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ajánlás

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

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

„Aki nek van fü le, hall ja meg!”
P. Teofil

5



Ez a könyv egy sikoly, jajkiáltás, harsonaszó, ébresztés,
mert háború van. A sátánnak már nem elég, hogy lebom-
bázza házainkat, elpusztítsa testünket, hanem egyenesen a
lelkünk vesztére tör, és ez a legnagyobb veszély. Ma hat-
ványozottan 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 leg -
csodálatosabb gyöngyszeme, amely új fényben ragyogtat-
ja 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 évszá-
zadon át egyenesen az egyház kapuit  ostromolják, „nagy
jel adatik a világ számára, amely félelemmel vegyes tisz-
telettel 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 prófé-
tálna?” (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 beszélge -
té sek”(jelenések, látomások, üzenetek) lelki naplók és föl-
jegyzések 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, jövendölések-
ről, 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 temp-
lomok 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, rozs-
dás vízcsapom, élő tabernákulumom légy. Te légy a lám -
pa, amelynek fénye Én vagyok. Mindazok, akik e fényben
megfürödnek, új fényáradatban fogják olvasni evangéliu-
momat, mert szeretetem és tanításom megvilágosítja el -
méjüket. Hitük és bizalmuk révén megtapasztaltatom
velük végtelen irgalmasságomat és szeretetemet. Beava -
tom őket megváltásom titkába. Ha ők is úgy akarják, mun-
katársaimmá 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 ter-
jeszti, Engem szolgál. Én pedig asztalomhoz ültetem szol-
gáimat Atyám országában.”

2009. máj. 24-én Szentségimádáson Jézus: „Ez a könyv
hatalmas lelki táplálék mindazoknak, akik éhezik és szom -
jazzák az igazságot, akik közelebb akarnak jutni Hozzám.
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Ezek a szavak kincsek, amelyek az Én számból származ-
nak. 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
könyv nek  megszámlálhatatlan gyümölcseit, az üdvö zült
lelkeket.” 

(Ez a lelki napló összes kötetére vonatkozik.)

Min de nek előtt há lát adok hőn imá dott Örök Édes atyámnak
mind két Lelkivezetőmért, és ter mé sze te sen kö szö ne tet
mon dok őne kik is, akik Is te nem kegyel mé ből oly nagy
sze re tet tel, meg ér tés sel és tü re lem mel ve zet tek. Éle tem
min den útvesz tő jén át ők vol tak a fény, amely meg vi lá gí -
tot ta szá mom ra Is te nem tör vé nyét, és meg vál tó Jé zu som
őraj tuk ke resz tül su gá roz ta rám se gí tő ke gyel mét. Az el ső
Lelkivezetőm Váry Jó zsef, szer vi ta ren di ne vén, Bona -
junk ta atya volt. Őt 1984 au gusz tu sá ban ál mom ban lát tam
meg elő ször. 1999. márc. 2-án be következett ha lá lá ig –
menny be vé te lé ig – Ő ve ze tett. Ami kor már egy re töb bet
dön töt te ágy ba, és szó lí tot ta a kór ház ba sú lyos – ha lá los –
be teg sé ge, ak kor Jé zu som új Lelkivezetőt je lölt ki szá -
momra, aki min den te rü le ten mél tó utód ja Bona junkta
atyá nak. Mi vel ő rejt ve kí ván ma rad ni, ezért nem írok ró la
töb bet.
Kö szö ne tet mon dok fi am nak az ál do zat kész se gí tő mun -
kájáért, mert nél kü le nem tud tam vol na a számí tó gépes
szö veg fel vi telt el vé gez ni.
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tartalmiismertető

A Szent lé lek meg vi lá go sí tott a lelk i napló tar tal mát il le tő en.
Minden kö tet kö zép pont ja a legméltóságo sabb Ol tá ri szent ség 
tisz te le te, imá dá sa, és a tisz ta lel kek re gya korolt ke gyel mi ha -
tá sa. 
Jé zus: „Min den be tű, ame lyet ve led le írat tam, meg újult Egy há -
zam ban tel je sül be. Ak kor fog En gem a leg mél tó sá go  sabb Ol -
tá ri szent ség  ben úgy tisz tel ni, sze ret ni és imád ni egy ségben
Egy há zam, ahogy el vá rom tő le. De eh hez előbb meg kell tisz -
tul nia.”
A lelk i napló 19. ol da lán le írt ál mom ban lát tam meg elő ször
Váry Jó zsef atyát, aki ez után 15 évig a Lelkivezetőm volt. Ál -
mom ban ra gyo gó fe hér ru hát adott rám. Ez volt az élet fel aján -
lás, aho gyan ő mond ta: az élet ál do za ti örök fo ga da lom, amit
el ső gyó ná som al kal má val Jé zus kért tő lem ál ta la, és őná la tet -
tem le. Ál mom ban eg  gyé vál tam a ta ber ná ku lum mal, va gyis
Is te nem ke gyel mé ből én is szent ség tar tó vá vál tam. Ez 1985-
ben volt.
Má ria Ju li an na lel ki nap ló ja – a leg mél tó sá go sabb Ol tá ri szent -
ség  tisz te le te. Ez volt Má ria Ju li an na kül de té se, hogy ezt le ír -
ja, er re éle té vel is pél dát ad jon, és ter jes  sze – va la mint ha lá la
után ter jes  szék mind azok, aki ket majd er re in dít a Szent lélek.
Én az egy házsza ka dás mi att meg vol tam foszt va a szent -
ségektől, így a leg mél tó sá go sabb Ol tá ri szent ség  től is. Jé zus vá -
gyat adott a szí vem be, hogy Őt az Ol tá ri szent ség  ben a lel kem -
be fo gad jam. Ő nem csak be tel je sí tet te ezt a ha tal mas szom ja -
mat, ha nem igaz ta nú já vá tett, hogy az Ő ke gyel mé ből az Ő
ta ní tá sát le ír jam. Jé zu som el ső sza va ez volt hoz zám: „Ál dozz
meg!” Kez det től fog va min dig a leg mél tó sá go sabb Ol tá ri szent -
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ség  ből ka pom a ki nyi lat koz ta tá so kat. Úrfelmuta táskor min dig
szól hoz zám hőn imá dott Uram, és ha hos szabb üze ne tet dik -
tál, azt min dig a ta ber ná ku lum ból ér zé ke lem. Ami kor nem a
temp lom ban szól hoz zám, ak kor a lel kem ből hal lom Őt, Aki
min dig em lé kez tet rá, hogy az Oltári szen ségben a szí vemben
la kik. 1983. aug. 7-én, a Men   nyei Atya nap ján hí vott meg. Az -
óta rend sze re sen já ru lok szent ál do zás hoz. Egy hé ten több ször is
a szí vem be fo gad tam Őt, de mi vel gyer me ke met egye dül ne vel -
tem, kis ko rá ban nem tud tam min den nap el jut ni a temp lom ba.

