtt műveltem. Végül csúfos kereszthalálra adtak
Engem hatalomféltésből, mert nem akarták elismerni, hogy Én
vagyok a Messiás. De feltámadásommal még több hívet szereztem Magamnak, és kereszthalálom által még több követőre
találtam.

Gyermekeim! Újra mondom: ne higgyetek azoknak, akik meg
akarják tiltani, hogy próféciáimban higgyetek! Hisz a saját szemetekkel láthatjátok ezek beteljesülését. Engedelmeskedjetek
felhívásaimnak, amelyeket kiválasztott gyermekeimen keresztül üzenek nektek, úgy, mint Szent József, aki hitt az angyal
szavának. Feleségül vette Máriát, mert hitte, hogy Én, az Isten
Fia vagyok. Majd elmenekült Velem, és Máriával Egyiptomba,
mert hitt az angyalnak, aki megmondta neki, hogy az életemre
akarnak törni. Azonnal cselekedett. Még éjnek idején útnak
indult a Szent Család. Vállalta az áldozatot, a fáradtságot. Ha
nem engedelmeskedett volna Isten üzenetének, Szent Anyámat
megkövezték volna a zsidótörvények szerint, mert nem lett
volna apja a gyermekének. Ezzel meghiúsult volna Isten örök
terve. Hasonlóképpen, ha Szent József, a nevelő apám nem
menekült volna el azonnal Betlehemből, Heródes emberei
Engem is lemészároltak volna. Hisz Miattam, hatalomféltésből
küldte oda gyilkosait Heródes. Látjátok, mindaz, aki nem
működik együtt Istennel, meghiúsítja magában Isten rá vonatkozó örök tervét, amely az életszentség, és az üdvösség. Azt
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mondják, hogy az utolsó apostollal lezárult a kinyilatkoztatás.
Ez annyiban igaz, hogy senki sem hirdethet Isten nevében
mást, mint ami a Szentírásban áll. De Én ugyanaz vagyok tegnap, ma és mindörökké, és fenntartom Magamnak a jogot,
hogy szóljak hozzátok kiválasztott prófétáimon keresztül.
Figyelmeztetlek benneteket, és felkészítelek az eljövendő eseményekre, amint ezt kezdettől fogva megtettem, amióta ember
él a földön.

Gyermekeim! Most már látjátok, milyen fontos az együttműködés Istennel. Nem elég megtartani a törvényeket, ezt Szent
József is megtette. De engedelmeskednie kellett az angyal
figyelmeztetésének, hogy beteljesítse Isten örök tervét. Ez
rátok is vonatkozik. Olvassátok el figyelmesen üzeneteimet, és
váltsátok tettekre! Engedelmességetekre adom kegyelmemet.
Az engedelmes angyalok mind szentek, és a mennyben vannak. Az engedetlenek letaszíttattak a pokolba. Higgyetek szavaimnak! Vessétek össze a Szentírással! Ha tartalmilag megegyezik vele, akkor Tőlem vannak. Ha ellenkezne vele, akkor
vessétek el! Az Én Tanításom szent, mint ahogy Én Magam is
Szent vagyok. Ezt mondtam: az ég és a föld elmúlnak, de az Én
Igém soha el nem múlik. Mint ahogy az égből lehulló eső megtermékenyíti a földet, úgy az Én Igém is beteljesül. Ezért drága
gyermekeim, újra mondom: tartsátok nyitva a szemeteket!
Lássátok meg az idők jeleit! Olvassátok az Evangéliumot! Már
minden jel itt van, amely dicsőséges visszajövetelemet megelőzi. Már csak egy jel van hátra, a nagy csaló, az antikrisztus
színre lépése. A rejtekből már régóta működik. Nemsokára
megmutatja, és imádtatja magát. Sokan be fognak dőlni neki.
Tudjátok, kik lesznek ezek? Elsősorban azok, akik nem isme188

rik az Evangéliumot, és üzeneteimet, amelyet felkészítésül és
figyelmeztetésül adok a világnak. Mindez az Én nagy kegyelmem, hogy megóvjalak benneteket az elbukástól, és az örök
kárhozattól. De mint ahogy Szent Józsefnek is engedelmeskednie kellett az angyal szavának, úgy nektek is engedelmeskedni kell hozzátok szóló üzeneteimnek, hogy megmentsétek a
lelketeket a sátán ravasz cselszövéseitől, és elnyerjétek az örök
életet. Erre áldalak meg benneteket az Atya, a Fiú és a
Szentlélek nevében.

Drága kislányom, Szívemnek kedves választottja! Add Nekem
szívedet egészen újra meg újra, életed minden pillanatában! Ne
hagyd, hogy a földi gondok elrabolják! Pihenj meg Szívemen!
Adj át Nekem mindent! Örömöt, bánatot, sikert és kudarcot
egyaránt! Itt minden elmúlik, de Én örök vagyok. Pihenj meg
Szívemen, amelyet neked adok! Elsősorban minden
Szentáldozásban, de minden Felém irányuló szeretet megnyilvánulásodra is. Szeress Engem lángolóan! Erősen higgyed,
hogy Én a tied vagyok, és te az Enyém! Ezen kívül ne érdekeljen semmi, mert csak ez az egy a fontos. A mi szeretet kapcsolatunk és állandó együttlétünk a mennyben örökké folytatódni
fog. Ezért szálltam alá a mennyből, hogy egészen közel legyek
hozzátok, hogy Velem egyesüljetek, hogy a szívetekben lakjak,
hogy Én legyek lelketek Királya, a ti boldogságotok, békétek
legjobb Barátotok, Bizalmasotok. Én legyek, Akiben feltétel
nélkül megbíztok, Akinek mindent őszintén elmondotok. Én
legyek a ti Tanítótok, Akinek feltétel nélkül engedelmeskedtek.
Ha így éltek, nagyon boldoggá tesztek Engem, Én pedig örök
jutalommal ajándékozlak meg benneteket a mennyben.
Magamat adok nektek. Lélekben örökre egyesülve lesztek
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Velem, ami felfoghatatlan boldogság most számotokra, és
Magammal együtt nektek adom az országot, amelyet Atyám
öröktől fogva azoknak készített, akik szeretik Őt.

Drága gyermekeim! Elképzelni sem tudjátok, milyen boldogságot készített nektek Atyám. Igyekezzetek úgy élni, hogy ezt
el is nyerjétek! Erre áldalak meg benneteket az Atya, a Fiú és a
Szentlélek nevében.”

2013. okt. 20. Szentségimádáson Jézus: „Drága gyermekeim!
Az idő elérkezik. Beteljesül mindaz, amire felkészítettelek
benneteket. Ha figyelmesen olvassátok hozzátok szóló üzeneteimet, elfogadjátok, és tettekre váltjátok, elnyeritek az örök
üdvösséget. De ha nem, úgy könnyen hiszékenyekké válhattok
az antikrisztus tévtanítására.

Gyermekeim! Figyeljétek a jeleket! Hamarosan meg fogtok
Engem látni dicsőségemben. Készüljetek! Bánjátok meg bűneiteket, és éljetek életszentségben! Járuljatok gyakran, lehetőleg
naponta Szentáldozáshoz! Ha hagyjátok magatokat Általam
átformálni, Én rövid úton szentekké teszlek benneteket.

Drága gyermekeim! Az idő rövid. Éljetek szüntelen készenlétben! Hamar lezárul ez a korszak. Egy új következik A béke és
a szeretet korszaka. Az Isten ismeret kora. A Szentlélek kiáradása minden emberre. Megkötözöm ezer évre a sátánt, és a
pokol fenekére vetem. Lerombolom bálványait, amelyeket az
emberek elé állított, hogy elvegye a lelkeket Tőlem, az egy
igaz Istentől, legnagyobb Jótevőjüktől, Megváltójuktól. Ami
most jön a földre, az még sohasem volt. A menny leszáll a föld190

re, és az élő Isten uralkodik a Szentlélek által. Minden ember
telve lesz az Isten ismeretével. Senki sem fogja kérdezni: hol
imádjuk? Mindnyájatok szívében fogok élni a legméltóságosabb Oltáriszentségben. Az emberek nagyon boldogok lesznek,
és sokat fognak imádkozni. Minden nap Szentmisére járnak, és
imádni fognak Engem a legméltóságosabb Oltáriszentségben.
A föld bőven megtermi gyümölcsét.

Gyermekeim! Ez egy nagyon boldog korszak lesz.
Készüljetek, mert hamar eljövök megítélni a világot. Tűz által
tisztítom meg a földet. Forduljatok el bálványaitoktól! Mindent
itt hagytok. Egyedül az élő Istent imádjátok, Aki három
Személy, és csak Őt szolgáljátok! Ha tudnátok, mi vár rátok
országomban, szemétnek tekintenétek az Én fölséges ismeretemhez képest mindent.

Gyermekeim! Térjetek meg Hozzám! Várlak benneteket.
Üdvözíteni akarlak titeket. De nélkületek nem tudlak, mert szabad akaratot kaptatok, ami a legnagyobb méltóság a földön, de
a legnagyobb felelősség is. A ti döntéseteken múlik örök sorsotok. Ma még választhattok, de hamar lezárul életetek. Jól
vigyázzatok, mert odaát cselekedeteitek következményei szerint fogtok örök boldogságban élni, vagy vég nélkül szenvedni. Fogadjátok meg szavam! Én a javatokat akarom.
Megáldalak titeket megerősítő áldásommal az Atya, a Fiú és a
Szentlélek nevében.”

2013. okt. 28. Szentmisén, Szentáldozás után Jézus: „Adj hálát
minden Szentáldozásért, mert csak értetek, igaz lelkekért
maradtam köztetek. A sátánisták elvisznek Engem szeánszaik191

ra, szeggel szurkálják Testemet, késsel darabolnak, leköpnek,
és Rám taposnak. Mérhetetlenül fáj ez Nekem, szerető
Szívemnek, Aki értük is kínhalált haltam.” Mindezt oly szomorúan és szenvedésekkel telve mondta az Úr, hogy sírva
fakadtam. Azt hittem, hogy fájdalmamban megszakad a szívem. Majd ezt kérdeztem Tőle: Uram, mit tegyek, hogy méltóképpen engeszteljelek ennyi megszentségtelenítésért, fájdalomért? Az Úr Jézus ezt válaszolta: „Menj végig a megkezdett
úton! Tarts ki tántoríthatatlanul! Én még életedben igazollak.
Ne kérd, hogy mielőbb vegyelek Magamhoz! Csak akkor, amikor Én akarom. Csak így teljesíted rád vonatkozó örök tervemet. Megáldalak Szívem túlcsorduló szeretetével, az Atya, a
Fiú és a Szentlélek nevében.”

Szentírási megerősítés: Zsidóknak Írt levél 12, 22-25: „…ti
Sion hegyéhez járultatok…Jézushoz, a ránk hulló Vérhez,
amely hathatósabban kiált, mint Ábelé. …ne utasítsátok vissza
azt, Aki hozzátok szól.”

2013. nov. 5. Szentségimádáson Jézus: „Drága gyermekeim!
Most hozzátok szólok, akik hűségesen megtartjátok parancsaimat. Ne hagyjátok magatokat félrevezetni! Ne higgyetek azoknak, akik megtévesztenek benneteket! Csak azoknak higgyetek, akik életpéldájukkal bizonyítják hitelességüket! A főparancs ez: Szeresd Uradat, Istenedet teljes szívedből, teljes
lelkedből, teljes elmédből és minden erődből! Csak ezután jön:
szeresd felebarátodat, mint magadat! Tehát az első az
Istenszeretet, és csak utána jön az emberszeretet. Az szeret
Engem, aki megtartja törvényeimet.
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Gyermekeim! A Szentmise a legszentebb, a legdrágább cselekmény, a legnagyobb ima. Az Én Szent kereszthalálomat jeleníti meg. Jóllehet vértelenül, de mégis valóságosan. Mindaz, aki
meggyalázza keresztemet, ellenem van. Mindaz, aki nem imád
Engem a legméltóságosabb Oltáriszentségben, és nem hajt térdet Előttem, az nem hisz az Én valóságos jelenlétemben, nem
hisz Bennem, a Megváltóban, kereszthalálomban és feltámadásomban. Újra mondom nektek, ha ilyeneket láttok, ne menjetek utánuk! Mert az ilyenek eretnekek, akik saját magukat
rekesztik ki Egyházamból, és megfosztják magukat tisztségüktől. Ne a címüket és a rangjukat tekintsétek, hanem kizárólag a
cselekedeteiket. Mert Én is így ítélek. A feladatot Én bízom
rájuk, de jaj azoknak, akik visszaélnek vele, és félrevezetik
népemet. Nekik egy kötelességük van: az, hogy hitelesen megéljék és közvetítsék Evangéliumomat. Ezekre mondtam: mindaz, aki ismeri Ura akaratát, de nem áll készen rá, hogy megtegye, nagyon sok verést kap. Ezért kicsinyeim imádkozzatok
még többet papjaimért, hogy szentek legyenek, és egyedül az
életszentségre törekedjenek. Mert mit ér az embernek, ha az
egész világot megnyeri, de a lelke kárt szenved. Ti pedig drága
gyermekeim, akik tettekre váltjátok szavaimat, nagy jutalomra
számítsatok a mennyben, mert Előttem a legnagyobb az engedelmesség. De nem mindegy, hogy kinek. Apostolaim ezt válaszolták, amikor Miattam megbotozták és megfenyegették őket:
inkább kell engedelmeskedni Istennek, mint az embereknek.
Ezért azt mondom nektek: vizsgáljátok meg vezetőiteket, és
csak annyiban engedelmeskedjetek nekik, amennyiben az Én
tanításomat közvetítik nektek. Ismerjétek meg mielőbb az
Evangéliumot, mert jönnek idők, amikor tévtanításokat fognak
hirdetni nektek. Ne menjetek utánuk, mert ezek a kárhozatba
193

akarnak taszítani benneteket. Maradjatok meg az Evangélium
szellemében, amit Én tanítottam nektek! Egyedül Istent imádjátok, és Rajtam kívül senkit se fogadjatok el messiásnak, akármilyen kedves is lesz, és akármennyi csodát fog majd tenni.
Mert mindezeket a sátán hatalmával teszi azért, hogy a pokolra taszítsa a lelkeket. Ti egyedül Bennem higgyetek, csak
Tőlem kérjetek! Ha hűségesek maradtok Hozzám, megmenekültök és üdvözültök. Saját érdeketekben fogadjátok meg szavamat! Ne higgyetek az álmessiásnak, az antikrisztusnak, mert
ő a sátán embere, és a vesztetekre működik. Ne fogadjatok el
tőle gyógyítást, se pénzt, se halott feltámasztást, mert utána a
pokolra taszít benneteket. Ha tőle kértek és kaptok segítséget,
ezzel eladjátok neki a lelketeket, és örökre meg lesztek fosztva
Tőlem, igaz Üdvözítőtöktől, Aki meghaltam értetek a keresztfán. Tiszteljétek a keresztet, rajta megfeszített drága Szent
Testemet! Semmi más keresztet ne fogadjatok el, mert az a
sátántól van, aki az Én helyembe akar lépni, hogy saját magát
imádtassa. Ez az a kárhozatos undokság, amiről Dániel próféta
jövendölt. Most teljesülnek be szavai. A történelem legnehezebb korszakába juttok. Most mindenkit megrostálok.
Mindenkinek színt kell vallani. Vagy Velem tart, és üdvözül,
vagy a sátán mellett, és elkárhozik. Vigyázzatok! Tartsátok
nyitva a szemeteket! Mindent előre megmondtam nektek.
Megáldalak benneteket megerősítő áldásommal az Atya, a Fiú
és a Szentlélek nevében.”
2013. nov. 8. itthon a kegyelem órájában az Úr Jézus. „Drága
gyermekeim! Eltaposom a kígyót. Most jövök vissza dicsőségemben. Most jött el az ideje, hogy rendet teremtsek a világban. Jönnek még szomorúbb napok is, amikor egy időre bezár194

ják templomaimat. Kidobnak Engem a tabernákulummal.
Eltávolítják a gyóntatószékeket. Azt mondják majd, hogy elég
a közös bűnvallás. Bánat és erős fogadás nem kell. Nagyon sok
lelket el fog ragadni a sátán. Mindazok, akiknek eddig nem
volt fontos, hogy megismerjenek Engem és Evangéliumomat,
már csak tévtanítást fognak hallani. Mindazok, akik elvetik
üzeneteimet, amelyeket rajtatok, prófétáimon keresztül adok,
vakok lesznek, mert elzárják magukat az Én igazságomtól.
Ezek mind be fognak hódolni a sátánnak, és az ő szolgáinak.
Mindaz, aki a fenevadat és a kígyót fogja imádni keresztemen,
amelyen Én már nem leszek, örökre a fenevad és a kígyó martalékai lesznek, és az örök tűzben fognak szenvedni.

Drága gyermekeim! Nagyon szomorú az Én lelkem!
Gyászolom és siratom mindazon gyermekemet, akikért drága
Szent Vérem kiontása hiábavaló volt. De nem tudok mit tenni.
Szabad akaratot és értelmet kaptatok Atyámtól, és Én ezt a legmesszebb menőkig tiszteletben tartom. Ezért van pokol és tisztítótűz, amelyeket az emberek bűnei hoztak létre.

Gyermekeim! Újra mondom: ne higgyetek a sátánnak és csatlósainak! Ne kövessétek őket! Csak Engem, az élő Istent imádjatok, Aki meghaltam értetek, és feltámadtam, hogy örök életet
adjak nektek. Én vagyok a feltámadás és az élet. Aki Bennem
hisz, ha meghal is élni fog. Erre áldalak meg benneteket az
Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”

Szentírási megerősítés: Márk 14, 34: „Halálosan szomorú a lelkem, mondta nekik, várjatok itt és virrasszatok.” Jézus halálfélelme.
195

2013. nov. 10. itthon a kegyelem órájában az Úr Jézus: „Drága
gyermekeim! Ami most történik, ilyen még nem volt, amióta
fennáll ez a világ. Újra csak azt mondom: készüljetek! Álljatok
szüntelen készenlétben! Éljetek halálra készen, mert megrostálom a világot. Sokan meg fognak halni. Tartsatok ki Mellettem
mindhalálig, mert csak akkor üdvözültök! Mindazok, akik a
fenevadat fogják tisztelni, imádni, és csatlósaik után mennek,
örökre elvesznek. Az őskígyó, a sátán most megpróbálja megsemmisíteni Egyházamat. De csak annyit tehet, amennyit Én
megengedek neki. Rajtatok is múlik, hogy mennyit tehet. Ha ti
imádkoztok, és kizárólag Nekem engedelmeskedtek úgy, hogy
megtartjátok törvényeimet, ezzel tehetetlenné teszitek a saját
életetekben ellenfelemet. Minél többen éltek életszentségben,
annál gyengébb és tehetetlenebb lesz a sátán. Értsétek meg
végre: ti szabadítjátok ki az ördögöket a pokolból, és engeditek
a földre azáltal, hogy bűnt követtek el. És ti taszítjátok vissza a
pokolba, ha életszentségben éltek. Szabad akaratot és értelmet
kaptatok. Amikor megálltok ítélőszékem előtt, nemcsak bűneitekről adtok számot, hanem azok következményeiről is, hogy
hány lélek veszett el, mert ti bűnre csábítottátok rossz tanácsaitokkal, vagy romlott erkölcsű életpéldátokkal, és mulasztásotokkal, hogy nem imádkoztatok érte, és nem mutattatok jó példát. Minderről számon kérlek titeket életetek végóráján, és cselekedeteitek függvényében nyeritek el a mennyországot,
mentek a tisztítótűzbe, vagy az örök kárhozatba. Úgy éljetek,
hogy életetek minden pillanata, még a gondolataitok is nyitott
könyv Előttem. Nekem, az Örök Bírónak tartoztok számadással. Én meghaltam értetek a keresztfán. Én vagyok a ti
Megváltótok. Nagy váltságdíjat fizettem értetek. Ezért mindnyájan az Enyémek vagytok. Imádkozom értetek Atyámhoz.
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Megáldalak benneteket megerősítő áldásommal az Atya, a Fiú
és a Szentlélek nevében.”

Szentírási megerősítés: Márk 13, 21-23: „Akkor, ha valaki azt
mondja: Nézzétek, itt van a Krisztus, vagy ott van! – ne higygyétek. Álkrisztusok és álpróféták lépnek fel, jeleket és csodákat művelnek, hogy ha lehet, még a választottakat is félrevezessék. Vigyázzatok, mindent előre megmondtam nektek.”

2013. nov. 16. itthon a kegyelem órájában az Úr Jézus: „Drága
gyermekeim! Ne féljetek azoktól, akik a testet megölik, de
utána semmit sem tehetnek. Attól féljetek, aki a testet a lélekkel együtt a pokolra tudja taszítani. Ez maga a sátán, az őskígyó. Egyedül tőle féljetek! Ne álljatok szóba vele! Amikor
kísért, azonnal fussatok Hozzám, mint kis csibék a kotlós szárnya alá. Szálljatok szembe bátran a sátánnal, a hit erejével!
Újra mondom, ne álljatok szóba vele! Ha Éva is ezt tette volna,
még mindig a paradicsomkertben élnétek, gondtalan boldogságban, békében, közösségben Istennel, Aki megteremtett,
gondoskodik rólatok, mert végtelen az Ő szeretete irántatok.
De ti a magatok útját akarjátok járni. Kiszakítjátok magatokat
Atyám ölelő karjából, ezért ne csodálkozzatok, ha magatokra
hagy benneteket. De kaptatok mentőöveket: az Én végtelen
irgalmamat, a rózsafüzért, és Szent Anyám Szeplőtelen Szívét.
Ha felajánljátok magatokat Neki, Ő belehelyez benneteket az
Én irgalmas Szívembe, ahol biztonságban vagytok. Az Én
irgalmam olyan, mint a teljes fényében ragyogó nap. Sugarai
mindent beborítanak, felmelegítenek és éltetnek. De nektek
kell belekapaszkodni. Ha nem teszitek, örökre elvesztek. A
bűnös olyan, mint az az ember, aki bezárkózik egy dohos,
197

büdös pincébe. Ott nem éri a nap, mert elbújik előle. A bűnös
menekül Előlem, egyedüli Megmentőjétől. Elvágja az utolsó
szálat is, ami Hozzám köti, és a mélységben találja magát. Jaj
annak az embernek, aki így cselekszik. Örökre kárát látja.

Gyermekeim! Vegyetek példát Máriáról, az Én Édesanyámról!
Ő mindenben kitartott Mellettem. Nem számított Neki, hogy
hajléktalan lett Betlehemben, majd Egyiptomban, sem az, hogy
hóhéraimmal dacolva odaállt keresztem alá. Neki Én voltam az
egyetlen biztonság, mert szeretett. Végtelenül szeretett. Ha ti is
így szerettek, megvettek kényelmet, biztonságot, az egész világot, még saját életeteket is. Erre mondtam: aki feláldozza életét Értem, megmenti azt.

Gyermekeim! Most van a nagy megmérettetés ideje. De ti ne
féljetek! Álljatok ki bátran Mellettem akkor is, ha ezért az életetekkel fogtok majd fizetni. Mert elmúlik ez a világ, és elsöpröm az összes gonosz erőt, akik most megpróbálják kisajátítani maguknak az egész világot. Körülnéztek, és nyomukat sem
látjátok. De Én, az élő Isten Örök, és Mindenható vagyok.
Dicsőségem betölti a mennyet és a földet. Elhozom rátok az új
korszakot, a szeretet és a béke uralmát. Megkötözöm az őskígyót, a sátánt, és ezer évre a kénköves tóba vetem. Ott fog
gyötrődni csatlósaival együtt, akik neki szolgáltak.

Gyermekeim! Emeljétek föl fejeteket, mert hamar elérkezik
szabadításotok! Kimenekítelek benneteket. Eljövök dicsőségben, és nagy fényességben úgy, mint amikor a cikázó villám
lecsap az égből, és megteremtem az ezer éves béke uralmát a
földön. A mennyei Jeruzsálem leszáll a földre, és egyesül vele.
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Soha nem látott békében és boldogságban fognak élni gyermekeim. Az üdvözült szentek feltámadnak, és együtt lesznek szeretteikkel.

Gyermekeim! Készüljetek, mert mindezek hamar valóra válnak. Mindannak, ami most van, be kell teljesülni, hogy választottaimnak legyen alkalmuk megmutatni Irántam való hűségüket, még életük elvesztése árán is. Készüljetek, mert hamar
eljövök dicsőségemben, és megfizetek kinek-kinek tettei szerint. Drága gyermekeim, legyetek hűségesek Hozzám mindhalálig! Megáldalak benneteket Szívem túlcsorduló szeretetével
az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”

Szentírási megerősítés: 1 Péter 1, 25: „…az Úr szava örökre
megmarad.”

2013. nov. 17. Szentségimádáson Jézus: „Drága gyermekeim!
Az idő rövid. Jól használjátok fel! Olvassátok el üzeneteimet,
és váltsátok tettekre! Ha megteszitek, akkor olyanok lesztek,
mint az okos ember, „aki sziklára építette a házát. Szakadt a
zápor, ömlött az ár, süvített a szél, és nekizúdult a háznak, de
nem dőlt össze, mert szikla volt az alapja.” (Máté 7, 24-25.) A
szikla Én vagyok. Aki megtartja törvényeimet, élni fog.
Törvényem egyszerű. Egyetlen szó csupán: szeretet. De az első
az Istenszeretet. Mindenekfölött a Szentháromságot szeressétek, mert Ő méltó rá a legjobban. Csak utána szeressétek a felebarátot, és csak legutoljára magatokat. Ha így tesztek, szentek
lesztek. De ha felcserélitek a sorrendet, bálványimádók lesztek, és elkárhoztok. Nem mindegy a sorrend. Csak aki Atyám
törvényét teljesíti, az üdvözül.
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Kicsinyeim! A bálványimádás halálos bűn. Mindazt, amit,
vagy akit Isten elé helyeztek, bálvány. Az életetekben az első
helyen az Istennek kell állni! Ez azt jelenti, hogy az Ő törvényei szerint kell élni az Evangélium szellemében, és csak
Istennek kell engedelmeskedni. Ha valaki bűnre csábít, fordulj
el tőle! Mert mindaz, ami ellenkezik a tíz paranccsal és a főparanccsal, bűn. A bűnösök pedig nem örökölhetik Isten országát.
Igyekezzetek szentül élni, mert ezt mondtam: Szentek legyetek, mert Én Szent vagyok! Csak a szentek örökölhetik Isten
országát. Azok a szentek, akik megteszik Atyám törvényét,
vagyis tökéletesek a szeretetben. Nézzetek Rám! Vegyetek példát Rólam! Egész földi életemben engedelmeskedtem
Atyámnak, mert mindenekfölött szerettem Őt. Rengeteg jót tettem az emberekkel. Tanítottam őket, meghirdettem nekik az
örömhírt, az Evangéliumot, hogy van feltámadás és örök élet,
amit Atyámtól hallottam. Betegeket gyógyítottam, halottakat
támasztottam fel, ördögöket űztem ki az emberekből. Végül
hatalomféltésből kivégeztek. A legszörnyűbb kínhalállal haltam meg, és még előtte rengeteget szenvedtem. Mindezt az
emberiség iránti szeretetből tettem azért, hogy ártatlan IstenEmberi Vérem kiengesztelje Atyám jogos haragját azért az
óceánnyi bűnért, amelyeket a világ végéig elkövetnek ellene az
emberek. Ha tudnátok, milyen undorító a bűn, és milyen ocsmány, gonosz a sátán, soha nem vétkeznétek. A kígyó ravasz.
Becsap benneteket. Szépnek és jónak tünteti fel a rosszat, a
bűnt, és ti elhiszitek. Rossznak és unalmasnak a szentséget, és
ti bedőltök neki. Olvassátok üzeneteimet, és lehull a hályog a
szemetekről! Ne higgyetek azoknak, akik azt mondják, hogy
ezek az üzenetek a sátántól vannak! Ez ugyanolyan vád, mint
amikor azt mondták Rám, hogy az ördögök fejedelmének a
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segítségével űzöm ki az ördögöket. Vigyázzatok, mert aki a
Szentlelket káromolja, azt örök vétek terheli, ez pedig a kárhozat. A Szentlelket káromolni annyit jelent, mint a megismert
igazság ellen tusakodni. Ha Én az imára és a megtérésre buzdítalak benneteket, akkor ezt Isten mondja nektek. Jegyezzétek
meg: ellenfelem mindig a bűnre akarja rávenni gyermekeimet.
Ő soha nem fog ilyen üzeneteket adni nektek, ami az üdvösségre vezet. Ő mindnyájatokat a kárhozatba akar taszítani. Kérjétek
magatokra a Szentlélek megvilágosító kegyelmét, hogy adjon
nektek tisztán látást, és akkor meg tudjátok különböztetni a jót
a rossztól, és a Szentlélek bölcsessége elvezet benneteket az
örök életre. Megáldalak benneteket megszentelő, megerősítő
áldásommal az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.

Imádkozz papjaimért, hogy befogadják a tisztánlátást!
Fogadják el üzeneteimet, szerintük éljenek, és hirdessék népemnek!

Imádkozz a szerzetesekért, hogy keresztem alatt állva, hűségesen kitartsanak hivatásukban, és csak Engem, az élő Istent,
Megváltójukat fogadjanak el Királyuknak, és soha ne hódoljanak a bálványok előtt!