A Má ria Ju li an na lel ki nap ló ja há rom kar di ná lis üze ne tet tar tal -
maz:
1. Az Egy ház egy sé ge.
2. A leg mél tó sá go sabb Ol tá ri szent ség  tisz te le te.
3. Szűz Má ria tisz te le te.
Az Úr Jé zus így imád ko zik fő pa pi imá já ban Men  nyei Aty já -
hoz: „Le gye nek mind nyá jan egyek. ...amint mi egyek va -
gyunk.” Va gyis min den le sza kadt tag tér jen vis  sza az apos to li
egye te mes Krisz tus ala pí tot ta Egy ház ba, amint ezt az Úr raj tam
ke resz tül meg va ló sí tot ta. Az Úr Jé zus el ső sza vai ezek vol tak
hoz zám: „Ál dozz meg!” Majd őszin te bűn bá na tom után: „Bű -
ne id el van nak vé ve.” Szent ál do zás kor pe dig: „Tér jél be kö zé -
jük!” Mi u tán en ge del mes ked tem hí vá sá nak, csak azu tán be -
szélt hoz zám.
Mi ért tér tem vis  sza az apos to li egye te mes Anyaszentegy -
házba?
Azért, mert Ő vá gyat adott a szí vem be a leg mél tó sá go sabb Ol -
tá ri szent ség  után, amely ben Ő va ló ság gal je len van, és ez csak
a Ka to li kus Egy ház ban ta lál ha tó meg.
Mi ért hagy tam el a re for má tus hi tet, amely be be le szü let tem?
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Azért, mert ott nem tisz te lik és nem sze re tik a Szűz anyát. Az
édes Úr olyan nagy sze re te tet és tisz te le tet adott a szí vem be az
Ő Szent Édes any ja irán t, hogy kis gyer me ki ra gasz ko dá som
erő sebb volt Égi Édes anyám hoz, mint az őse im ál tal to vább
adott hit hez va ló kö tő dé sem, amely nek hi á nyos sá ga it ép pen a
Má ria tisz te let nél kü lö zé se ál tal fed te fel előt tem az Úr Jé zus.
E két tisz te let meg egye zik Don Bosco ál má val. Ott is az Egy -
ház csak úgy tud győ zel met arat ni az el len ség fe lett, hogy a pá -
pa az Egy há zat, mint ha jót, amely a vi ha ros ten ge ren hány ko -
ló dik, szo ro san hoz zá kö ti a két oszlophoz: a leg mél tó sá go sabb
Ol tá ri szent ség  hez, és a Szűz anyá hoz. Ezt mond ta er ről Don
Bosco: „An  nyi ve szély kö zött két esz köz zel le het meg men te ni
az Egy há zat: A buz gó Má ria-tisz te let tel és a gya ko ri szent ál do -
zás sal.” Ezt a ket tőt ké ri tő lem, és mind any  nyi unk tól a lel ki
nap ló ban az Úr Jé zus.

E há rom üze net a meg újult Egy ház ban nye ri el be tel je sü lé sét.
Ezt ígér te meg a lel ki nap ló ban az Úr Jé zus: „Meg újí tom Egy -
há za mat. Egy há zam új ra egy lesz. Itt fog ják mél tó kép pen tisz -
tel ni az Ol tá ri szent ség et. Meg újult Egy há zam kö zép pont ja a
leg mél tó sá go sabb Ol tá ri szent ség  lesz.” 
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lelkiönéletrajz

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

elhívásomtörténete

Re for má tus csa lád ba szü let tem. A szü le im csak na gyon rit kán
vit tek temp lom ba. Ott hon azon ban rend sze re sen imád koztunk,
és ol vas tuk a Bib li át. Mi vel az öt ve nes évek ben vol tam gyer -
mek, így ti tok ban jár tam hit tan ra. Még az édes apám sem tu dott
ró la, mert ő nem akart ne kem „ket tős” ne ve lést ad ni. Azt
mond   ta, hogy elég az, amit az is ko lá ban ta nu lok. Há la a jó Is -
ten nek, Aki ar ra in dí tot ta édes anyá mat és anyai nagy ma má mat
– aki szin tén ve lünk la kott – hogy hit tant ta nul jak. Ti tok ban
kon fir mál tam, édes apám csak utá na tud ta meg. Min dig na gyon
sze ret tem ol vas ni a Szent írást. Fő leg az evan géliumot, kö zü lük
is Szt. Já no sét és a zsol tá ro kat. Ma is ezek a leg ked ve seb bek
szá mom ra. Ami kor ol vas tam gyak ran sír tam a meg ha tott ság tól,
hogy en  nyi re sze ret min ket a jó Atya. Én is igye kez tem tel jes
szí vem ből vi szo noz ni az Ő sze re te tét. Ami kor Úr va cso rát vet -
tem, úgy fo gad tam, mint Jé zus va ló sá gos Tes tét és Vé rét.
Egyéb ként ak kor még nem tud tam, hogy a pro tes tán sok csu pán
jel kép nek te kin tik. Na gyon sze ret tem az Úr Jé zust már ko ra
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gyer mek ko rom tól fog va. Nagy pén te ken amed dig csak tud tam
ét len-szom jan böj töl tem, temp lom ba men tem és rend sze rint
vé gig sír tam a szer tar tást. Több nyi re a nagy ma mát kí sér tem.
A Szűz anyát na gyon tisz tel tem és sze ret tem, mint imá dott
Jézu som Édes any ját. A nagy ma mám el mond ta, hogy ami kor
édes anyá mat szül te, tü dő vér zé se volt. (Ek kor 1930-at ír tak.)
Az or vo sok le mond tak ró la. Éj jel-nap pal imád kozott, hogy
négy kis gyer mek ét föl tud ja ne vel ni. Egy szer csak nagy fé -
nyes ség töl töt te be a kis szo bát, ahol fe küdt. Meg je lent ne ki a
Szűz anya a kis ded Jé zus sal a kar ján. Rá mo soly gott és azt
mond ta ne ki: „Ne félj! Meghall gattatott a te kö nyör gé sed, 75
éves ko ro dig fogsz él ni.” Ez zel a je le nés el tűnt. A nagy ma ma
pe dig fo ko za to san felgyó gyult. Ek kor 39 éves volt. A 75. szü -
le tés napját kór ház ban töl töt te. Meg lá to gat tam, imád koz tam
ve le. (Ek kor 17 éves vol tam.) Más nap reg gel te le fo nál tak a
kór házból, hogy a nagy  ma ma éj fél után nem sok kal örök álom -
ra szen de rült.

10 éves ko rom ban a szü le im el vit tek nya ral ni egy kis hegy vi -
dé ki fa lu ba, ahol meg is mer ked tem egy ko rom be li ott la kó kis -
lánnyal. A ké sőb bi évek ben rend sze re sen nya ral tam ná luk. A
há zuk kal szem ben la kott a plé bá nos atya, aki délutá non ként
meg ven dé gelt ben nün ket sü te mén  nyel, szörp pel és köz ben
Isten ről be szélt ne künk.
16 éves vol tam, ami kor se hogy sem tud tam ma gam nak el kép -
zel ni a jó Is tent. Ak kor ez az atya ezt mond ta: „Isten a vég te len
ener gia, Aki min dent meg te het. Ő a vég te len sze re tet és böl -
cses ség, Aki ne künk jót akar, és mint Te rem tőnk a leg job ban
tud ja, hogy ne künk mi a jó. Ezért tel je sen hagyat kozzunk Rá.”
Az is te ni gond vi se lés már ak kor elő ké szí tet te ezt a ta lál ko zást,
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mely nek kap csán 22 év vel ké sőbb jöt tem ide ta ná csot kér ni. Itt
let tem el ső ál do zó, és ez az atya bér mált meg.
22 éves ko rom ban férj hez men tem és 30 éve sen vi lág ra hoz tam
egyet len gyer me kün ket. A kis fi am hat hó na pos volt, ami kor
hir te len egyik dél után ros  szul let tem, és le kel lett fe küd nöm.
Ek kor ál mot lát tam. Egy bu szon utaz tunk a fér jem mel. A busz
meg állt. Én le akar tam száll ni. A fér jem min den ere jé vel igye -
ke zett vis  sza tar ta ni, de én ki tép tem ma gam a kar ja i ból, és le -
száll tam. Ő a bu szon ma radt, ami to vább ment ve le. Én el kezd -
tem fut ni majd ki tárt ka rok kal száll tam föl fe lé és azt ki ál tot -
tam: „Megyek, drá ga Úr Jé zu som, me gyek Hoz zád!” Nem
lát tam sen kit, de ki mond ha tat lan édes von zást érez tem. Utá na
az ál mom ban egy hos  szú, szé les asz tal nál ül tem. Ve lem
szem  ben ült a fi am, és még né hány is me ret len em ber. Ott így
imád koz tam: „Jó Atyám, kö szö nöm Ne ked, hogy a fi a mat
föl ne veltem. Meg ta ní tot tam őt, hogy meg is mer jen és sze res -
sen Té ged. 18 éves, most már át adom Ne ked, Te vidd oda to -
váb b  tanulni, aho vá jó nak lá tod.” Ami kor eze ket imádkoz tam,
tud tam, hogy egy tel je sen új is ko la rend szer lé te zik. Ek kor
1982. áp ri list ír tunk.
A há zas sá gom ból ki fo lyó lag sok prob lé mám volt. Kö zös gyer -
mekünk, és én is so kat be te ges ked tünk. A fér jem, aki egyéb -
ként ró mai ka to li kus hi tű, nem gya ko rol ta a val lá sát. 