Imádkozz a családokért, hogy mindenkor szeretetben és békességben éljenek egymással. A szülők bölcsen neveljék gyermekeiket, és az életszentségre segítsék őket életpéldájukkal és
tanításukkal.
Imádkozz X-ért, mert hamarosan Magamhoz fogom szólítani,
hogy készenlétben találja őt a halál.

201

Imádkozz Y-ért, hogy legyen türelmesebb, és elviselje mindazt a
keresztet, amit azért engedek meg, hogy lelkeket mentsek általa.

Imádkozzatok ellenségeitekért, hogy ne gyűlöljenek benneteket, hanem az Én szeretetem sugározzon át rajtuk keresztül.”

2013. nov. 20. Szentségimádáson Jézus: „Drága gyermekeim!
Most, amikor még itt vagyok köztetek, örüljetek és ujjongjatok, és jöjjetek minél gyakrabban, naponta Szentmisére, hogy
tápláljam lelketeket az örök élet kenyerével és borával, drága
Szent Testemmel és Véremmel. Mérhetetlen nagy az Én fájdalmam azért, amit most előkészítenek, és amit hamarosan
véghez is visznek, hogy eltörlik az átváltoztatást. A kenyér nem
lesz többé az Én drága Szent Testem, és a bor sem lesz többé
az Én értetek kiontott Vérem.

Gyermekeim, készüljetek! Soha nem látott botrányt készítenek
elő. Én már a keresztről is le fogok kerülni. A helyembe az
őskígyót, a sátánt teszik, és az előtt fognak térdet hajtani.
Helyettem őt imádják, és megparancsolják népemnek, hogy ők
is ugyanezt tegyék.

Gyermekeim! Én most újra szenvedem rettenetes haláltusámat
a kereszten elveszett gyermekeim miatt, akiket tömegestől
taszít ellenfelem a pokolba. Imádkozzatok! Imádkozzatok!
Imádkozzatok, hogy ne kövessék gyermekeim a sátánt, hogy
legyen erejük szembe szállni vele, a Belém vetett hitükkel és
bizalmukkal. Mondom nektek: mindazok, akik csak egyszer is
leborulva imádják a fenevadat, már eladták a lelküket neki, és
nem menekülhetnek a markából.
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Gyermekeim! Vérkönnyeket sírok az örökre elveszett lelkek
tömege miatt. Halálosan szomorú a Lelkem! Hiába adom évek
óta üzeneteimet kiválasztott prófétáimon keresztül, amelyek
nagy része már most, a szemetek láttára beteljesül, mégis csak
kevesen ismerik, és nem kamatoztatják a saját és mások lelke
üdvére.

Kicsinyeim! Az idő lejár. Hamarosan visszajövök dicsőségemben, és elsöpröm szám leheletével az antikrisztust, és minden
gonosz erőt megsemmisítek. Elhozom az ezer éves béke uralmát. Csak azt fájlalom, hogy nagyon sokan fognak áldozatul
esni a sátánnak, és örökre el fognak veszni. Kérlek titeket: hirdessétek üzeneteimet mindenkinek, akikkel csak találkoztok!
Ezt mondjátok nekik: soha ne imádjátok a fenevadat, és ne álljatok szóba vele, mert az örök kárhozatba taszít! Egyedül a
Szentháromságos egy Istent imádjátok, és szüntelen imádkozzatok lelketek örök üdvösségéért, és az összes lélek megmentéséért! Ha ezt teszitek, még sok lelket megmenthettek.

Gyermekeim! A legsötétebb éjszaka ereszkedik le most az
egész világra. A gonosz szellemi démonoktól és hordáktól
feketéllik az ég és a föld. Ha látnátok, belehalnátok, olyan
félelmetes.

Kicsinyeim! Higgyetek Nekem! Fogadjátok meg figyelmeztetéseimet! Ne álljatok szóba a kígyóval, mert a lelketek örök
vesztét okozza! Nagyon ravasz, de borzasztóan rút. Nagyon
intelligens, de rettenetesen gonosz. Gyertek Hozzám! Jöjjetek
be irgalmas Szívembe! Szívem nyitva áll mindazok előtt, akik
kérik Tőlem az üdvösséget. Hisz értetek ontottam ki drága
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Szent Véremet, és haltam kínhalált. Jöjjetek Hozzám, hogy
megmentselek benneteket! Elepedek a vágytól, hogy üdvözüljetek! Megáldalak benneteket megerősítő áldásommal, Szívem
túlcsorduló szeretetével az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.

Drága gyermekeim, Szívemnek kedves választottai! Most hozzátok szólok, akik hagyjátok magatokat Általam üdvözíteni, és
együttműködtök kegyelmemmel. Készüljetek, mert most nagy
próbatétel előtt álltok! A véreteket fogják kiontani Értem. A sátán
gőgje nem tudja elviselni, hogy rajta kívül mást imádjatok, és
csatlósait arra kényszeríti, hogy mindazokat, akik hűségesen
kitartanak Mellettem, és a rejtekben Engem imádnak, megtizedelje, és ha lehetséges lenne, mindnyájatokat megsemmisítse.

Drága kicsinyeim! Ne féljetek tőle! Tartsatok ki Mellettem
mindhalálig, még véretek kiontása árán is! Én olyan erőt és
lángoló szeretetet adok a szívetekbe Irántam, az élő Isten iránt,
hogy semmibe veszitek fenyegetéseiket, és magát a halált is.
Olyan vágyat adok a szívetekbe Szent Színem látására, hogy
azért fogtok Hozzám imádkozni, hogy vértanúk lehessetek
Isten nagyobb dicsőségére, és lelketek örök üdvére. Én megadom nektek ezt a kegyelmet, mert ezt a vágyat is Én ültetem
bele a szívetekbe. Készüljetek! Soha nem látott üldözésben
lesz részetek. De ti soha ne féljetek! Jutalmatok nagy lesz a
mennyben. Fogadjátok megerősítő áldásomat az Atya, a Fiú és
a Szentlélek nevében.”

Szentírási megerősítések: 2 Péter 3, 9: „Az Úr nem késik ígéretét teljesíteni…” Márk 12, 5: (A gyilkos szőlőművesek) a
szolgákat megölték.
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2012. okt. 19. Szentségimádáson a Szentlélek imája: „Hőn
imádott drága jó Jézusom! A szívem tele van vággyal, hogy
színről színre lásson Téged! Te elrejtőztél a kenyér és a bor színeiben. Ha hiszünk benne, megtapasztaljuk áldott jelenlétedet.
Jaj azoknak, akik nem hiszik, és bűnösen veszik! Örökre
elvesznek. Jézusom! Te kiszolgáltattad Magadat nekünk. A mi
lelkiismeretünkre bíztad Magad. Aki szentségtörően, bűnben
fogad Téged, a Feltámadottat a szívébe, ott újra megostoroz,
gúnyt űz Belőled, keresztre feszít Téged, mert az ő szívében a
sátán az úr. Ha meg nem bánja bűnét, az egész örökkévalóságon ugyanazt kapja vissza, amit Veled művelt. Nagy kegyelem
a Szentáldozás. Mindenki csak tiszta lélekkel járuljon hozzá, és
nagyon nagy szeretettel! Aki nem így közeledik, nagyon megsérti az Urat, Aki meghalt a mi bűneinkért, és keserves kínszenvedései által váltott meg minket.

Emberek! A legnagyobb kegyelem Jézust tiszta lelkünkbe
fogadni! Térjetek meg! Gyónjátok meg bűneiteket, és akkor ti
is befogadhatjátok Őt, a második Isteni Személyt, a királyok
Királyát, az urak Urát, a Megváltót, a Mennyei Atya Fiát, a legnagyobbat, Akit a világba küldött, hogy aki hisz Benne, el ne
vesszen, hanem örök élete legyen.

Emberek! El ne mulasszátok ezt a nagy kegyelmet! Éljetek a
szentségekkel, mint pótolhatatlan lehetőséggel! Tegyétek Istent
az első helyre az életetekben! Ő legyen a legfontosabb, mert Ő
általa nyertek örök életet!
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Emberek! Ne szeressétek a bűnt! Az csak a kárhozatra visz.
Szeressétek az Istent, Aki örök boldogságot ad már itt a földön,
és utána az örök életben.
Emberek! Nyissátok meg értelmeteket! Ne akarjatok Jézus nélkül élni! Őnélküle semmit sem tehettek, csak elszáradt kórók,
venyigék lesztek, amiket tűzre vetnek.

Emberek! Halljátok meg szavam: térjetek meg! Tartsatok bűnbánatot! Siessetek a gyóntatószékbe! Hagyjátok, hogy Krisztus
drága Vére megtisztítsa bűnös lelketeket! Tegyétek meg mihamarabb! Addig, amíg még nem késő! Mert ha lezárul szemetek, nem lesz rá lehetőség soha többé!”

Jézus: „Imádkozz a szegény bűnösökért, akik ma is elárulnak
Engem. Így imádkozz: Hőn imádott drága jó Jézusom! Te a
Véredet ontottad a mi bűneinkért! Kérlek, add meg a megtérés
kegyelmét minden bűnösnek a földön, hogy megbánva bűneiket, jóvátegyék azokat. Téged teljes szívükből szeressenek, és
soha többé ne vétkezzenek! Ezt add meg nekünk, drága
Megváltónk, a Te Szent Édesanyád hétfájdalmas Szeplőtelen
Szíve és könnyei által kérünk a Te kínszenvedésed és kereszthalálod örök érdemeiért. Ámen.
Mindazok, akik mély hittel, és Belém vetett bizalommal mondják el ezt az imát, sok kegyelmet esdenek le a szegény bűnösök
számára, akik közül sokan meg fognak térni.”

2012. okt. 21. Szentségimádáson Jézus: „A szüntelen ima ez:
állandóan Isten jelenlétében élni, dolgozni, pihenni és imádkozni. A kötött imákban, pl. rózsafüzér, elmélkedni. A kötetlen
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imákban dicsőíteni, hálát adni, és kérni úgy, ahogy a Szentlélek
Maga imádkozik bennetek. Ő tudja, mi az Isten akarata, és közben tud járni a lelkekért. Így kérjetek Engem: Úr Jézus! Te, Aki
meghaltál és feltámadtál a mi üdvösségünkért, kérünk Téged,
hogy világosítsd meg minden ember elméjét, hogy keressen, és
megtaláljon Téged, az egyetlen Üdvözítőt! Fogadja be a hit
kegyelmét! Nyerje el Tőled a tisztán látást! Lépjen rá az üdvösség útjára! Csak Téged szolgáljon, imádjon, dicsőítsen, és
Neked hálát adjon! Ebben mindhalálig kitartson és üdvözüljön!
Ámen.
Ha így kértek Engem, sok embernek megadom a megtérés és a
végső állhatatosság kegyelmét. Bízzatok Bennem! Aki Belém
veti bizalmát, meg nem szégyenül. Erre áldalak meg benneteket kicsi gyermekeim az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.

Így kérjetek Engem: Úr Jézus! Te, Aki meghaltál és feltámadtál a mi üdvösségünkért, kérünk Téged, hogy világosítsd meg
minden ember elméjét, hogy keressen, és megtaláljon Téged,
az egyetlen Üdvözítőt! Fogadja be a hit kegyelmét! Nyerje el
Tőled a tisztán látást! Lépjen rá az üdvösség útjára! Csak
Téged szolgáljon, imádjon, dicsőítsen, és Neked hálát adjon!
Ebben mindhalálig kitartson és üdvözüljön! Ámen.”

Ima a Szentlélek által: „Imádott Istenem! Te ott függsz a keresztfán. Én, a Te tanítványod, kereszted alatt állok. Mellettem Szent
Édesanyád, Akit nekem adtál: „Íme, a te Anyád.” A másik oldalamon Szent János apostol, akit testvéremnek adtál. Így osztozom gyászukban. Siratlak Téged, Aki úgy szerettél, hogy az életedet adtad értem. De ezzel nem érted be. Harmadnapra feltámadtál. Sőt, köztünk maradtál. Feltámadott Testeddel és
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Véreddel táplálsz nap, mint nap bennünket a Szent
Eukarisztiában. Bűneinket Neked gyónjuk meg, és Te oldozol fel
bennünket felszentelt papjaid által. Mily nagy kincs az Egyház,
mily drága kincs, amelyért legszentebb Testedet áldoztad, és
Véredet ontottad a keresztfán! Szeressük és tiszteljük az
Egyházat, amelyet az Isten egyszülött Fia, a mi drága
Megváltónk szentnek alkotott! Szentnek és szeplőtelennek.
Egészen olyannak, mint Máriát, az Ő drága Szent Édesanyját.
Ha mégis találunk rajta itt-ott szeplőt, foltot, az a sátán műve.
Imádsággal és böjttel le tudjuk győzni. De az Egyháznak soha ne
fordítsunk hátat! Nagy árat fizetett érte drága Megváltó
Krisztusunk, és egyedül itt, a katolikus Egyházban kaphatjuk
meg azt a két szentséget, amely nélkülözhetetlen védőpajzs nap,
mint nap a sátán elleni nagy harcban: a bűnbocsánat szentségét,
és a legszentebb Oltáriszentséget. E kettő visz el bennünket az
örök életre. Imádkozzunk Egyházunkért, az egységért, a pápáért,
papjainkért, szerzeteseinkért, és minden hívőért, hogy hiteles
életükkel hirdessék a Szent Evangéliumot Isten nagyobb dicsőségére! Ámen.

Hőn imádott drága Szent Uram! Imádlak Téged szívem, lelkem
minden erejéből! Úgy akarlak Téged szeretni, ahogy Te szerettél, amikor értem a keresztfára mentél! Kérlek, add meg nekem
azt a szeretetet, amely Téged eljuttatott odáig, hogy az életedet
áldoztad értem! Kérlek, boríts be engem Szent Véred erejével,
hogy mindhalálig kitartsak az Irántad való szeretetben és
hűségben! Ámen.”

2012. okt. 27. Szentségimádáson ima a Szentlélek által: „Isten
jó. Ő öröktől fogva jó. Ő a jóság, a szeretet, a kiengesztelődés
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és a béke. Őbenne nincs homály. Ő a kristálytiszta erény, igazság és szeretet. Az Isten Nevét csak nagy tisztelettel és szeretettel szabad kimondani. Ő a felfoghatalan és a megközelíthetetlen. Azért, hogy felfedje, megismertesse Magát az emberiséggel, elküldte egyszülött Fiát a földre, Aki Szűztől született.
Elrejtette Istenségét, és olyanná lett köztünk, mint egy Ember.
Ám csodái igazolták Istenségét és rendkívüliségét. Amikor
pedig elsőnek feltámadott a halottak közül, tanítványai szeme
láttára ment fel a mennybe. Feltámadásával és mennybemenetelével nyilvánította ki egészen Isteni mivoltát tanítványainak,
akik hittek Benne. Ma is köztünk él. Igaz, hogy láthatatlanul,
de akik hiszünk Benne, megtartjuk parancsait, és így szeretjük
Őt, azoknak kinyilatkoztatja Magát. Megtapasztaltatja velünk
jelenlétét. Cselekszik az életünkben, ha kérjük. Vigyáz ránk.
Megoldja gondjainkat, és meggyógyítja lelkünket, testünket. Ő
adja meg nekünk a Belé vetett hitet, bizalmat és reményt, ha
keressük Őt, és kérjük kegyelmét. A hit a mi lelkünk szeme,
amellyel láthatjuk Őt. Imádhatjuk, szerethetjük és szolgálhatjuk. Szent János apostol írta: „A világ Ő általa lett, mégsem
ismerte föl Őt a világ. Tulajdonába jött, De övéi nem fogadták
be. Mindannak azonban, aki befogadta, hatalmat adott, hogy
Isten fiává legyen, annak, aki hisz Őbenne. Istent sohasem látta
senki. Az egyszülött Isten, Aki az Atya keblén nyugszik, Ő nyilatkoztatta ki.” (Jn.1,10-12.18.) Módfelett nagy kegyelem ez.
Áldjuk és imádjuk az Atyát, Akit drága Jézusunk adott nekünk!
Adjunk hálát Neki, örök életünk Szerzőjéért, Aki leszállt a
menny örök boldogságából, az Atya öléből. Megtestesült a
Szentlélek által, és Emberré lett azért, hogy Magára vegye
bűneinket, és kínhalált szenvedjen a mi megváltásunkért. Mi
mindannyian meg vagyunk váltva. Csak rajtunk múlik, hogy
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elfogadjuk-e a megváltás kegyelmét, vagy ellene mondunk.
Merüljünk el Jézus irgalmas Szívében, mint kristálytiszta szeretet-óceánban! Legyünk parányi vízcseppek, így egyesüljünk
teljesen Vele! Soha ne akarjunk mást, mint Őt követni a keresztúton! A földön ugyanis a kereszt van. A pokolban az igazságosság. A mennyben pedig az irgalom. Merüljünk el Isten
irgalmában! Fogadjuk el az Isteni átszúrt Szívből kifolyó Vért
és Vizet, amely az üdvösségre visz! Adjunk hálát az Isten irgalmáért és végtelen szeretetéért, és viszonozzuk ezt a hatalmas
szeretetet! Ehhez kérjük a Szentháromságos Isten áldását!
Ámen.”

2012. okt. 31. Szentségimádáson Ima a Szentlélek által:
„Imádott édes jó Jézusom! Te ott függsz a keresztfán. A Véred
ömlik. Beissza a föld. Szent Édesanyád már félig ájultan
támaszkodik Jánosra, a szeretett tanítványra. Az asszonyok,
Mária, és Mária Magdolna zokognak. Édesanyád csak egyet
ismételget: ennyit kell szenvednie a Megváltónak?! Nincs
Benne lázadás. Ő csak Szolgálóleány. Te az Atya Fia vagy.
Neked az Ő akaratát kellett teljesíteni. Így imádkoztál a
Getszemáné kertben: „Atyám, ha lehetséges, múljék el Tőlem
ez a kehely. De ne az Én akaratom legyen, hanem a Tiéd.” Ó
Jézus! A Te kínszenvedésedre és kereszthalálodra kérlek, add
meg nekünk is ezt a kegyelmet, hogy mindig, minden élethelyzetben Veled együtt tudjunk mi is imádkozni: Atyám, Jézusom,
ne az én akaratom legyen, hanem a Tiéd. Ha ezt tesszük, biztos
utunk van a mennybe, mert Te a javunkat akarod. A mi legnagyobb ellenségünk a saját akaratunk. A sátán elhiteti velünk,
hogy amit ő akar, az a mi saját akaratunk. Mily alattomos és
ravasz! Ha így áll a dolog, már pedig ez az igazság, akkor
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nekünk az a legjobb, ha lemondunk szabad akaratunkról.
Neked adjuk azt egész életünkkel együtt. Rendelkezz velünk
tetszésed szerint! Te vagy a Megváltónk, üdvösségünk
Szerzője, örök életünk. Te igaz vagy és Szent. Te soha nem
csapsz be. Egyedül te tudod, mi válik a javunkra, és ezt meg is
adod. Rajtunk múlik, hogy elfogadjuk-e a kereszteket, amelyekkel megajándékozol bennünket, hogy általa egyre bensőségesebben egyesüljünk Veled, Aki a földön a kereszten
függsz. Ide vársz mindnyájunkat, akik követni akarunk Téged.
Ó, milyen édességes és gyönyörűséges egyesülve lenni Veled
még a szenvedésekben is! Ha Veled vagyunk, még a könnyeinken át is tudunk mosolyogni.

Emberek! Vegyetek példát Máriáról, Jézus Édesanyjáról, Aki
mindvégig követte Szent Fiát! Ott állt keresztje alatt, és nem
lázadt, hanem belenyugodott az Atya akaratába, pedig az Övénél nem volt és nem is lesz nagyobb fájdalom a földön.
Tanuljunk Tőle, kérjük segítségét! Akkor a mi szívünkben is
kigyullad az Istenszeretet, megkapjuk az Ő békéjét, és el tudjuk fogadni mindig az Atya akaratát. Ámen.”

2012. nov. 6. Szentségimádáson Ima a Szentlélek által: „Hőn
imádott drága Szent Uram! Imádlak Téged minden jóságodért,
szeretetedért, gondviselésedért. Hiszek Tebenned. Hiszem,
hogy a javunkat akarod, hisz ezért haltál kínhalált. Annyira
szerettél minket, hogy az életedet adtad, a Véredet ontottad
értünk. Így imádkoztál: Atyám, legyenek egyek, mint ahogy Te
és Én egyek vagyunk. Jézusom, most az egységért könyörgök
Hozzád. Kérlek, add meg minden embernek az ehhez szükséges kegyelmet: a Beléd vetett hitet. Szavaid igazságának elfo-
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gadását: az Én Testem valóban étel, és Vérem valóban ital. Aki
eszi az Én Testemet, és issza Véremet, annak örök élete van.
Kérlek Uram, add kegyelmedet, hogy minden ember egy szívvel imádjon Téged a legméltóságosabb Oltáriszentségben!
Tisztuljon meg mindenki a bűnbánat szentségében, és hótiszta
lelkébe fogadjon Téged mindenki a Szentáldozásban! Kérlek,
támassz nekünk szent papokat, akik által átváltoztatod a kenyeret drága Szent Testeddé, és a bort drága Szent Véreddé!
Kérlek, térj be mindnyájunk szívébe, és add, hogy egy szívvel,
lélekkel imádjunk Téged a legméltóságosabb Oltáriszentségben!
A Szentmise legyen a legnagyobb ünnepünk! A Legnagyobb
ajándék Te légy, Aki leszállsz az oltárra azért, hogy nekünk add
Magadat, és így Te légy védőpajzsunk minden kísértés ellen.

Jézusom, Királyom, örök Mennyországom! Nincs más
vágyam, csak az, hogy a Szentírás szavai teljesüljenek: Legyen
egy akol és egy pásztor. Uram, Te Mindenható vagy. Te mindent megtehetsz. Kérlek, tégy csodát! Áraszd ki ránk
Szentlelkedet, hogy megvilágosítsa elménket! Kérlek, adj
nekünk élő, erős Beléd vetett hitet! Nyisd meg lelkünket, hogy
befogadjuk a hit nagy ajándékát! Kérlek, adj nekünk lángoló
tűz szeretetet, amely kiégeti lelkünkből még a legkisebb tökéletlenséget is! Kérlek, formálj minket szentekké, hogy méltók
legyünk kegyelmeid befogadására! Erre áldj meg minket az
Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében! Ámen.”

2012. nov. 16. Szentségimádáson ima a Szentlélek által:
„Imádott Jézusom! Te a keresztfán ezt mondtad:
„Szomjazom.” A lelkünkre szomjazol a világ végezetéig. Egy
lettél közülünk, mert külsőre olyan voltál, mint egy Ember.
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Teljesen elrejtetted Istenségedet. Csak csodáid igazolták Isteni
mivoltodat. Sokan nem hittek Benned, Názáretben. Ott nem is
tudtál csodákat tenni. (Mt.13,58) Minden a mi szabad akaratunkon múlik. Te ma is teszel csodákat ott, ahol élő hittel
hiszik, hogy Te ugyanaz vagy tegnap, ma és mindörökké. Ahol
kérnek, hogy jöjj közéjük, és cselekedj, ott gyógyítasz, békét
teremtesz, és szeretetre gyújtod a szíveket. De ma oly kevesen
vannak, akik hisznek Benned, és Téged kérnek, hogy orvosold
bajaikat. A mai ember önálló. Ő maga akarja megoldani gondjait. Neked hátat fordít, mert gőgös. El is rontja egész életét, a
sátán meg a pokolba taszítja.

Jézusom, Királyom! Te Mindenható vagy. Kérlek, add kegyelmedet e bűnös nemzedéknek, hogy higgyenek Benned, csak
Rád hagyatkozzanak, és üdvözüljenek! Maradj velünk! A mi
hittel teli imánkra változtasd meg ezt a világot! Hitetlenség
helyett adj hitet, gyűlölet helyett szeretetet, bosszú helyett
megbocsátást, fösvénység helyett adakozást! Kérlek, rombold
le a bálványokat: a mammonimádást, a test bűnös vágyait, és a
hatalmaskodást! Egyedül Istent imádjuk! Tagadjuk meg
magunkat, és éljünk Neked tetsző szent tisztaságban, életszentségben! Engedelmeskedjünk törvényeidnek! Egyedül Te légy
az Úr fölöttünk! Kérlek, add, hogy a Te szemeddel lássunk! Ne
merüljünk el a földi dolgokban! Emeljük tekintetünket az odafenn valókra! Téged lássunk mindig magunk előtt, hogy menynyit szenvedtél a mi üdvösségünkért a keresztfán! Tanuljuk
meg végre, hogy nem vagyunk a magunkéi! Nagy volt a mi
váltságdíjunk. Egyedül Neked tartozunk azzal, hogy mindig a
Te akaratodat tegyük. Így nyerjük el az örök boldogságot.
Ámen.”
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2012. nov. 19. Szentségimádáson ima a Szentlélek által: „Ó
Jézus, Aki elrejtőztél egy parányi ostyában, hogy táplálékul
add Magad nekünk, méltatlanoknak! Neked nem volt elég,
hogy megváltottál. Itt akartál maradni köztünk, ezért megalapítottad az Oltáriszentséget, amelyben feltámadott Szent
Testedet és Véredet adod nekünk minden Szentáldozásban.
Úgy kívántad, hogy személyes kapcsolatba kerülj velünk,
Nélküled elesett, tehetetlen árvákkal, hogy Te légy a mi vigaszunk, örömünk, támaszunk és reményünk. Te mondtad:
„Nálam nélkül semmit sem tehettek. Veletek maradok minden
nap a világ végezetéig.” Te nem kérsz lehetetlent. Te minden
segítséget és kegyelmet megadsz, hogy szentekké váljunk.
Csak rajtunk múlik.

Jézusom! Imádott drága Szent Királyom! Te a kicsinyekkel
azonosultál. Koldussá lettél értünk. Istállóban születtél, nélkülöztél. Menekült voltál és hajléktalan. Így engesztelted az
Isteni igazságosságot a mi mammonimádásunkért, pénzhajhászásunkért. Nem azzal van a baj, hogy dolgozunk, és ezzel
keressük meg mindennapi megélhetésünket. A baj ott van, amikor nem a Te gondviselő szeretetedben bízunk, hanem a pénzünkkel mi akarjuk megteremteni biztonságunkat. Az ilyen
embernek mondtad: „te esztelen. Még ma számon kérik lelkedet. Kié lesz mindaz, amit felhalmoztál?” Gondolkozzunk el
ezen! Isten nem azt akarja, hogy belerokkanjunk a munkába. A
zsoltáros ezt mondja: „Akit Isten szeret, annak álmában is ad
eleget.” Az Úr azt akarja, hogy Ő álljon az életünkben az első
helyen. Őt imádjuk, és Tőle kérjünk! Keressétek a mennyek
országát, és annak igazságát! A többi mind megadatik hozzá
nektek. Nem az anyagiakban való bővelkedéstől függ az ember
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örök élete. Épp ellenkezőleg: az adakozó, önzetlen szeretettől.
Éhes voltam, és ennem adtatok. Ha irgalmasságot gyakorolunk
a rászorulókon, akkor Isten is irgalmas lesz hozzánk, és befogad minket az örök hajlékba. Ő elég hatalmas ahhoz, hogy
megtöbbszörözze javainkat, mint egykor a kenyeret és a halat,
hogy mindig legyen valamink, amit kioszthatunk a rászorulóknak. Ha más nincs, akkor egy jó szó, vigasztalás, bátorítás, biztatás. Ez a lelki táplálék sokszor fontosabb, mint egy odadobott
pénzdarab. Jézus Az, Aki beszélni akar általunk, de ehhez oda
kell adni a szánkat. Ő akar adakozni, de Neki kell adni a kezünket. Ő akarja felkeresni a beteget és a börtönlakót, de oda kell
adni a lábunkat. Mi az igazi boldogság itt a földön? Az, ha
hagyjuk működni rajtunk keresztül az Urat. Ha szüntelen fürkésszük: mi az Isten akarata. Ha szívből imádkozzuk a
Miatyánkot: „Legyen meg a Te akaratod!” Ő felismerteti
velünk örök tervét, és rajtunk keresztül megvalósítja azt.
Kérjük kegyelmét, hogy munkatársai legyünk ezen a földön.
Adjuk át Neki szabad akaratunkat, egész életünket! Ha sokan
megtesszük ezt, akkor Isten mosolya beragyogja a földet.
Letörli a könnyeket, bekötözi a sebeket. Nem lesz éhező és
szomjazó, magányos és szomorkodó ember. Tegyük meg ezt
minél többen Jézus iránt való szeretetből! Ámen.”