Az álom be tel je sült. A fér jem 14 évi há zas ság után el vált tő -
lem. De ak kor én már ró mai ka to li kus vol tam. Lelki atyám
meg til tot ta, hogy be ad jam a vá ló pert, de is mer ve el visel hetet -
len ter he i met, azt ta ná csol ta, hogy ha a fér jem kez de ményezi a
vá lást, en ge del mes ked jek s fo gad jam Is ten ke zé ből. Előt te
azért imád koz tam, hogy vál toz zon meg a fér jem, de ha nem
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akar, ak kor vi gye el a jó Is ten az éle tem ből. A vá ló per alatt az
ál mom erő sí tett meg, hogy kö zös gyer me kün ket én fo gom fel -
ne vel ni. Meg vol tam győ ződ ve ró la, hogy a kis fi unk ná lam van
a leg jobb he lyen. Ami kor az ügy vé dem sem mi jó val nem biz -
ta tott, így imád koz tam: „Jézusom, Té ged Pi lá tus ha lál ra ítélt.
Ér tem át szeg zett Ke zed be aján lom ügye met. Min de nek fölött
bí zom Ben ned!” Gyer me künket én ne ve lem, cso dá la tos bé ké -
ben és sze re tet ben élünk. A fér je mért so kat imád ko zom. Ő to -
vább ra is meg ma radt a ré gi élet stí lu sá ban. Gyer me künk ré vén
a kap cso lat tar tá sunk bé kés, nor má lis. 
Még a há zas sá gom fenn ál lá sa alat t, lel ki szen ve dé se im kö ze -
pet te gyak rab ban jár tam a re for má tus temp lom ba. Az egyik if -
jú sá gi bib lia órán egy fi a tal lel kész Jé zus Édes any já ról be szélt.
Kö rül be lül eze ket mond ta: „Mária ugyan olyan bű nös as  szony
volt, mint a töb bi. Szük sé ge volt a meg vál tás ra. Jé zu son kí vül
még több gyer me ke is volt.” Én ez után sír va men tem ha za.
Mér he tet le nül fájt a lel kem ezek től a sza vak tól. Szá mom ra Jé -
zu som Édes any ja min dig Szent volt, és mint ilyen, sért he tet len
is. Ezt mond tam ma gam ban: so ha töb bé nem me gyek be ab ba
a temp lom ba. A ka to li kus val lást nem is mer tem, bár a fér jem -
mel gyak ran jár tunk mi sé re, amíg ud va rolt. Ez az eset 1983 ko -
ra ta va szán tör tént. El len áll ha tat lan vá gyat érez tem, hogy meg -
lá to gas sam azt a ró mai ka to li kus atyát, aki vel gyer mek ko rom -
ban oly so kat be szél tem. Nyá ron meg is ér keztünk. A fa lu
an  nyi ra be épült, hogy nem is mer tem rá. Szál lá sunk nem volt.
A fér jem mel és a más fél éves kis fi am mal vol tam. Egy par ko -
ló mel lett tisz ta egy sze rű kis ház állt. Raj ta fel irat: Szo ba ki -
adó! Von zást érez tem. Be csön get tem. Egy sze rű idős né ni nyi -
tott ka put.
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Ott ma rad tunk. A fér jem még az nap ha za u ta zott, mert nem vett
ki sza bad sá got. A né ni ké sőbb el mond ta, hogy imád ko zott,
hogy Jé zus küld jön ne ki ven dé get. Én pe dig szál lást kér tem Jé -
zus tól. A né ni buz gó ka to li kus as  szony, aki 22 éves ko ra óta öz -
ve gyen ne vel te fel két gyer me két. 30 éve dí szí ti vi rá gok kal a
temp lo mot. El mond tam ne ki lel ki prob lé má mat és még az nap
fel ke res tem a plé bá nos atyát. Be szá mol tam ne ki ke se rű ta pasz -
talataimról, és vá laszt kér tem tő le Jé zus Édes any já ra vo nat ko -
zó an. Vá la szul egy köny vet nyo mott a ke zem be, mely nek cí -
me: Jé zus ben ső éle te Baij Má ria Ce cí lia fel jegy zé sei sze rint.
Kő vá ri Ká roly je zsu i ta szer ze tes atya for dí tá sá ban. Ez egy há -
rom kö te tes könyv el ső ré sze volt, amely a Jé zus rej tett éle te al -
cí met vi sel te. Mi vel az előtt még so ha sem ol vas tam ma gánki -
nyi lat koz ta tást, ezért meg kér dez tem Jé zust a Szent írás ból. Az
Éne kek Éne ké ből a kö vet ke ző ket ol vas tam: „Megtaláltam Akit
iga zán sze ret a lel kem, meg ra ga dom és el nem en ge dem.” Ezek
után el kezd tem ol vas ni a köny vet. Jé zus fo gan ta tá sá tól a meg -
születéséig. Cso dá la tos volt az a ben ső sé ges lel ki kap csolat,
amely Anya és is te ni Mag za ta kö zött zaj lott. Ami kor Má ria vi -
lág ra hoz ta is te ni Gyer me két, Szent Jó zsef fel együtt föld re bo -
rul va imád ták a meg tes te sült is te ni Kis de det. Mi vel mél tat lan -
nak tar tot ták ma gu kat, ezért nem mer ték Őt érin  te ni. Ek kor Jé -
zus lel ké ben szó lí tot ta Any ját, hogy fá zik és éhes és ké ri, hogy
gon dos kod jon Ró la. A Bol dog sá gos Szűz anya ek kor az Éne kek
éne ke sza va i val szo rí tot ta keb lé re Szent Fi át: „Meg ta láltam,
Akit iga zán sze ret a lel kem, meg ra ga dom és so ha el nem en ge -
dem!”
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Amit én e könyv ol va sá sa kor át él tem, azt meg fo gal maz ni nem
tu dom. Ta lán men  nyei öröm nek ne vez het ném. Min den eset re
sír va bo rul tam a pad ló ra, és kön  nyek kö zött kér tem bo csá na tot
Jé zus Édes any já tól, ami ért nem tisz tel tem és nem sze ret tem Őt
Hoz zá mél tó an. Úgy érez tem, hogy Szűz anyám kar ja im ba ad -
ta egy szü lött Gyer me két, Aki nek ki mond ha tat la nul örül tem. 

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

Más nap, va sár nap reg gel mi sé re in dul tam. Öl töz kö dés köz ben
be lül a lel kem ben egy sze líd, de ha tá ro zott han got hal lot tam:
„Ál dozz meg!” Nem le het, vá la szol tam, mert is mer az atya és
eb ből bot rány lesz. A hang vá la szolt: „Ne félj, nem lesz sem mi
baj, ál dozz meg!” Én megint csak til ta koz tam. Ő így vá la szolt:
„Ha nem aka rod, nem mu száj. De ne félj, ál dozz meg!” Ek kor
is mer tem fel a hang tu laj do no sát, Jé zust. Sír va vá la szol tam:
„Uram! Én nyo mo rult bű nös va gyok. Gyón ni sem tu dok. Hogy
já rul hat nék én a Szent ség hez?” Ő sze re tet tel jes han gon csak
en  nyit vá la szolt: „Bűneid el van nak vé ve.” Sír va fu tot tam el a
temp lo mig. A szent mi se vé gén fél ve, re meg ve be áll tam a
szent áldozáshoz já ru lók so rá ba. Köz ben hal lot tam Jé zu som
sze re tő hang ját: „Térjél be kö zéjük!” Mi se után azon nal el men -
tem az atyá hoz. Min den él mé nyemről rész le te sen be szá mol tam
ne ki. Ő a kö vet ke ző hé ten min den nap ta ní tott majd ezt mond -
ta: „Nagyon jól is me red a Szent írást. Ha csak a ti zed ré szét
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tar tod meg mind an nak amit is mersz, üd vö zül ni fogsz.” Egy hét
múl va élet gyó nást vé gez tem ná la. El ső ál do zó vol tam, és meg -
bér mált. A há zi né nim lett a bé makereszt mamám. Amíg csak
ha za nem szó lí tot ta men  nyei Édes atyánk, na gyon jó kap cso lat -
ban vol tunk. Ez után na gyon bol dog lett a lel ki éle tem. Úgy
gon dol tam, hogy ha a va sár napot meg ünnepelem, ak kor kö te -
les sé gem a pén te ki na po kon engesz telni. Ugyan is a ke reszt ha -
lál után jött a fel tá ma dás. Egy éven ke resz tül buz gón jár tam a
szent mi sék re. Köz ben meg is mer kedtem egy te o ló gus sal, aki től
meg tud tam, hogy hol le het je lentkezni hit ok ta tói tan fo lyam ra.
Nagy in dít ta tást érez tem. Meg is ke res tem az atyát, aki ve zet -
te, de ő el kül dött az zal, hogy előbb el kell vé gez nem a te o ló gi -
át. Mond tam, hogy én nem ma gam tól jöt tem. Vé gül meg en -
ged te, hogy a cso port ban ta nul jak. Fél év tá ján fel ol vas tak egy
fel ké rő le ve let, amely ben ki se gí tő hit ok ta tót ke res tek. Meg ad -
ták a cí met, hogy hol kell je lent kez ni a reg ge li di ák mi se után.
Előt te va ló nap so kat dol goz tam, és na gyon ké sőn fe küd tem le.
Hí vást érez tem, de tel je sen al kal mat lan nak tar tot tam ma ga mat,
így Szűz anyám ra bíz tam a dön tést. Azt kér tem, hogy ha Ő azt
akar ja, hogy el men jek, éb res  szen fel. Meg is tet te. A kis fi am ál -
má ban föl ka ca gott, er re éb red tem. Rög tön eszem be ju tott,
hogy in dul nom kell. Oda is ér kez tem pon to san. Mi se után min -
dent meg be szél tünk az atyá val. Há rom éven át ok tat tam ta nít -
vá nya i mat, akik 8-10 éves gyer me kek vol tak. Na gyon sze ret -
tük egy mást. A misz térium-játékokat is be ta ní tot tam ne kik, és
kar éne ket ve zet tem. Min den di ák mi sén az ol tár nál ma gyar gre -
go ri án éne ke ket éne kel tünk. Ezen kí vül a ka rá cso nyi éj fé li mi -
se előtt egy órás mű sort ad tunk. A ze né ket egye dül szer kesz tet -
tem. Alig fér tek el egy más tól az em be rek, olyan zsú  folt ság
volt. Min den na gyon szé pen si ke rült.

19



Nagy böjt ben egy órát Jé zus to ri nói ha lot ti lep lé ről tar tot tam.
Amint az óra ele jén a jegy ze tem be néz tem, né mán foly tak a
kön  nye im. Per ce kig kép te len vol tam meg szó lal ni. A gyer me -
kek ve lem sír tak. Szűz anyá mat kér tem, se gít sen meg tar ta ni az
órát. Úgy ta pasz tal tam, hogy ta nít vá nya im szá má ra mély be -
nyomást kel tett ez a té ma. Utá na az atya is – aki min den órá -
mon bent ült – el is me rő en nyi lat ko zott.

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

Ami kor meg szűnt a hit ok ta tói mun kám a temp lom ban, Jé zu -
som ezt mond ta: „Mindig lesz nek ta nít vá nya id!” Ak kor ezt úgy
ér tettem, hogy azu tán is fo gok hitok tat ni. De er re nem nyílt al -
ka lom, és egy ide ig emi att szo mor kod tam. Most már ér tem. Jé -
zus üze ne te i nek le írá sa ál tal még föl di éle tem be fe je zé se után
is lesz nek ta nít vá nya im, aki ket Ma ga Az Úr Jé zus ta nít ki nyi -
lat koztatásai ré vén. 
1985 nya rán ál mot lát tam. Egyik ked ves kis ta nít vá nyom mal
a Gol go tán vol tunk. Jé zus élet nagy sá gú ke reszt je előtt tér de -
pel tünk. Mel let te volt a két la tor. Na gyon sír tam. Utá na fel áll -
tam, és egy temp lom ban ta lál tam ma ga mat. Itt egy idős pap
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egy cso dá la tos ra gyo gó fe hér ru hát adott rám, amely a fe jem
te te jé től a tal pa mig be ta kart. En  nyit mon dott: „Meg ke resz tel -
lek.” Ez után vis  sza néz tem a Gol go tá ra, ahol a ke resz tek el tör -
pül tek és egy szín arany ta ber ná ku lu mot lát tam. El len áll ha tat -
la nul édes séges von zást érez tem irán ta. Va ló ság gal re pül tem
Fe lé, és egy  gyé vál tam Ve le.

Ak ko ri ban részt vet tem egy lel ki gya kor la ton, ahol meg is mer -
ked tem egy lel ki test vér rel, aki től ér dek lőd tem, tud na-e aján la -
ni egy lel ki ve ze tőt. Aján lott va la kit. Ami kor el men tem hoz zá
elő ször gyón ni, tel je sen is me ret le nül, fel so rol ta, hogy mi lyen
nagy ke gyel me ket kap tam a jó Is ten től. Azt mond ta: „Szentté
kell len ned! Ha nem le szel szent té, hi á ba szü let tél! Jé zus kér
tő led va la mit, de azt csak két nap múl va mond ha tom meg,
hogy mit, mert most még so kan vár nak rám.” A csu kott aj tón
ke resz tül meg érez te, hogy jöt tek hoz zá, mert ami kor én be -
men tem sen ki sem várt utá nam. Az el kö vet ke ző két éj jel alig
tud tam alud ni a vágy tól, hogy min dent Jé zus nak ad jak, bár mit
is kér jen tő lem. Akár az éle te met is. Ő az éle te met kér te. Ami -
kor leg kö zelebb men tem új Lelki atyámhoz, a szent mi sén döb -
ben ten is mer tem fel, hogy ő az, aki né hány hét tel az előtt ál -
mom ban rám ad ta azt a gyö nyö rű fe hér ru hát. Sír tam a meg ha -
tot tságtól. Mi se után le tet tem ná la az élet ál do za ti örök
fo ga dal mat. Ak kor ma gam nak meg fo gad tam, hogy amíg ő él,
nem me gyek más hoz gyón ni. Et től kezd ve éle tem nek új ér tel -
me van. Jel szavam: „Mindent Is te nem na gyobb di cső sé gé re a
lel ke kért!” Ren ge teg ke gyel met ka pok. Éle tem min den pil la -
na tát a lát ha tat lan, de még is ál lan dó an meg ta pasz tal ha tó Jé zu -
som irá nyít ja. Vég te len sok cso da tör té nik ve lem. Jé zus su gal -
la tok ál tal ta nít, mint egy jó sá gos Atya egy kb. 3 éves kis lányt.
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1983 óta hal lom su gal la ta it. Még a kez de ten azt mond ta: „Majd
el ho zom szá mod ra a meg fe le lő időt, ami kor le kell ír nod taní -
tásaimat és üze ne te i met, hogy test vé re id hasz ná ra le gyen. A
hát ra lé vő éle te det tel je sen szen teld Ne kem! Írd meg nap lón kat!
A ne ved ma rad jon el rejt ve – ezt Lelki atyá don ke resz tül is így
kér tem. Az írás cí me ez le gyen: Má ria lel ki nap ló ja.” A máso -
dik ne ve met, a Ju li an nát – Jé zu som jó vá ha gyá sával – én tet tem
hoz zá, azért, hogy az ol va só el ső lá tás ra ne hogy fél re ér tés mi -
att a Szűz anyá nak tu laj do nít sa ezt az írást.