2012. dec. 16. Szentségimádáson ima a Szentlélek által:
„Imádott Jézusom! Mindenekfölött szeretlek Téged! Te vagy
az áldott béke. Ha befogadunk a szívünkbe, Te mindent megváltoztatsz. A szorongás helyébe békét adsz, a bánat helyébe
derűt. Te vagy a fény, Aki megvilágosítod elménket, hogy felismerjük a Feléd vezető utat. Te vagy az öröm, Aki felvidítja
lelkünket. Te vagy a cél, Aki értelmet adsz létünknek. Ha felis215

merjük, és megtesszük akaratodat, teljesen átalakítod életünket. Megerősíted lelkünket, testünket. Kamatoztatsz minden
percet, mert kitöltöd az időt a Neked való szolgálattal, amely
mindig lelkeket ment. Csak a mennyben fogjuk meglátni,
mennyi jó gyümölcsöt termett az, hogy Téged szolgáltunk. A
Te erődet adod nekünk, hogy megtegyük akaratodat. Csodákat
teszel. Megváltoztatod az időjárást, hogy alkalmas legyen a Te
szolgálatodra. Meggyógyítod betegségeinket, hogy meg tudjuk
tenni, amit mondasz. Megnyitod lelkünk fülét, hogy meghalljuk sugallataidat. Így irányítasz bennünket, ha átadjuk az életünket Neked. Rajtunk keresztül mented a lelkeket, mert Te
ezért haltál kínhalált a keresztfán, és ezért maradtál köztünk a
világ végezetéig. Kérlek Jézusom, fogadd szívesen szolgálatomat, adj erőt és egészséget továbbra is, hogy lelkeket mentsek
Általad. Csak egy számít, a Te akaratod. Csak egy a fontos, a
lelkek üdvössége. Erre kérem áldásodat, az Atya, a Fiú és a
Szentlélek nevében. Ámen.”

Az Úr Jézus: „Ezt imádkozd! Imádott Jézusom! Te kínhalált
szenvedtél értem a keresztfán. Kérlek, add, hogy én is olyan
engedelmes legyek Neked mindhalálig, mint amilyen engedelmes voltál Te Atyádnak egészen a kereszthalálig. Jézusom,
bízom Benned, hogy nem próbálsz erőmön felül. Kérem
magamra a Te erődet, hűségedet, kitartásodat és szeretetedet.
Úgy akarlak szeretni Téged, mint ahogy Te szerettél engem,
amikor az életedet adtad értem. Ámen.”
2012. dec. 28. Szentségimádáson ima a Szentlélek által: „Hőn
imádott édes jó Jézusom! Értünk születtél meg erre a siralomvölgyre. Miattunk hagytad el mennyei szerető Atyád ölét és
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dicsőségét. Azért, hogy éjünk sötétjébe elhozd világosságodat,
az örök élet Igéjét. Nappal tanítottál, halottakat támasztottál
fel, és betegeket gyógyítottál. Éjjel, az éjszaka csöndjében felmentél a hegyre egészen egyedül imádkozni, hogy Atyáddal
beszélgess, és hódolatodat mutasd ki Neki az egész emberi
nem nevében.

Ó Jézus! Ó imádott Isteni Megváltóm! A legfájdalmasabb küldetésed, a mi megváltásunk, a Te kereszthalálod volt. Drága
Szent Tested bele remegett, és Vérrel verítékezett, amikor előre
láttad, hogy mit fogsz elszenvedni értünk, mert Magadra vetted
az egész emberiség bűnét. Mi helyettünk Te, a szentek Szentje
lettél átkozottá a keresztfán.

Ó, Jézus! Mennyire szerettél minket! Milyen drága árat fizettél
a mi lelkünkért! Mennyire sokat ér Neked az ember lelke, hogy
meghaltál érte a kínok kínjával, rettenetes haláltusával. Ó,
Jézus! Felfogni nem tudjuk rettenetes kínszenvedésed. Ha a
keresztre nézek, és látom vérző, Szent Testedet, csak a könynyeim folynak, és az emberek még ennek láttán sem térnek
meg. Hátat fordítanak Neked, legnagyobb Jótevőjüknek, örök
életük Szerzőjének. Elprédálják az időt, amit megszentelődésükre kaptak. Egész életüket a vesztükre fordítják. Mennyire
fáj ez Neked Jézusom! Vérkönnyeket sírsz miattuk, mert újra
meg újra keresztre feszítenek Téged a lelkükben a bűneikkel.

Jézusom! Felajánlom Neked egész életemet a szegény, szerencsétlen bűnösök megmentéséért. Azért, hogy letöröljem vérkönnyeidet, mint Veronika a keresztúton. Azért, hogy ne
legyen értelmetlen rettenetes kínszenvedésed és kereszthalá-
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lod, hogy ne vesszenek el a bűnösök, hanem megbánva bűneiket, Hozzád térjenek. Azért, hogy az egész örökkévalóságon át
magasztalják Nevedet, és dicsőítő, hálaadó himnuszokat zengjenek Neked. Azért, hogy megvigasztalják Szívedet, mert minden megtérő bűnösnek örül az egész mennyország. Jézusom,
kérlek, fogadd el ezt a felajánlást, és indíts sok lelket, akik felajánlják egész életüket Neked, a bűnösök megmentésére, és a
Szentháromság dicsőségére. Ámen.

Most pedig imádkozz! Hőn imádott Isteni Hitvesem! Szívem,
lelkem minden erejével magasztallak és imádlak Téged. Teljes
szívemből dicsőítem Szent Nevedet. Kérve kérlek, irgalmazz
ennek a bűnös világnak, mert nem tudják, mit tesznek! Ragadd
ki őket a sátán markából! Add meg nekik a kegyelmet, hogy
megtérve Hozzád forduljanak! Elhagyják bűnös útjaikat, és
megtegyék törvényeidet! Változtassák meg az életüket!
Kérlek, formálj belőlük szenteket, hogy aztán hitüket tovább
adva hirdessék Evangéliumodat, és másokat is szentekké
tegyenek. Kérlek, nyisd meg mindnyájunk szívét, hogy befogadjuk Evangéliumodat! Erre áldj meg bennünket jóságos,
drága Üdvözítőnk, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében!
Ámen.”

2013. jan. 1. Szentségimádáson ima a Szentlélek által:
„Imádott Istenem! Esengve kérlek, légy irgalmas hozzánk!
Engedd, hogy elmerüljünk Szentséges Szívedben, az irgalom
és a szeretet lángtengerében! Szereteted izzó lángja égessen ki
bűnös szíveinkből minden gyűlöletet, ellenszenvet! A Te végtelen szereteted késztessen bennünket, hogy szívből megbocsássunk minden ellenségünknek! Elfelejtsünk minden sérel218

met! Szíved szeretetének izzó lángja égessen ki a lelkünkből
minden fájdalmat, amelyeket ellenségeink okoztak nekünk.
Uram, Te mondd ki bennünk a szavakat, amelyeket a keresztfán imádkoztál: Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják,
mit cselekszenek, és vértanúd, szent István szavait: Atyám, ne
rójad fel nekik ezt a bűnt! Kérlek, add kegyelmedet, hogy ki
tudjuk mondani: Uram Jézus, Irántad való szeretetből, szívből
megbocsátok. Kérlek, bocsáss meg Te is nekem, nyomorult
bűnösnek!”

2012. jan. 2. Szentségimádáson a Szentlélek imája bennem:
„Drága imádott édes jó Jézusom! Mindenekfölött szeretlek
Téged! Szívemnek már csak egy nagy vágya van: az, hogy
színről színre lássalak Téged! Köszönöm, hogy ez a Te vágyad
is. Te mondtad előbb: „Atyám, azt akarom, hogy akiket Nekem
adtál, ott legyenek, ahol Én, és lássák dicsőségemet.”

Drága Jézusom! Ezerszer, milliószor köszönöm Neked ezeket
a szavakat. Az egész örökkévalóságon át hálát akarok adni
Neked megváltásod hatalmas művéért, és azért a kegyelemért,
hogy engem, nyomorult méltatlant kiválasztottál, és meghívtál
szolgálatodra. Köszönöm ezt a hatalmas kegyelmet. Kérlek,
áraszd rám szeretetedet, és add, hogy tovább sugározzam
mindazokra, akiket elém hozol. Kérlek, vonzzad Magadhoz
általam a lelkeket! Nincs más vágyam ezen a világon, csak az,
hogy lelkeket mentsek a Te dicsőségedre. Ezt add meg nekem
Jézusom, és azt, hogy mindörökké Veled legyek a Te dicsőségedben. Vég nélkül imádjalak, Neked hálát adjak, és szent
angyalaid és szentjeid végtelen seregével zengjem a legszentebb Szentháromság dicsőségét örökkön örökké. Ámen.”
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2013. febr. 16. Szentségimádáson ima, amelyet a Szentlélek
imádkozott bennem: „Hőn imádott drága Szent Megváltóm!
Szeretlek, imádlak szívem, lelkem minden erejével! Jézusom!
Mindennél jobban vágyódom Hozzád! Jobban vágyom Szent
Színed látására, mint bármire ezen a földön! A lelkem tele van
Irántad való szeretettel és hálával. Nincs más vágyam, mint
Neked egy egész örökkévalóságon át hálát adni, Téged imádni,
szeretni! Jézusom, örömöm, Aki leszállsz minden nap az oltárra,
hogy drága Szent Testeddel és Véreddel tápláld Rád szomjazó,
kitikkadt lelkemet. A Szentáldozás után a csöndben Rád figyelek, és Te beszélgetsz velem. Figyelmeztetsz, megvigasztalsz, és
megerősíted lelkemet, testemet. Te vagy az életemben a fény,
Aki utat mutatsz nekem, Aki elárasztod lelkemet a Te békéddel
és szereteteddel. Te meghívtál a keresztútra, ahol Téged követve
még nagyobb szeretetre gyullad Irántad a szívem, amikor
Sebeidet látom, hogy görnyedt, agyonkorbácsolt válladon viszed
előttem súlyos keresztedet. Mindezt értem tetted, mert engem
szerettél már akkor, amikor még meg sem fogantam. Értem vállaltad a kereszthalált, rettenetes haláltusádat, mert azt akartad,
hogy ott legyek és is, ahol Te, és lássam dicsőségedet. Ó mekkora szeretet, amely megnyitja előttünk a mennyet!

Drága Jézusom! Imádott Királyom! Kérlek, add meg nekem az
erőt, hogy én is Irántad való szeretetből hordozzam a magam
kis keresztjét, amellyel megajándékoztál. Hálát adjak Neked,
és dicsőítselek Téged minden keresztért, szenvedésért! Ne a
menekülés útját keressem a szenvedésekből, hanem egyedül
Téged akarjalak követni. Fel a csúcsra, a Golgotára, a keresztre, mert csak ezen keresztül vezet az út a mennyországba, a Te
dicsőségedbe.
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Jézusom, Királyom, hőn imádott egyedüli Megváltóm! Kérlek,
add nekem a Te erődet és kegyelmedet, hogy mindhalálig
kitartsak abban, hogy Téged kövesselek, és végül meglássam
dicsőségedet! Ámen.”
2013. márc. 7. Szentségimádáson Jézus: „A vértanúk imája

Erre az imára sok gyermekemnek szüksége lesz, amit már most
kezdjetek el imádkozni, mert sokakat meg fognak ölni közületek Énértem. De aki mindvégig kitart, csak az üdvözül. Ezért ti
így imádkozzatok:

Imádott Jézusom! Te rettenetes kínszenvedések árán váltottál
meg minket. Kínszenvedéseidre kérünk, erősíts meg minket!

Te, Aki a Getszemáné kertben vérrel verítékeztél, mert halálfélelem kerített hatalmába, de a szent angyal megerősített, és ki
tudtad mondani: „Atyám, ha lehetséges, múljék el Tőlem ez a
kehely, de ne az Én akaratom legyen, hanem a Tiéd.” Drága
Szent Jézusom! Kérlek, erősíts meg minket is! Add nekünk a
Te erődet, küldd el hozzánk is szent angyalodat, hogy Veled
együtt mi is ki tudjuk mondani, amit Te mondtál: „Atyám, ne
úgy legyen, ahogy én akarom, hanem ahogy Te.”

Jézusom, Téged elítélt Pilátus, és Te némán elfogadtad az ítéletet. Kérlek, add meg nekünk is a Te lelki békédet, hogy elfogadjuk az igazságtalan ítéletet abban a hitben, hogy Te megváltottál minket, és ha mindhalálig kitartunk Melletted, egy
jobb hazát adsz nekünk, ahol Veled együtt örökké boldogok
leszünk.
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Drága Jézusom! Téged megostoroztak a mi bűneinkért. Te
némán tűrted a fájdalmas ütlegeket. Kérlek, add meg nekünk is
a Te erődet és a Te békédet, hogy elviseljünk Érted, és az
Evangéliumért minden szenvedést, és azt a Te örök érdemeiddel egyesítve, Szűzanyánk hétfájdalmas Szeplőtelen Szíve és
könnyei által felajánljuk Neked a lelkekért.

Jézusom, Téged kigúnyoltak, leköpdöstek, Arcul ütöttek, és
tövissel koronáztak. Így gyaláztak meg azért, mert kimondtad
az igazságot: „Király vagyok. Az Én országom nem e világból
való.” Drága Jézusom kérlek, adj nekünk is bátorságot, hogy
megvalljunk Téged az emberek előtt. Még akkor is, ha ez az
életünkbe kerül.

Jézusom, Te vérző, sebes Válladon vitted fel a Golgotára a
súlyos keresztet. Többször elestél, összeroskadtál, de mindig
felálltál. Kérlek, add nekünk a Te erődet, hogy mi is végigmenjünk a keresztúton. Meg ne torpanjunk, vissza ne forduljunk, csak Téged kövessünk. Dagadt, sebes Arcod és Tested
indítson minket részvétre Irántad, hogy el ne hagyjunk Téged,
Megváltó Istenünket, Aki a mi bűneinket vetted Magadra, és
helyettünk adtál elégtételt. Szenvedő Arcod képét nyomd a mi
lelkünkre, hogy soha ne felejtsük, mekkora árat fizettél értünk!

Jézusom, Téged hatalmas szegekkel szegeztek fel a keresztfára. Te ezt is békével, némán tűrted, mert tudtad, hogy áldozatoddal rengeteg lelket mentesz meg. Az egész világot, az egész
történelmet. Kérünk, add nekünk a Te erődet, hogy soha ne
magunkra, és saját szenvedéseinkre, áldozatainkra tekintsünk,
hanem mindig csak Rád, hogy megtegyük akaratodat, és ez
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által példaképek lehessünk az elkövetkező nemzedékeknek.
Ránk is úgy tekintsenek, mint az Egyház magvetésére, mert az
Egyház ereje, és örök példája a vértanúk hite és hűsége.

Drága Jézusom! Nagy volt a mi váltságdíjunk. Ezért nem
vagyunk a magunkéi, hanem a Tied, Aki megváltottál minket.
Kérve kérünk, tudatosítsd ezt bennünk, és add kegyelmedet,
hogy maradéktalanul teljesítsük ránk vonatkozó örök szent tervedet! Erre áldj meg bennünket az Atya, a Fiú és a Szentlélek
nevében.”