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

Bár a ne vem rejt ve ma rad, azért fon tos nak tar tot tam egy rö vid
élet raj zot ír ni ma gam ról, hisz éle tem min den nap ját át szö vik
drá ga Jé zu som cso dá la tos ke gyel mi aján dé kai, ame lye ket az Ő
mind na gyobb di cső sé gé re adok köz re.
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azÚrJézusésaSzentléleküzeneteiéstanításai

2013. dec. 3. Szentségimádáson Jézus: „Drága gyermekeim!
Nagyon, nagyon szomorú az Én Lelkem! Magam előtt látom
mindazokat, akiket sikerült rászedni a sátánnak, akik leborul-
nak előtte, és imádni fogják a kígyót, a fenevadat és az anti-
krisztust. Kérve kérlek benneteket, ti ne kövessétek példájukat!
Lelkemben újra meg újra meghalok minden elveszett lélek
miatt. De nem tudok rajtuk segíteni. Értelmük és szabad akara-
tuk van. Ők döntenek örök sorsuk felett. Én megadtam nekik
az időt és az alkalmakat a megtérésre. Akiknek hiábavaló volt
kegyelmem, és nagy irgalmasságom, azok maguk választják a
poklot, a végleges elszakítottságot Tőlem, Megváltó Uruktól,
Aki a végtelen szeretet vagyok. 

Gyermekeim, Véremen megváltott kicsinyeim! Kérve kérlek
benneteket, jöjjetek Hozzám még ma, még most, mert lehet,
hogy holnap már késő lesz. Ma még hívlak, de holnap már
megítéllek benneteket. Fogadjátok meg szavam, és engedjétek,
hogy megmentsem a lelketeket. Megáldalak benneteket
Szívem túlcsorduló szeretetével az Atya, a Fiú és a Szentlélek
nevében.”

2013. dec. 4. itthon a kegyelem órájában az Úr Jézus: „Drága
gyermekeim, Szívemnek kedves választottai! Most hozzátok
szólok, aki hűségesek vagytok követésemben, elolvassátok, és
tettekre váltjátok üzeneteimet. Készüljetek! Soha nem látott
csapást zúdít ellenfelem Egyházamra és rátok, kicsi gyermeke-
im, akik hűségesek maradtok Hozzám! Újra mondom, ne fél-
jetek azoktól, akik fenyegetőzve minden rosszat fognak rátok!
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Ti továbbra is higgyetek üzeneteimben! Újra mondom, ne
fenyegetőiteknek higgyetek, hanem Nekem, drága és igaz
Megváltótoknak, Aki a Véremet ontottam ki értetek a kereszt-
fán! Ne hódoljatok azok előtt, akik megmásítják keresztemet,
mert ezek ellenfelemet, a fenevadat állítják a Helyembe! Ezek
közönséges sátánimádók. Ne a címüket és a rangjukat nézzé-
tek, hanem a tetteiket! Ha azok nincsenek összhangban tanítá-
sommal, akkor nem jöhetnek Tőlem, hanem ellenfelemet szol-
gálják, és az örök tűz, a kárhozat vár rájuk.

Kicsinyeim! Én a kereszten haltam meg értetek. Legfáj dal -
masabb haláltusámat és kínhalálomat szenvedtem el rajta irán-
tatok való szeretetből. A kereszten a halott Krisztust, Engem
tiszteljetek és imádjatok! Kiterjesztett karokkal, lehajtott fővel
vagyok a keresztfán, élettelenül. A legsértőbb és a legmeré-
szebb gúnyt követik el Ellenem, a második Isteni Személy,
drága Szent Megváltótok ellen, akik megmásítják keresztemet.
Mondom nektek: ezek a sátán szolgái, akik mindörökre elvesz-
nek, mert nem tisztelnek, nem imádnak Engem, Megváltó
Istenüket. Gúnyt űznek Belőlem, mint egykor hóhéraim, akik
leköpdöstek, arcul vertek, tövissel koronáztak. Most ugyanezt
teszik Velem, amikor Engem eltávolítanak a keresztről, és
ráhelyezik a kárhozatos undokságot, a kígyót, a fenevadat, ami
tévútra vezette az egész világot. Mindezt azért teszik, hogy a
keresztények előtte hódoljanak, Helyettem őt imádják. Újra
mondom: ne tegyétek, ne kövessétek példájukat, mert ez az
örök kárhozatba vezet. Minden bűnnek következménye van.
Ne vállaljatok velük közösséget! Tartsatok ki Mellettem mind-
halálig! Erre áldalak meg benneteket az Atya, a Fiú és a
Szentlélek nevében.”
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A Szentírás erre a helyre nyílt ki: Jelenések 12, 10-11. „Ekkor
harsány hangot hallottam az égben: „Eljött Istenünk üdvössé-
ge, ereje és országa, és az Ő Fölkentjének uralma, mert letaszí-
tották testvéreink vádlóját, aki éjjel-nappal vádolta őket
Istenünk színe előtt. De legyőzték a Bárány Vérével és tanúsá-
guk szavával, s nem kímélték életüket mindhalálig.”

Jézus: „Hamarosan eljövök dicsőségemben, és megszabadítom
népemet a sátántól. Az ördögöt megbilincselem, és a pokol
mélyére vetem. Szenvedésetek ideje rövid lesz. Tartsatok ki
Mellettem mindhalálig, és Én a fejetekre teszem az igazság
győzelmi koszorúját. Megáldalak benneteket Szívem minden
értelmet meghaladó, csodálatos, végtelen szeretetével, az Atya,
a Fiú és a Szentlélek nevében.”

2013. dec. 12. Szentségimádáson Jézus: „Drága gyermekeim!
Az idő itt van. Elérkezett. Most fogja megmutatni magát az anti-
krisztus. Sokan be fognak hódolni neki. Ti ne menjetek utána!
Nektek csak egy Istenetek legyen, a legszentebb Szentháromság,
csak egy Krisztusotok legyen, Én, Aki meghaltam a ti üdvössé-
getekért a keresztfán, Aki megváltottalak benneteket, és elsőnek
feltámadtam a halottak közül. Feltámadásom után még negyven
napig megjelentem az apostoloknak. Velük ettem. Tamás, a hitet-
len megérinthette Szent Sebeimet, és hitt. 