2013. márc. 28. Nagycsütörtökön éjjel Szentségimádáson a
Szentlélek így imádkozott bennem: „Hőn imádott édes, drága,
jó Jézusom! Téged elítélt Pilátus. „Jobb, ha egy ember hal meg
a népért, mintsem az egész nép elvesszen.” Te vagy az Áldozat. A Te Véred és kereszthalálod váltott meg minket. Te vagy
a mi édes reményünk, örök életünk. Drága Szent Testedet és
Véredet adtad nekünk ezen az éjszakán, amely a Te utolsó
vacsorád volt. Szent Tested és Véred a mi erősségünk, üdvösségünk, örök életünk. Védőpajzs a sátán támadásai ellen. Te
vagy a mi fényünk, reményünk, örök boldogságunk. Jézusom,
imádott Királyom! Kimondhatatlanul szeretlek! Követni akarlak Téged a keresztúton! Én is vinni akarom keresztemet,
ahogy Te vitted! Ha összeroskadok is, mindig fel akarok állni!
Ehhez kérem a Te kitartásodat és erődet. Köszönöm, hogy Te
előbb szerettél engem. Elszerettél mindattól, ami kedves és
vonzó volt nekem ezen a földön. Addig szerettél, amíg Rád
találtam, és viszontszerettelek Téged, az egyedül élő Istent.
Addig szerettél, amíg végre felfogtam, hogy Te vagy a teljesség, a tökéletes boldogság és szeretet, Aki nélkül nem lehet
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élni. Nélküled csak üres keresés és vergődés ez a földi lét. De
Veled! Veled értelmet, célt nyer az életünk. Mert Te vagy az út,
az igazság és az élet. Ezt mondtad: „Nálam nélkül semmit sem
tehettek. Veletek vagyok minden nap a világ végezetéig.”
Jézusom, imádott Királyom, örök boldogságom! Csak ezt
kérem Tőled, Aki már mindent nekem adtál: mivel gyenge,
semmi vagyok, vértezz fel engem a Te erőddel! Add nekem a
Te hűségedet és engedelmességedet! Ne engedd, hogy megtorpanjak az úton! Vegyél ki minden félelmet a szívemből! Csak
Téged, a Te vérző drága Szent Testedet lássam magam előtt
mindig a keresztfán, hogy mennyire szerettél engem! Mennyit
szenvedtél értem. Belőled merítsek erőt! Megvessek minden
szenvedést, és csak a végcélt lássam: azt, hogy színről színre
megláthatlak Téged, hogy nekem is ezt mondod majd: jöjjetek
Atyám áldottai! Helyet készítettem nektek kínszenvedésem és
kereszthalálom által. Jöjjetek, vegyétek birtokba a mennyországot, amelyet Atyám öröktől fogva nektek teremtett! Ne
érdekeljen semmi és senki ezen a földön, ami eltérítene a céltól, az örök üdvösségtől! Mindig visszhangozzanak a fülembe
drága szent szavaid: „Atyám, azt akarom, hogy akiket Nekem
adtál, ott legyenek, ahol Én, és lássák dicsőségemet!” Ó
Jézusom, kérlek, adj minden ember szívébe égig érő vágyat
saját Magad, és a mennyország iránt! Valamennyien ki tudjuk
mondani Szent Pállal együtt: „Érted minden megvetettem, sőt
szemétnek tekintettem.” Jézusom, kérlek, töltsd be szívünket
Önmagaddal, drága szent kegyelmeddel, hogy csak egyedül
Veled legyünk boldogok. A mi eledelünk is az legyen, ami a
Tied: teljesítsük a Mennyei Atya akaratát! Ezt add meg nekünk
Jézusom, és akkor a világ mennyországgá változik, mert az
Isten országa köztünk van, ha szeretjük egymást. Ezt add meg
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nekünk Jézusunk, és áldj meg minket megerősítő áldásoddal az
Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”

2013. márc. 29. Nagypénteken Szentségimádáson a Szentlélek
így imádkozott bennem: „Hőn imádott édes jó Jézusom!
Nagypéntek van. Te ott függsz a keresztfán. A csőcselék
gúnyol: Szállj le a keresztről! Szabadítsd meg Magad! Édesanyád már félholt, elalélva támaszkodik Jánosra, szeretett
tanítványodra. Már a könnyei is elapadtak. A jobb lator a pártodat fogja, majd kér: Emlékezzél meg rólam országodban! Te
megígéred: Még ma Velem leszel a paradicsomban. Majd hangosan felkiáltasz: Atyám, kezedbe ajánlom Lelkemet. Ezzel
kilehelted Lelkedet. Nagy volt a lelkünk ára. Kérlek, tudatosítsd ezt bennünk, hogy mekkora árat fizettél a mi üdvösségünkért. Ne veszítsük el könnyedén lelkünk üdvét, hanem jobban vigyázzunk rá, mint szemünk fényére! Soha ne kövessünk
el bűnt, mert azzal Téged sértünk meg! Inkább meghaljunk,
mint vétkezzünk!

Most azokért kérlek, akik közel állnak Hozzád, és igyekeznek
életszentségben élni: gyújtsd meg a szívüket Szent Szíved szeretetlángjával, hogy hozzanak minél több áldozatot, és ezzel
mentsenek sok lelket a Te mindnagyobb dicsőségedre! Neked
nem tudunk mást adni, mint lelkeket menteni. De ennek örül az
egész mennyország, és mindenekelőtt Te. Ó Jézusom, imádott
Királyom! Nagy a mi felelősségünk, akik megismertük tanításodat. Számot adunk minden talentumról, amelyet nekünk
adtál. Kamatoztatni kell őket. Ez pedig a lélekmentés. A Te
kegyelmed olyan kincs, amely akkor gyarapszik, ha minél több
emberrel megosztjuk. Kérlek, add nekünk kegyelmedet, hogy
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nagylelkűek legyünk tanításod terjesztésében, az imában és az
áldozatok meghozatalában! Erre áldj meg bennünket az Atya,
a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen.”

2013. máj. 3. Szentségimádáson ima a Szentlélek által: „Hőn
imádott Megváltó Jézusom! Leborulok szent lábaidhoz, úgy
siratom minden bűnömet, és bocsánatot kérek Tőled az összes
bűnért, amelyeket a világon elkövetnek.

Jézusom, köszönöm, hogy Te személyes kapcsolatban állsz
mindazokkal, akik keresnek Téged. Köszönöm, hogy Te
vezetsz minket a Feléd vezető úton. Köszönöm, hogy Te mindig velünk vagy. Köszönöm, hogy Magadra vetted a mi bűneinket, és meghaltál értünk, hogy megszerezted nekünk az örök
életet.

Jézusom! Most, amikor egyre nehezebb lesz Téged követni,
mert a sátán ezer csapdát állít elénk, most még erősebben
hiszek a Te mindenhatóságodban és végtelen szeretetedben,
hogy megmented a mi lelkünket, és megadod nekünk a tisztán
látást, hogy melyik úton járjunk, ahol Rád találunk, és Téged
követünk.

Jézusom! Imádott Királyom! Tudom, és hiszem, hogy a sátán
csak annyit tehet, amennyit Te, az Isten megengedsz neki.
Hiszem, hogy minden rosszból jót hozol ki, és mindent a mi
üdvösségünkre fordítasz. Kérlek Uram, adj nekünk, keresztényeknek erős, tántoríthatatlan hitet, hogy keményen szembe
szálljunk a sátánnal, és kitartsunk Melletted, ha kell, életünk
feláldozása árán is! Ehhez add meg nekünk erősítő kegyelme226

det és áldásodat az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
Ámen.”

2013. máj. 7. Szentségimádáson ima a Szentlélek által:
„Legyetek közömbösek minden feddés és minden dicséret miatt!
Fogadjatok közömbösen mindent, mint Viannay Szent János
tette. Vele együtt mondjátok: Minden ember annyit ér, amennyit
Isten szemében ér. Őelőtte pedig valamennyien nyomorult bűnösök, porszemek vagyunk, mert minden az Ő kegyelme. Ő váltott
meg mindnyájunkat a keresztfán. Az Ő drága Szent Vére által
engesztelődött ki velünk az Örök Atya. Mindannyian az Ő kiontott Vérének a gyümölcsei vagyunk. Mindnyájan Krisztuséi
vagyunk, és Őáltala az Örök Atya gyermekei. Ezért szüntelenül
adjunk hálát Jézusnak, imádott Megváltó Istenünknek, Aki a
keresztfán drága Szent Vérét ontotta értünk, és megnyitotta számunkra a mennyország kapuját.

Ó légy ezerszer áldott, imádott Jézusom! Leborulva imádlak és
áldalak Téged, a szentek Szentjét, imádott Megváltó
Istenemet! Kérlek, add meg a kegyelmet minden bűnösnek,
hogy bűnbánatot tartva megtisztuljon, és teljes szívéből imádjon Téged! Erre áldj meg minket az Atya, a Fiú és a Szentlélek
áldásával! Ámen.

Hőn imádott Uram, Isteni Hitvesem! Hálát adok Neked minden kegyelmedért! Köszönöm, hogy megváltottál, hogy a Tiéd
lehetek. Kérlek, add kegyelmedet, hogy egyetlen ember se
vesszen el! Add, hogy mindenki megtérjen Hozzád! Kérlek,
add meg nekik, hogy felismerjék bűneiket, azokat mielőbb
megbánják, meggyónják, és visszatérjenek Hozzád, Megváltó
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Istenükhöz! Kérlek, ó végtelen irgalom, végtelen szeretet,
indíts mindenkit igaz bűnbánatra! Add meg nekünk a kegyelmet, hogy megjavuljunk, és Hozzád hűségesek legyünk mindhalálig! Valljunk meg Téged az emberek előtt! Beszéljünk
Rólad, hirdessük Evangéliumodat akár alkalmas, akár nem, és
ha kell, életünk feláldozása árán is tegyünk tanúságot Rólad,
Aki Magad vagy az igazság, az út és az élet. Erre áldj meg
mindnyájunkat az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében! Ámen.”

2013. máj. 19. Pünkösdvasárnap Szentségimádáson az Úr
Jézus: „Így imádkozzatok: Szentlélek, kérlek, jöjj! Áraszd ki
ránk hét ajándékodat: a bölcsességet, az értelmet, a jótanácsot,
a tudományt, a lelki erősséget, a jámborságot és az
Istenfélelmet! Tölts be minket saját Magaddal, vezess és erősíts minket! Tégy bölcsekké bennünket! Áraszd ki ránk a Te
erődet, és nagy irgalmasságodat! Add meg nekünk a kegyelmet, hogy egész életünkben az Úr Jézust kövessük, és elnyerjük Általa az örök üdvösséget! Ámen.

Drága gyermekeim! Így imádkozzatok: imádott Jézusom! Te
itt maradtál köztünk, hogy drága Szent Testeddel és Véreddel
tápláld lelkünket, és általa megadod nekünk az örök életet.
Kérünk Téged, adj a szívünkbe ellenállhatatlan vágyat Magad
iránt, hogy mindig csak tiszta lélekkel fogadjunk a szívünkbe!
Ha súlyos bűn terheli lelkiismeretünket, azt szívből bánjuk és
gyónjuk meg, és erős fogadással határozzuk el, hogy soha
többé nem követjük el! Ehhez kérjük, a Te erődet és kegyelmedet, hogy ígéretünket teljesítsük! Ha pedig gyarlóság, vagy
bocsánatos bűn terhel, azt is szívből bánjuk meg, és fogadjuk
meg, hogy többé nem követjük el!
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Ezeket a Szentáldozásban lemossa az Én drága Szent Vérem,
De amikor alkalom nyílik rá, gyónjátok meg!

Amikor Szentáldozáshoz járultok, teremtsetek magatokban
csendet, és hagyjatok időt a Velem való társalgásra! Imádjatok
Engem a lelketekben, és adjatok hálát a Szentáldozásért!
Kérjetek Engem, hogy szóljak hozzátok, ha úgy akarom, és
megadjam a szükséges kegyelmet, hogy felismerjétek és megtegyétek akaratomat! Végül adjatok hálát, hogy itt maradtam
köztetek!

Így imádkozzatok: Imádott Jézusom! Kérlek, térítsd meg a szegény bűnösöket! Mindazoknak, akik keresnek Téged, mutasd
meg Magad! Hívd el őket követésedre! Adj a gyermekeknek
hívő szülőket, és tanítókat, akik megismertetnek Téged velük!
Uram, Te a kisgyermekek imáit szereted legjobban, mert ők
még tiszták, a lelküket nem szennyezte be a bűn. Az ő imáik
enyhítik a Mennyei Atya jogos haragját.”

Jézusom, Királyom! Imádlak Téged szívem, lelkem minden
erejével! Te vagy életem reménye, az út, amelyen Hozzád
megyek. Az igazság, amely által felismerem akaratodat. A
fény, amely megvilágítja előttem az utat, és mindig megadja a
tisztán látás kegyelmét. Tiéd a dicsőség és a hatalom, az üdvösség és az örök élet. Ámen.

2013. máj. 31. Szentségimádáson a Szentlélek így imádkozott
bennem: „Szívem a Szívednek dalol. Lángra gyújtottad szívemet. Ó Jézusom, imádott Megváltóm! Szereteted irántunk felfoghatatlan. Mi csak a külső burkot látjuk. Azt, hogy feláldoz229

tad Magadat értünk. Annyira szerettél, hogy az utolsó csepp
Véredet is ki akartad ontani értünk. Mert drága Szent Véred a
mi megváltásunk, örök életünk. De mekkora szeretet lángolt a
Szívedben, amíg eddig eljutottál?! Ó Jézusom, csak egy kis
sugárnyit kérek hatalmas tűzláng szeretetedből, hogy én is az
életemet adjam oda Érted. Amióta elhívtál, csak Neked élek.
Fontosabb vagy számomra, mint a levegő. Nélküled nem tudok,
nem akarok élni. Harminc évvel ezelőtt, amikor meghívtál:
„Áldozz meg! Bűneid el vannak véve. Térjél be közéjük!” És én
a szívembe fogadhattalak. Azt kérem, hogy csak addig éljek,
amíg Téged magamhoz vehetlek a Szentáldozásban. Imádott
Uram! Te mondtad: „Közel az óra, amikor elvesznek Engem
tőletek.” Kérlek, Jézusom, ha ez bekövetkezik, emelj
Magadhoz engem, mert meghalok Nélküled ezen a kietlen,
sivár földön. Nem tudok, és nem akarok Oltáriszentség nélkül
élni! A Te drága Szent Tested és Véred az én erőm, oltalmam,
békém és boldogságom. Minden örömöm Te vagy. Nélküled
nem tudok, és nem akarok élni! Ha úgy akarod, szívesen odaadom az életemet Érted. Te vagy Mindenem, életem értelme és
célja. Te vagy az én Napom, Aki beragyogod lelkemet, Te vagy
az Erőm, Akivel együtt mindenre képes vagyok. Te vagy örök
Életem, Békém és Boldogságom. Jézusom, kérlek, emelj engem
Magadhoz, hogy mindörökké dicsőítsem Nevedet, hozzám
lehajló nagy irgalmadat és szeretetedet. Ámen.”

2013. jún. 8. Szentségimádáson a Szentlélek így imádkozott
bennem: „Ó Jézusom, Te ártatlanul szenvedtél a mi bűneinkért
a keresztfán. A mi bűneink és gonosz cselekedeteink húzták a
fejedre a töviskoronát. A mi szemérmetlenségünk és paráznaságunk mérték Rád a fájdalmas ostorcsapásokat. A mi meg230

átalkodottságunk és súlyos bűneinkhez való ragaszkodásunk
verte bele szent kezedbe és lábadba a szögeket. Most kérünk,
bocsásd meg a mi bűneinket! Áldozatainkkal és imáinkkal jóvá
akarjuk tenni minden bűnünket. Rászoruló testvéreinket segítve akarjuk jóvátenni korábbi fösvénységünket és önzésünket.
Kérlek, bocsáss meg nekünk! Légy irgalmas hozzánk! Fürdesd
meg lelkünket a szentgyónásban drága Szent Véredben, amelyet oly bőséggel hullattál értünk a keresztfán! Fogadj be minket, megtérő bűnösöket értünk átvert drága Szent Szívedbe, és
rejts el minket a sátán minden gonosz cselszövése elől! Uram,
irgalmazz nekünk, nyomorult bűnösöknek, akik bűnbánatot
tartva kolduljuk irgalmadat! Küldd el hozzánk Szent Mihály
arkangyalt, hogy űzze el a sátánt! Boríts be minket drága Szent
Véreddel, hogy a Mennyei Atya csak a Te Véredet lássa rajtunk, és megenyhüljön jogos haragja! Te állj közénk és minden
ember közé, mert ahol Te vagy, oda nem merészkedik a sátán.
Te légy Jézus, a mi menedékünk, a Te irgalmas Szíved legyen
örök otthonunk. Ámen.”

2013. júl. 2. Szentségimádáson Jézus: „Mindig így imádkozzatok: Jézusom, kérem a Te erődet és a Te kegyelmedet, hogy
maradéktalanul teljesítsem rám vonatkozó örök szent tervedet!
Ha szívből kéritek ezt, és lélekben teljesen Rám hagyatkoztok,
Én rövid úton szentekké formállak benneteket. A derű soha
nem fogy ki a lelketekből, és ti fogtok megerősíteni másokat.

Életfelajánlás 1954-ből Dolores szervita nővér által:

„Édes Jézusom, a teljes Szentháromság, égi Édesanyánk és az
egész mennyei udvar előtt, a Te Szent Véred és kereszthalálod
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érdemeivel egyesítve, felajánlom Szentségi Szíved és Szűz
Mária Szeplőtelen Szíve szándékai szerint egész életemet, és
amíg élek, minden Szentmisémet, Szentáldozásomat, jócselekedetemet, áldozatomat és szenvedésemet a dicsőséges
Szentháromság
imádására,
engesztelésére,
Anyaszentegyházunk egységéért, Szentatyánkért, papjainkért
és jó papi hivatásokért, a magam lelkéért és az összes lélekért
a világ végezetéig. Jézusom, kérlek fogadd el életáldozatomat,
és add kegyelmedet, hogy ebben mindhalálig kitartsak. Ámen.

A felajánlást komoly, tiszta szándékkal és alázatos lelkülettel
kell tenni. Minden ima, jótett, szenvedés és tiszta szándékú
munka nagy értékkel bír, mert mindez Krisztus Vérével és
Kínszenvedésével van felajánlva. Felajánlásunkat mielőbb
tegyük meg, és időnként újítsuk is meg.”

Bonajunkta atya, aki Dolores nővér lelkivezetője volt, azt
kérte, hogy szentgyónás és feloldozás után mondjuk el a fent
leírt felajánló imát, és kérjük rá a pap áldását, amit az Úr Jézus
a mennyből megerősít.
„A Szűzanya öt ígérete az életáldozatot hozóknak:

1. Nevük be lesz írva Jézus szeretettől lángoló és Szűz Mária
Szeplőtelen Szívébe.
2. Jézus érdemeivel egyesített önátadásuk által lelkeket mentenek meg a kárhozattól. Áldozataik érdeme kiterjed a világ
végéig élő lelkek számára.
3. Családtagjaik közül senki sem kárhozik el, még akkor sem,
ha a külső látszat ezt mutatná is, mert mielőtt lelkük testükből
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kiröppenne, megkapják lelkük mélyén a tökéletes bánat
kegyelmét.
4. Életfelajánlásuk napján az esetleg tisztítótűzben lévő családtagjaik kiszabadulnak.
5. Haláluk óráján mellettük állok, és tisztítótűz nélkül viszem
lelküket a dicsőséges Szentháromság elé, ahol az Úr által készített hajlékban Velem együtt fognak vég nélkül örvendezni.”

Az Úr Jézus: „Ha már megtettétek az életfelajánlást, akkor tartsatok ki az életszentségben! Szüntelenül apostolkodjatok, és
tegyétek a jót mindazokkal, akiket elétek hozok! Így nagyon
gazdagon fogtok megérkezni országomba. Halálotok pillanata
égi születésnapotok lesz.

Gyermekeim! Nagy kegyelem az életfelajánlás. Áldozataitok
és szenvedéseitek az Enyéimmel egyesítve átalakul lélekmentő fizetőeszközzé. Szenvedéseitek nem lesznek értelmetlenek
számotokra, hanem lelki béke és öröm forrásai, mert általuk
vesztek részt megváltásom hatalmas művében.

Gyermekeim! Azt akarom, hogy ti is lélekhalászok legyetek!
Életetek értelme a földön: az üdvösség elnyerése. De nemcsak
saját magatok, hanem minél több ember számára. Ehhez adom
az életfelajánlást, mint a lélekmentés eszközét, amely úgy
működik, mint egy hatalmas háló, amelyet szüntelenül kivettek
a tengerre, és megtelik hallal. Pontosan úgy, mint amikor Péter
a szavamra kivetette a hálót.”
2013. júl. 26. Szentségimádáson a Szentlélek így imádkozott
bennem: „Jézusom, Királyom, örök Boldogságom! Még a
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Neved is felvidít, amikor kimondom. Te vagy szívem öröme.
Ha Rád gondolok, elömlik bennem az Irántad érzett szeretet. A
lelkem megtelik örömmel és békével. Hálát adok Neked, hogy
meghívtál, és szolgálhatok Neked. Köszönöm, hogy Hozzád
tartozom. Imádott Jézusom! Mikor mehetek már Szent Színed
elé? Jobban szomjazom Szent Színed látására, mint szarvas a
hűs forrás vizére! Jézusom, örömöm, örök boldogságom! Te
vagy minden reményem, örök biztonságom. Nélküled halott
lennék, de Te vagy örök életem. Ó mily jó, és gyönyörűséges a
Te társaságod, és amikor kinyilatkoztatod Magad nekem! Én is
úgy vagyok, mint Mária, aki a jobbik részt választotta. Nem is
veszíti el soha. Csak ülök a lábadnál, és iszom szavaidat.
Tanításod örök életté válik bennem. Szavaid az én drága kincsem. Kívánatosabbak számomra a színtiszta aranynál.

Ó Jézusom, Isteni Szerelmem! Köszönöm, hogy kiválasztottál
Magadnak, lehajolsz, és beszélsz hozzám. Köszönöm, hogy
rozsdás vízcsapod, kicsi ceruzád lehetek. Áldott légy érte
Jézusom, hogy engem is felfogadtál szőlőmunkásaid közé!
Köszönöm, hogy általam hirdeted az Evangéliumot, hogy
engem is lélekhalásszá tettél. Minden vágyam az, hogy tökéletesen megfeleljek elvárásodnak! Lelkeket mentsek Neked, akik
mindörökké szeretnek és dicsőítenek majd Téged. Egyedül ezt
kérem Tőled a Te mindnagyobb dicsőségedre. Ámen.”

2013. aug. 1. du. a kegyelem órájában itthon az Úr Jézus: „Te
csak hagyatkozz Rám, mint kisgyermek az édesanyjára! Bízzál
Bennem! Helyezd bele minden kérésedet, és szeretteidet az Én
irgalmas Szívembe! Bármit kérsz az irgalmasság órájában (du.
3-4 óra között) az Én kínszenvedéseim örök érdemeiért, meg234

adom neked, ha az üdvösségeteket szolgálja. Így kérj Engem:
„Imádott Jézusom! Te ebben az órában meghaltál értem a
keresztfán. Kérlek, fogadd el az én életemet, amelyet felajánlok Neked, a Te mind nagyobb dicsőségedre!” Én elfogadom
életedet, és indítani foglak mindarra, ami kedves Előttem.
Megáldalak téged és szeretteidet az Atya, a Fiú és a Szentlélek
nevében.”

2013. aug. 5. Itthon a kegyelem órájában az Úr Jézus: „Így kérjetek Engem: Jézus, szabadító Urunk! Kérlek, szabadíts meg
minket a sátán minden kísértésétől! Ne engedd, hogy úrrá
legyen rajtunk! Taposd el a kígyót, és tedd ártalmatlanná!
Kötözd meg, és taszítsd a pokol fenekére! Nekünk pedig add
meg a Te békédet és szeretetedet, hogy békében és nyugalomban éljünk! Téged dicsőítsünk és hálát adjunk Neked! Odaát
pedig elnyerjük az örök életet! Megáldalak benneteket megerősítő áldásommal az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”

2013. aug. 6. Itthon a kegyelem órájában az Úr Jézus: „Nagy
kegyelem az egymásért mondott ima. Lelkeket ment meg az
örök életre. Imádkozzatok egymásért, és saját magatokért is!
Így kérjetek Engem: Jézus, szabadító Istenünk! Őrizz meg
minket a kísértéstől! Ments meg az elbukástól! Add, hogy mindig, minden élethelyzetben Melletted döntsünk! Inkább akarjunk meghalni, mint vétkezni! Kérjétek el Tőlem a jó halál és
a végső állhatatosság kegyelmét! Imádkozzátok az irgalmasság
rózsafüzért! A kegyelem órájában, du. 3-4 óra között pedig az
Én kínszenvedéseim örök érdemeiért kérjétek bűneitek bocsánatát, és az örök életet mind magatok és mások számára! Erre
az imára minden kegyelmet megadok, ami az üdvösségetekre
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válik. Kérjetek és kaptok! Járuljatok az értetek kiontott drága
Szent Vérhez! Kérjétek magatokra Szent Vérem kegyelmét,
amely távol tartja a gonoszt, és megadja nektek az üdvösséget!
Megáldalak benneteket az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”

2013. aug. 18. du. itthon a kegyelem órájában az Úr Jézus:
„Drága gyermekeim! Így imádkozzatok: „Jézus, Aki meghaltál
értünk a keresztfán, kérünk, add meg nekünk a bűnbánat
kegyelmét! Kérünk Téged, formálj belőlünk szenteket! Add,
hogy maradéktalanul teljesítsük ránk vonatkozó örök szent tervedet! Kérünk Téged, végy fel bennünket szentjeid sorába!”
Ha így imádkoztok, és engedelmeskedtek hívásomnak, megtartjátok Atyám törvényét, akkor Ő tetszését leli bennetek, és
nektek adja országát, ahol örökké fogtok élni nagy boldogságban és szeretetben.”

2013. aug. 26. Szentségimádáson Jézus: „A kegyelem órájában
(du. 3-4 ó. között) így kérjetek Engem: Jézusom, a Te kínszenvedésed örök érdemeiért kérlek, add meg nekem mindazt, amit
meg akarsz adni, és őrizz meg mindattól, amitől meg akarsz
óvni.”

2013. szept. 3. itthon a kegyelem órájában az Úr Jézus: „Drága
gyermekeim! Vannak megátalkodottak, akik gyűlölnek Engem,
ezért visszautasítják a nekik felkínált üdvösséget. Ők örökre a
sátán foglyai lesznek a pokolban, ahol a kínok kínja vár rájuk.
Ezért tanította a gyermekeknek Édesanyám Fatimában a
fohászt: „Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, és vidd a mennybe a lelkeket, különösen
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azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Ámen.”, amit a
rózsafüzér tizedek után kért. Mondjátok gyakran ezt az imát a
rózsafüzéren kívül is! Amikor bűnről hallotok, vagy gonosz
emberrel találkoztok, vagy bármikor, amikor eszetekbe juttatom. Hatalmas ereje van. Megbénítja a sátánt, a bűnös feleszmél, és megkapja a megtéréséhez szükséges kegyelmet.”

2013. szept. 20. Szentségimádáson Jézus: „Szentlelkem ereje
formál, bölccsé tesz, megerősít és megadja a tisztán látást,
hogy meg tudjátok különböztetni a jót a rossztól. Ő tesz erőssé
a sátánnal szemben, Ő küzd értetek, ha kéritek. Így hívjátok:
Szentlélek Isten szállj le ránk! Világosítsd meg elménket, hogy
meg tudjuk különböztetni a jót a rossztól! Erősíts meg bennünket, hogy állhatatosak maradjunk mindhalálig! Szentlélek
vezess minket az örök életre! Sugalld nekünk Urunk akaratát,
hogy minden élethelyzetben az Ő szándékát teljesítsük be!
Szentlélek add meg nekünk a jó halál és a végső állhatatosság
kegyelmét! Ámen.

Ha így imádkoztok, leszáll rátok a Szentlélek, megóv benneteket az elbukástól, a bűntől, ami a legnagyobb rossz. Kérjétek
naponta a Szentlelket, és Ő betölti életeteket, megadja nektek a
bölcsességet, és elvezet az örök életre.”