Drága gyermekeim! Az ég felhőin fogok visszajönni a földre,
dicsőségben. Úgy, ahogy felmentem Atyámhoz. Szent
Sebeimet, amelyeket értetek szenvedtem el, Magamon viselem
mindörökre. Sebeim, mint tündöklő drága kövek, mint gyé-
mántok fénysugarakként díszítik feltámadott, megdicsőült,
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fényárban úszó Testemet. Erről ismertek fel Engem. Bárki jön
az Én nevemben, nem nézhet úgy ki, mint Én. Ezek mind
hamis próféták, antikrisztusok. Még csodákat is tehetnek a
sátán segítségével, mégse higgyetek nekik! Ne kérjetek tőlük
segítséget, mert ha szóba álltok velük, már eladtátok a lelkete-
ket a sátánnak, aki az örök kárhozatba taszít. Egyedül Nekem
higgyetek, csak Engem imádjatok, Aki még veletek vagyok a
legméltóságosabb Oltáriszentségben. Ti, akik olvassátok üze-
neteimet, vegyétek nagy kegyelemnek, hogy szólok hozzátok!
Fogadjátok meg szavamat, és váltsátok tettekre figyelmezteté-
seimet! Ha engedelmeskedtek Nekem, megmentitek a lelkete-
ket. Ha nem, becsap titeket ellenfelem, és a pokolba taszít. 

Gyermekeim! Szívemnek kedves választottai! Nagy harc
folyik értetek ezen a földön. A bukott angyalok légiói támad-
nak benneteket, hogy elbuktassanak, bűnre csábítsanak, hogy
aztán örök veszteteket okozzák. Csak úgy tudjátok megmente-
ni a lelketeket, ha szüntelen imádkoztok, vagyis állandó
Jelenlétemben éltek. Kéritek magatokra értetek kiontott drága
Szent Vérem védelmét, hogy Véremmel borítsalak be titeket,
hozzátartozóitokat, és mindazt, ami a létfenntartásotokhoz
szükséges. Házatokat, járműveteket, stb. Így nem tud közel fér-
kőzni hozzátok a sátán. Ő fél az Én Szent Véremtől, mert
Vérem kiontásával győztem le. Tudja, hogy Vérem a legna-
gyobb védelmetek akár úgy, hogy magatokhoz vesztek a
Szentáldozásban, vagy úgy, hogy kértek Engem, hogy borítsa-
lak be titeket drága Szent Véremmel. 

Édes gyermekeim! Szent Vérem a ti legnagyobb kincsetek.
Feltámadott Testem és Vérem a ti örök életetek, ha tiszta lélek-
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kel fogadtok magatokhoz a Szentáldozásban. A legnagyobbat,
Magát az élő Istent birtokolhattok, ha megtartjátok törvényei-
met, és így szerettek Engem, Aki meghaltam értetek. Ennél
nagyobbat és többet senki sem adhat nektek, még Én sem, mert
saját Magammal mindent nektek adtam. A mennyországot, az
örök életet és az örök boldogságot. Mert Én vagyok a menny,
a ti örök életetek. Én vagyok a kapu. Csak Rajtam keresztül
léphettek be Atyám gyönyörűséges országába, amelyet azok-
nak készített, akik szeretik Őt. Olvassátok figyelmesen üzene-
teimet, amelyek elvezetnek az örök életre! Felnyitják szemete-
ket, megadják a bölcsességet, hogy meg tudjátok különböztet-
ni az igazat a hamistól, a jót a rossztól. Mindezekre nagy
szükségetek van, mert ellenfelem mindent összezavar, és csat-
lósai színes mázosak, látszólag nagyon kedvesek, de valójában
a lelketek üdvössége ellen munkálkodnak. Tévtanításokat hir-
detnek, gyógyítanak, a sátán erejével még csodákat is tesznek.
Újra mondom: ne higgyetek nekik, és ne álljatok velük szóba!
Ti egyedül csak Tőlem kérjetek segítséget! Aki Bennem bízik,
meg nem szégyenül. 

Gyermekeim! Most nagyon nehéz időket éltek. De ha megfo-
gadjátok figyelmeztetéseimet, nem árthat nektek a gonosz.
Veletek vagyok szüntelen. Csak a súlyos, halálos bűn tud
Engem elválasztani tőletek. Ezért nyomatékosan kérlek benne-
teket: ne kövessetek el bűnt! A jelszavatok ez legyen: inkább
meghalni, mint vétkezni! Mert a test halála után, ha bűn nélkül
éltetek, elnyeritek az örök életet. De ha súlyos bűnben talál a
halál, örökre elvesztek. Ne higgyetek a tévtanítóknak, akik ezt
hangoztatják: Isten igazságossága a könyörület. Nem, ez így
nem igaz. Az apák is megfenyítik fiaikat, ha rosszat tesznek.
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Ha nem így cselekednének, akkor a gyermekek nem tudnák
megkülönböztetni a jót a rossztól. Minden bűn elnyeri méltó
büntetését, mert ez a következménye, és minden jó tett jutalmat
érdemel. Igazságosságom ugyanolyan tökéletes, mint irgal-
mam. Rajtatok múlik, hogy melyiket választjátok. Ha megbán-
játok bűneiteket, és szakítotok vele, elnyeritek megbocsátó
irgalmamat. De ha konokul kitartotok súlyos, halálos bűneitek-
ben, nem lesz számotokra bocsánat. Meg nem bánt bűneitek
következménye az örök kárhozat. Ez az Isteni igazságosság.
Mert Én megfizetek kinek-kinek cselekedetei szerint. Ehhez
tartsátok magatokat! Előre figyelmeztettelek benneteket. Ez az
Evangélium tanítása. Megáldalak benneteket megerősítő áldá-
sommal az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”

2013. dec. 13. Szentségimádáson Jézus: „Most nagyon sokan
meg fognak halni. Kérd mindnyájukra a jó halál kegyelmét!
Így imádkozz: Jézusom, Királyom! Te vagy az élet és a halál
Ura. A Te értünk kiontott drága Szent Véredre kérlek, irgal-
mazz minden bűnösnek! Add meg nekik az igaz bűnbánat
kegyelmét, még mielőtt lelkük kiröppenne testükből. Kérlek,
mentsd meg őket a pokol rettenetes tüzétől! A tisztítótűz jóté-
kony lángjai által égess ki belőlük minden tökéletlenséget,
hogy megtisztult lélekkel léphessenek be Isten országába.
Ámen.”

A Szentírás ide nyílt ki: 2 Tesszaloniki 2, 1. 3-12. „Krisztus
eljövetelének előzményei. …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
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foglal majd helyet, és istennek akar látszani. A gonoszság titka
már munkálkodik… Akkor majd megjelenik a gonosz, de
Urunk, Jézus elsöpri szája leheletével, és megsemmisíti jövete-
lének tündöklésével. Megjelenését a sátán erejéből mindenféle
feltűnő tett, jel és hamis csoda kíséri, meg mindenféle gonosz
csábítás is, azok vesztére, akik elkárhoznak, mert nem voltak
fogékonyak az igazság szeretetére, ami üdvösségükre szolgált
volna. Azért szolgáltatja ki őket az Isten a kísértés hatalmának,
hogy higgyenek a hazugságnak. Így azok, akik nem hittek az
igazságban, hanem a gonoszságban telt kedvük, mind ítéletet
vonnak magukra.”

Jézus: „Most ezeket az időket élitek. Most fogok visszajönni
dicsőségben, hogy szám leheletével elsöpörjem, és megsemmi-
sítsem a gonoszt, az antikrisztust, aki ha lehetne, még a válasz-
tottakat is eltántorítaná az igaz hittől és Tőlem.”