2013. okt. 1. itthon a kegyelem órájában Jézus: „Drága kislányom! Ajánld fel magadat Nekem tetsző örök áldozatul! E szavakkal imádkozz: hőn imádott Jézusom! Te ott függsz a
keresztfán. A Véred ömlik. Már a halál hideg verítéke folyik
végig Testeden. Tested még egy utolsót vonaglik. Felkiáltasz:
szomjazom! Kiáltásod fülembe hasít. Rám szomjazol, és én
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igent mondok Neked. Nézd, itt vagyok. Tőled kaptam az életemet. Visszaadom Neked. Tégy velem úgy, ahogy kedves
Neked. Nézd, a Tiéd a testem, lelkem. Ha Te úgy akarod,
legyek Neked szentelt örök áldozattá. Vedd életemet akkor,
amikor akarod. Oltsd ki mécsesem lámpását úgy, ahogy Te
akarod. Csak egyet kérek Tőled, gyújtsd lángra szívemet
Irántad való szeretetre, hogy amit most nagylelkűen felajánlottam, azt tettekre is tudjam váltani. Kérlek, add nekem a Te szeretetednek azt a fokát és érzületét, hogy úgy szeresselek Téged
életem végóráján, ahogy Te szerettél engem, amikor értem a
keresztfára mentél. Megadom, amit kértél. Vég nélkül fogsz
örvendezni szentjeim sorában. Megáldalak téged megerősítő
áldásommal az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”

2013. nov. 17. Szentségimádáson ima a Szentlélek által:
„Imádott Jézusom! Te ott függsz a kereszten. Szent Véred
ömlik. Végigfolyik drága Szent megkorbácsolt, csupa Seb
Testeden. Ó Jézus! Mivé tett Téged a szeretet! Kérlek, add,
hogy én is úgy tudjak szeretni, hogy teljesen megfeledkezzek
magamról, és én is áldozattá legyek Érted! Mindenekelőtt
Téged akarlak szeretni, egyedül Téged, Aki Áldozattá tetted
Magadat értem. Téged akarlak szeretni, Aki fenékig kiürítetted
értem a szenvedés kelyhét. Ó Jézus! Mekkora nagy a Te szereteted! Nagyobb, mint az egész teremtett világ, mert mindenre
kiárad. Emberi elme felfogni képtelen. De Te mégis elrejtőztél
a parányi ostyában, hogy a szívünkbe tudjunk fogadni Téged.
Ó végtelen Szeretet! Köszönöm ezt Neked. Köszönöm, hogy
eggyé válsz velem, a porszemmel, és én, a semmi, elválaszthatatlanul örökre a Tiéd lehetek. Jézusom! Annyira szeretlek,
hogy ha nem fogadhatnálak a szívembe, belehalnék a vágyba,
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hogy Veled, az Istennel egyesüljek. Köszönöm, hogy itt maradtál köztünk a legméltóságosabb Oltáriszentségben, és én
naponta a szívembe fogadhatlak Téged. Köszönöm ezt a
kimondhatatlan gazdagságot. Téged, Magát az Istent birtokollak. Te felülmúlod az egész világot, és a legnagyobbat,
Magadat adod nekünk. Ó kimondhatatlan kincs, öröm, gyönyörűség és kedvesség a Te áldott Szent jelenléted mindazok
lelkében, akik tiszta szívvel járulnak Hozzád. Egyetlen örömöm, édes boldogságom! Minden vágyam az, hogy színről
színre lássalak Téged! Kérlek, jöjj el értem! Vegyél Magadhoz!
Jutalmazd meg a Te kis szolgálóleányodat a Te örök társaságoddal! Engedd, hogy a Szívedben lakjak örökkön örökké!
Töltsd be vágyamat, amelyet Te helyeztél belém! Sietnék
Hozzád, de az időt és az alkalmat egyedül Te tudod elhozni.
Ezért teljesen Rád hagyatkozom. Legyen nekem a Te akaratod
szerint! Ámen.”

2013. nov. 20. Szentségimádáson Jézus: „Kérlek titeket: hirdessétek üzeneteimet mindenkinek, akikkel csak találkoztok!
Ezt mondjátok nekik: soha ne imádjátok a fenevadat, és ne álljatok szóba vele, mert az örök kárhozatba taszít! Egyedül a
Szentháromságos egy Istent imádjátok, és szüntelen imádkozzatok lelketek örök üdvösségéért, és az összes lélek megmentéséért! Ha ezt teszitek, még sok lelket megmenthettek.”
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levelezés
2012. nov. 16. Szentségimádáson az Úr Jézus: „Ezt üzenem Xnek: Drága kislányom! Élj mindig mindenkivel szeretetben!
Szeress Engem lángolóan! Az az Én akaratom, és kifejezett
óhajom, hogy tagadd meg magad, és kövess Engem a keresztúton! Nagy kitüntetés ez, mert minden Engem követőt
Magamhoz emelek a Mennybe. Tarts ki a Belém vetett hitben
és reményben mindhalálig! Bízzál Bennem, még a lehetetlen
dolgokban is! Higgyed: Én Mindenható vagyok. Szentté akarlak formálni, de te is kellesz hozzá. Magamat akarom neked
adni a legméltóságosabb Oltáriszentségben. De előtte meg
akarlak tisztítani a szent gyónás szentségében. Papom által Én
oldozlak fel minden bűnödből. Azt kérem tőled, hogy teljesítsd
vágyamat: „Legyenek mindnyájan egyek. Amint Te, Atyám
Bennem vagy, s Én Benned, úgy legyenek ők is eggyé bennünk, hogy így elhiggye a világ, hogy Te küldtél Engem.” (Jn.
17, 21) Térj vissza az Általam alapított Egyházba! Nagyon
gazdaggá teszlek általa. Megáldalak téged az Atya, a Fiú és a
Szentlélek nevében.”

2013. jan. 7. du. itthon az Úr Jézus: „Ezt üzenem X-nek: Drága
kislányom! Az idő rövid, készülj! Hamar meglátsz Engem,
Akit oly kitartóan felkeresel a templomban, Akit a Szívedbe
fogadsz a Szentáldozásban, Akihez oly forrón vágyakozol,
Akit teljes szívedből, lelkedből szeretsz és imádsz. Én is szeretlek téged. Én szerettelek előbb. Az életemet adtam oda érted,
hogy ezzel megszerezzem neked az örök életet. Én hívtalak el,
hogy Nekem tetsző életet élj. Én teremtettem meg a körülmé240

nyeket, hogy nyugodtan tudj imádkozni Hozzám. Tőlem kaptad az erőt, hogy el tudj járni a templomba. Hűséges voltál
Hozzám mindvégig. Nem cseréltél fel Engem, a hozzád lehajló, téged hűségesen szerető Megváltó Istenedet senki teremtménnyel, aki csak por és hamu. Hamarosan megkapod Tőlem
kitartásod és hűséged jutalmát, az örök élet koronáját. Készülj,
mert nemsokára meglátsz Engem színről színre! Így készülj:
imádj, és szeress Engem lángolóan! Szakadj el mindenkitől és
mindentől, és vágyakozz mindennél jobban Szent Színem látására! Kérd mindig a kegyelmet, hogy maradéktalanul teljesítsd
rád vonatkozó örök szent tervemet! Imádkozz minden nap
magadért, a jó halál és a végső állhatatosság kegyelméért! A
teljes búcsúkat ezután már csak magadért ajánld fel!
Nemsokára kiszólítalak ebből a világból. Szép, fiatal szellemi
testet kapsz Tőlem. A legmerészebb álmodban sem tudnád
elképzelni azt a boldogságot, amelyet öröktől fogva készítettem neked azért, mert szeretsz Engem, és hűséges maradtál
Hozzám. Tarts ki mindhalálig! Erre áldalak meg az Atya, a Fiú
és a Szentlélek nevében.”

Ez a drága lélek, aki régi barátnőm, igazi lelkitestvérem volt,
idén novemberben elhunyt. Ez a személyes üzenet volt minden
reménye és boldogsága. Örömmel beszélt róla lelkitestvéreinek.
Az Úr Jézus megmondta nekem, hogy a földről egyenesen a
mennybe ment. Ő is letette az Életfelajánlást, amiben a
Szűzanya öt ígérete között ez is benne van, hogy aki leteszi, és
mindvégig kitart, az tisztítótűz nélkül megy fel a mennybe.

2013. máj. 3. Szentségimádáson az Úr Jézus: „Ezt üzenem Xnek: Drága kislányom! Nagyon-nagyon szeretlek. Személyesen
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érted is meghaltam a keresztfán. Nagyon kedves vagy Nekem.
Nagyon szép helyet készítettem neked a mennyben. Úgy tekints
szenvedéseidre, amelyeket az Én kínszenvedéseimmel és
kereszthalálom örök érdemeivel egyesítve ajánlottál fel Égi
Édesanyád hétfájdalmas Szeplőtelen Szíve és könnyei által,
mint gyémánt valutákra, amelyeken rengeteg lelket mentek
általad. A mennyben ezeknek a szenvedéseknek fogsz örülni a
legjobban, mert ezek által egyesültél Velem, Megváltó
Isteneddel, Aki a legmélyebbre aláztam Magam, amikor a pribékek leköpdöstek, Arcul vertek, tövissel koronáztak, megostoroztak, végül keresztre feszítettek. Nincs a földön nagyobb
szenvedés és megaláztatás, mint az Enyém. Ezért gyermekem,
vedd nagy kitüntetésnek, hogy osztozol szenvedéseimben, mert
akiket nagyon szeretek, és akik szeretnek Engem, azokkal megosztom keresztemet. Amikor szenvedsz, gondolj arra, hogy
amilyen mértékben egyesülsz Velem a kitaszítottságban, a nélkülözésben és a megaláztatásban, olyan mértékben részesítelek
dicsőségemben, a mennyben. Légy nagyon-nagyon boldog,
mert már itt a földön örök életed van. Őrizd meg magadban ezt
a mindeneket felülmúló kincset, és ne cseréld fel soha semmivel! Erre áldalak meg megerősítő áldásommal az Atya, a Fiú és
a Szentlélek nevében.”

2013. máj. 31. Szentségimádáson az Úr Jézus: „Ezt üzenem Xnek: Drága kislányom! A lelked hófehér, és fénylik, mint a nap.
Én vagyok benned a fény, lelked tisztaságát Én adom. Jó
Nekem benned lakni, te vagy az Én földi mennyországom. A te
szereteted és hűséged az Én örömöm és vigaszom.
Megvigasztalsz Engem sok hűtlen bűnös lélek miatt, akik számára hiábavaló volt keserves kínszenvedésem, és vérontásom.
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Maradj meg ilyennek, amilyen vagy! Nagy örömöm telik benned, kicsi ostyám, tabernákulumom. Nemsokára te jössz
Hozzám, Atyám dicsőségébe. Elképzelni sem tudod, mi vár ott
rád. Várd ezt a nagy napot, a Velem való találkozást kitörő
örömmel, amikor színről színre meglátsz Engem, Akit a kenyér
és a bor rejtekében is oly odaadóan és hűségesen szeretsz és
imádsz! Mindazt az örömöt visszaadom neked, amelyet
Nekem szereztél azzal, hogy hűségesen jártál Hozzám annyi
éven át. Megvigasztaltad Szívemet, és megadtad Nekem azt az
örömöt, hogy üdvözíthetlek téged. El nem tudod képzelni,
mennyire szomjazom minden lélekre, hogy üdvözítsem.
Amikor a lélek elindul az üdvösség útján, és célba ér, ez az Én
kimondhatatlan örömöm. Azért, mert ennek a léleknek nem
volt hiábavaló keresztáldozatom.

Édes kislányom! Imáiddal, jócselekedeteiddel, engeszteléseiddel és életfelajánlásoddal lelkek özönét mentetted meg. Majd
csak a mennyben fogod meglátni, milyen sokan vannak.
Folytasd tovább az imát a szegény bűnösökért! Imáid hatására
még sok lélek fordul el a bűntől, és tér vissza Hozzám. Erre
áldalak meg az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”

2013. jún. 28. Szentségimádáson Jézus: „Ezt üzenem X-nek:
Drága kislányom! Higgyél Bennem! Ne félj a jövőtől! Én mindig veled vagyok. Én a tied vagyok. Én vagyok a te Megváltó,
szerető Jézusod. Az idő rövid. Élj szüntelen készenlétben!
Várd kitörő örömmel azt a napot, amikor meglátsz Engem
színről színre, dicsőségemben! Akkor már semmit sem fogsz
kérdezni Tőlem. A lábam elé borulsz, és imádsz. Így készülj a
Velem való nagy találkozásra: szeress Engem teljes szívedből,
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teljes lelkedből, teljes elmédből és minden erődből! Szeresd
felebarátodat, mint magadat! Akkor felragyog rád világosságom. Én leszek a te Istened és Mindened. Te pedig tündökölni
fogsz országomban, mint a nap. Megáldalak téged megerősítő
áldásommal az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”

2013. aug. 1. du. a kegyelem órájában itthon az Úr Jézus: „Ezt
üzenem X-nek: Drága kislányom! Bízzál Bennem! Aki
Bennem bízik, meg nem szégyenül. Ne foglalkozz e világi
praktikákkal, jóslásokkal, mert az a sátántól van. Csak arra jó,
hogy félrevezessenek, kifosszanak, és fogva tartsanak. Te
egyedül csak Bennem bízzál! Higgyél ígéretemben: aki
Bennem bízik, meg nem szégyenül. Adj át Nekem minden gondodat, szeretteidet, vágyadat, és a jövőt! Te ne akard előre
tudni az eseményeket, mert ezeket Én irányítom, és Magamnak
tartom fenn! Te csak hagyatkozz Rám, mint kisgyermek az
édesanyjára! Bízzál Bennem! Helyezd bele minden kérésedet,
és szeretteidet az Én irgalmas Szívembe! Bármit kérsz az irgalmasság órájában (du. 3-4 óra között) az Én kínszenvedéseim
örök érdemeiért, megadom neked, ha az üdvösségeteket szolgálja. Így kérj Engem: „Imádott Jézusom! Te ebben az órában
meghaltál értem a keresztfán. Kérlek, fogadd el az én életemet,
amelyet felajánlok Neked, a Te mind nagyobb dicsőségedre!”
Én elfogadom életedet, és indítani foglak mindarra, ami kedves
Előttem. Megáldalak téged és szeretteidet az Atya, a Fiú és a
Szentlélek nevében.”
2013. szept. 20. Szentségimádáson Jézus: „Ezt üzenem X-nek:
Drága kislányom! Légy türelemmel! Amit kérsz, megadom
neked. Hamarosan békében és szeretetben fogsz élni gyerme244

keiddel együtt. Megszabadítalak minden ellenségedtől. Ne félj!
Én veled vagyok. Naponta a szívedbe térek. A legnagyobb Jót,
saját Magamat adom neked. Én Mindenható vagyok. Mindazt
megkapod Tőlem, ami az üdvösségetekre válik. Imáid jó illatú
tömjénként szállnak fel Hozzám. Áldozataidra úgy nézek, mint
aranybányára, melyekre lelkek ezreit adom. Csak a mennyben
fogod meglátni, milyen gazdag vagy, mert rengeteg lelket
fogsz hozni magaddal. Soha ne keseredj el! Velem egyesített
szenvedéseid által mentem a lelkeket. Mindig veled vagyok,
fogom a kezed. Vezetlek, óvlak, megvédelek a sátán minden
cselvetésétől. A legnagyobb rossz a bűn. Csak a mennyben
fogod meglátni, milyen gyönyörűséges, jóságos és irgalmas
vagyok. Téged is részesíteni foglak dicsőségemben, abban a
mértékben, amelyben ti is részesültél szenvedéseimben és
megaláztatásaimban, amikor a földön éltem. Ne fájjon neked
az, ha nem értenek meg! Mindent mondj el Nekem! Én úgy
szeretlek téged, amilyen vagy, és üdvözítelek téged házad
egész népével együtt. Bízzál Bennem! Én mindig gondoskodom rólad. Aki Bennem bízik, meg nem szégyenül.
Megáldalak téged, Szívem túlcsorduló szeretetével az Atya, a
Fiú és a Szentlélek nevében.”
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