2013. dec. 15. Szentségimádáson Jézus: „Drága gyermekeim!
Az idő rövid. Készüljetek! Készítsétek a lelketeket a Velem
való nagy találkozásra, mert hamarosan visszajövök dicsősé-
gemben, és mindnyájatoknak meg kell állni ítélőszékem előtt.
Mindenekelőtt tartsatok bűnbánatot! Járuljatok a szentségek-
hez! Gyónjatok, áldozzatok! A lelketeket tartsátok mindig
patyolat tisztán! Így várjatok Engem, Üdvözítő Uratokat, és
mindig így fogadjatok a szívetekbe a Szentáldozásban. Akkor
nincs mitől félnetek, mert nem estek ítélet alá. Ha így éltek,
akkor már átmentetek az ítéleten, amikor megbántátok, és
meggyóntátok vétkeiteket, és feloldozást nyertetek. Így tartal-
mas az életetek. Ne a testetekkel foglalkozzatok, mert az a
halál után feloszlik. A lelketekkel törődjetek, mert a lelketek
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halhatatlan, mivel azt Maga Isten lehelte belétek. Mindaz, aki
lélek szerint él, az Énbennem él, és elnyeri az örök életet. De
akik test szerint élnek, azok bűnben élnek, mert a test alá van
vetve a léleknek. Ezért tusakodik ellene. Erre mondtam: Aki
követni akar, tagadja meg magát, vegye fel naponta keresztjét,
úgy kövessen Engem.

Gyermekeim! Ne kövessetek el bűnt, mert az eltávolít titeket
Tőlem, és kiszolgáltatjátok magatokat a sátánnak. De ha élet-
szentségben éltek, akkor nagyon boldogok lesztek, mert a
nevetek fel van írva az Élet Könyvében. Tudjátok, mi a lelki
béke titka? Ne foglalkozzatok a problémákkal, és ne ti akarjá-
tok azokat megoldani. Ezt mondtam: „Nálam nélkül semmit
sem tehettek.” Semmi jót, csak rosszat. Azért adjátok át Nekem
gondjaitokat, és határtalanul bízzatok Bennem! Aki Bennem
bízik, meg nem szégyenül. Ne szomorkodjatok, ha valaki meg-
sért, vagy megaláz benneteket, és ne legyetek büszkék maga-
tokra, ha megdicsérnek! Legyetek közömbösek gyalázásra és
dicséretre egyaránt! Mert minden ember olyan, amilyennek
Isten látja. Előttem pedig valamennyien porszemek vagytok,
mert minden az Én kegyelmem. Ezért, ha megdicsérnek,
magasztaljátok az Én Nevemet érte. Ha megaláznak, akkor
gondoljatok Rám, Aki töviskoronával a fejemen függök a
keresztfán. Nincs az a gyalázat és kínszenvedés, amit Én el ne
szenvedtem volna a ti bűneitekért ártatlanul. Ezért adjatok
hálát Nekem, ha ártatlanul gyaláznak, hogy méltóknak talál -
talak benneteket, hogy sorsomban osztozzatok. Mondom nek-
tek, ha így viszonyultok az emberek véleményéhez, rendíthe-
tetlen lelki békét fogtok élvezni, és szüntelenül dicsőíteni fog-
játok az Én Nevemet. Csak egy bölcsesség van, az Istené, amit
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mindazoknak megad a Szentlélek, akik kérik Tőle. Ezért ne a
világ dolgaival foglalkozzatok, mert ez a világ elmúlik, de aki
Isten törvényét megteszi, örökké élni fog. Ezért azt kérem tőle-
tek, hogy minden szabad időtöket arra fordítsátok, hogy meg-
ismerjétek a Szentírást. Az Evangéliummal kezdjétek, és vált-
sátok tettekre a benne foglaltakat! Imádkozzatok érte, mert
csak Isten segítségével tudjátok megvalósítani! Én vagyok az
út, az igazság és az élet. Ezért mielőbb ismerjétek meg tanítá-
somat, az Evangéliumot, mert így nyeritek el az örök életet.
Erre áldalak meg benneteket az Atya, a Fiú és a Szentlélek
nevében.

Drága gyermekeim, Szívemnek kedves választottai! Készüljetek,
és már előre örvendezzetek, mert hamarosan meg fogtok látni
Engem színről színre. Akkor olyan boldogok lesztek, mintha a
mennyben lennétek. Visszajövök az ég felhőin dicsőségben a
földre. Minden szem meglát Engem. Ti, akik szerettek, és vágy-
va vágytok Szent Színem látására, ugyanazt a boldogságot fogjá-
tok megtapasztalni, amit apostolaim a Tábor hegyén, amikor
megláttak Engem dicsőségben Mózessel és Illéssel beszélgetni.
Péter akkor ezt mondta: „Uram, jó nekünk itt lenni. Csinálunk
három sátrat. Neked egyet, Mózesnek egyet és Illésnek egyet.” Ti
is, amikor megláttok Engem, nagyon-nagyon fogtok Nekem örül-
ni, és szeretnétek mindig Velem együtt lenni, amit meg is kaptok
Tőlem a mennyben. Imádkozzatok, hogy szüntelen készenlétben
várjátok dicsőséges visszajövetelemet a földre, és mondogassá-
tok gyakran, mint az első tanítványok és apostolaim: Marana
Tha! Jöjj el Uram Jézus! Megáldalak benneteket, hogy szüntelen
készenlétben várjátok dicsőséges visszajövetelemet, az Atya, a
Fiú és a Szentlélek nevében.

31



Drága gyermekeim! Nagyon szeretlek benneteket. Én mind-
nyájatokat megváltottalak. Az Evangélium mindnyájatokhoz
szól. Kérlek titeket, hogy ha még nem ismeritek, szerezzétek
be, olvassátok el, és váltsátok tettekre! Csak így ismertek meg
Engem, Aki meghaltam értetek a keresztfán. Csak így tudtok
követni, ha ismertek. Kérlek titeket, fordítsatok Rám időt mie-
lőbb, mert nem tudjátok, mikor ér véget az életetek, és akkor
már késő. Fogadjátok meg szavam, és váltsátok tettekre üzene-
teimet! Megáldalak benneteket az Atya, a Fiú és a Szentlélek
nevében.”

2013. dec. 27. itthon a kegyelem órájában az Úr Jézus: „Drága
gyermekeim! Már nagyon közel van mindannak a beteljesedé-
se, amire évek óta felkészítettelek benneteket. Éljetek szünte-
len készenlétben! Ez a ti egyedüli feladatotok. Ezt olvashatjá-
tok az Evangéliumban is. Ez egy életprogram legyen számo-
tokra, ugyanis minden pillanatotokkal el fogtok számolni
Előttem, hogy mire fordítottátok a Tőlem kapott időt, amelyet
kizárólag saját megszentelődésetekre, és arra adtam nektek,
hogy embertársaitokat Hozzám vezessétek. Mindnyájatokat
emberhalászatra hívtalak meg, amikor ezt mondtam:
„Menjetek el az egész világra! Hirdessétek az Evangéliumot
minden népnek!” A mennyben mindenki annyira gazdag, és
olyan fokban boldog, amennyi lelket megmentett az örök élet-
re. Ezért erre törekedjetek kicsinyeim! A földön minden itt
marad. A moly megrágja, a rozsda megemészti, a tolvaj ellop-
ja. Ezért ti ne akarjatok itt meggazdagodni! Gyűjtsetek kincset
a mennyben, ahol senki el nem lophatja tőletek, mert az általa-
tok megmentett lelkekért kapott jutalom mindörökké a tietek
marad. Álljatok be ti is a szőlőmbe! Ez a lélekmentés. Tegyétek
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meg mindazt, amire indítalak benneteket! Engedjétek meg,
hogy lefoglaljalak Magamnak titeket, hogy megtegyétek
parancsaimat, és Engem szolgáljatok felebarátaitokban, amikor
az üdvösség útjára vezetitek őket. Erre kapjátok fizetségeteket,
az egy dénárt, ami a menny, az örök boldogság. Erre áldalak
meg benneteket az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”

2013. dec. 28. Szentségimádáson Jézus: „Drága gyermekeim,
Szívemnek kedves választottai! Most hozzátok szólok, akik
elolvassátok üzeneteimet, és tettekre váltjátok figyelmeztetése-
imet. Tudjátok meg, hogy ti vagytok az Én szomorú Szívem
megvigasztalói. Rátok való tekintettel vagyok még irgalmas a
föld lakóihoz. Ti vagytok az Én árva Szívem vigaszai, az Én
örömöm, és azért adom továbbra is üzeneteimet, mert köve-
tőkre találok soraitokban. Most ezt mondom nektek: az eljö-
vendő rendkívül gyászos és nehéz idők betonként fognak rátok
nehezedni. Fekete felhői beborítják az eget, úgy hogy nagy
sötétség szakad a világra. De Én mégis azt mondom: soha ne
féljetek, mert Én veletek vagyok a világ végezetéig. Kérjetek
Tőlem, és kaptok, és aki Bennem bízik, meg nem szégyenül.
Ha mindvégig hűségesek maradtok Hozzám, örökké tartó
jutalmat adok nektek. Azt kérem, hogy soha ne forduljatok
segítségért senki máshoz, csak egyedül Hozzám. Csak Én
legyek a ti Istenetek és Mindenetek. A bálványok előtt ti soha
ne boruljatok le! Soha ne tiszteljetek, ne viseljetek, és a házai-
tokban se tegyetek ki más keresztet, csak azt, amin Én vagyok
megfeszítve, és holtan. Én így haltam meg a keresztfán ártatla-
nul a ti bűneitekért, amelyeket azért vettem Magamra, hogy
eltöröljem, és kiengeszteljem érte Atyámat. Mondom nektek:
mindaz, aki más keresztet visel vagy tisztel, kigúnyol és meg-
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gyaláz Engem. Ha hinne kereszthalálomban és feltámadásom-
ban, nem tudná megtenni. De mivel a sátán ellopta a hitét, így
kigúnyol Engem, mert nem hisz Bennem, Isten egyszülött
Fiában, Aki kínhalált haltam az ő bűneiért is. Sajnos az ilyen
eretnekek számára hiábavaló lett keresztáldozatom és megvál-
tásom. Imádkozzatok értük, hogy megkapják Tőlem, és befo-
gadják a tisztán látás kegyelmét, és elfogadják a Szentlélek
megvilágosító erejét. Olvassák el üzeneteimet, amelyek lélek
és élet, és váltsák tettekre azokat. Ha így tennének, akkor kitar-
tanának Mellettem mindhalálig, és üdvözülnének. De ha meg-
átalkodottan továbbra is kigúnyolnak és súlyosan megsértenek
Engem, örökre elvesznek. 

Gyermekeim! Már sokszor mondtam, most újra ismétlem: van
kárhozat, és pokol, ahonnan nincs visszaút. Széles az út, amely
oda visz. Sokan mennek rajta. Az Én kegyelmem a bűnbánat
szentsége, a szentgyónás, de nektek kell hozzá járulni. Ha ti
nem bánjátok meg szívből vétkeiteket, és nem járultok a bűn-
bocsánat szentségéhez, örökre elvesztek. Jaj azoknak, akik
elfecsérelik a tőlem kapott időt, ahelyett, hogy megtérésükre
fordítanák, és arra, hogy életszentségben éljenek.

Gyermekeim! Ti, akik még alusztok, ébredjetek! Halljátok meg
szavam, és váltsátok tettekre, hogy üdvözíteni tudjalak benne-
teket! Erre áldalak meg titeket az Atya, a Fiú és a Szentlélek
nevében.

Drága gyermekeim! Most hozzátok szólok, akik megvettek
Engem. Gőgötökben hátat fordítotok Nekem, és nem figyeltek
szavamra. Azt mondjátok: elég a Szentírás, de ti ezt sem olvas-

34



sátok. Mert ha elolvasnátok, üdvözülnétek. De nem teszitek.
Nem ismeritek sem az Evangéliumot, sem üzeneteimet, ame-
lyeket minden embernek szántam. Olyanok vagytok, mint a
balga ember, aki házát homokra építette. Szakadt a zápor,
ömlött az ár, és a ház romhalmazzá lett. A ház a ti lelketeket jel-
képezi. A homok pedig a könnyű életet. Ha Rám, a sziklára épí-
tenétek házatokat, akkor azért meg kellene dolgozni. De ha
jönnek a bajok, a lelketek szikla szilárd maradna a Belém vetett
hitben és bizalomban. Nem omlanátok össze a világ megpró-
báltatásai miatt, hanem erős hittel bíznátok Bennem, és Én
megsegítenélek benneteket. Az Evangéliumban ezt mondtam:
kérjetek, és kaptok. Nem ezt: ha nem kértek, akkor is kaptok.
Nem. Az igaz, hogy Atyám szüntelenül gondoskodik jókról és
gonoszokról egyaránt, de nektek, akik hisztek Bennem, kérne-
tek kell, hogy így megtapasztaljátok gondviselő jóságomat.
Megérezzétek tehetetlenségeteket és semmisségeteket, hogy
alázatosak legyetek Előttem, és megtudjátok, hogy Én vagyok
az Úr, az Isten, a Mindenható, Akinek alá vagytok vetve, és
csak úgy üdvözülhettek, ha kértek, bíztok, hisztek és imádkoz-
tok. Mert Én váltottalak meg benneteket bűneitekből, Én vet-
tem Magara a ti vétkeiteket, Én haltam értetek kínhalált a
keresztfán ártatlanul. Ezért ti nem vagytok a magatokéi, hanem
az Enyéim, mert nagy volt a ti váltságdíjatok. Ezért ne a maga-
tok feje és a világ romlott erkölcse után menjetek, hanem
Engem kövessetek a keresztúton, amely az önmegtagadás, a
kereszthordozás, és törvényeim megtartása. Ez az a keskeny
ösvény, amely az örök életre visz. 

Drága gyermekeim! Én mindnyájatokat meg akarlak menteni.
Nem akarom, hogy csak egy lélek számára is hiábavalóvá
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legyen keresztáldozatom. Gyűljetek Hozzám mindnyájan!
Olvassátok szavamat az Evangéliumban, és üzeneteimet,
amely megvilágosítja elméteket, mert a ti időtökre szólnak.
Figyelmeztetéseimet váltsátok tettekre, mert csak így üdvözül-
hettek! Erre áldalak meg benneteket megerősítő áldásommal az
Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”

2014. jan. 2 itthon a kegyelem órájában az Úr Jézus: „Drága
gyermekeim! Ütött az óra. Ebben az évben sok prófécia betel-
jesül. Most különösen érvényesek szavaim: nem lehet többé
kétfelé sántikálni. Most mindenkinek dönteni kell: vagy Isten
mellett, az Ő törvényeit megtartva, vagy a sátánnal és a hamis
prófétával. Eljött az óra. Most választom szét a bárányokat a
kosoktól. Az antikrisztus már készen áll, hogy fellépjen, a sátán
erejéből elkápráztassa a világot hamis csodáival, és imádtassa
magát. 

Ti, akik Hozzám tartoztok, ne menjetek utána! Ti csak Engem,
az értetek kínhalált halt, és dicsőségben feltámadott Üdvözítő
Uratokat és Isteneteket kövessétek! Mindent tudtul adtam nek-
tek. Dicsőséges visszajövetelem a földre már a küszöbön van.
Az óra elérkezett. Mindenkit megrostálok. Csak az igazakat
állítom jobbomra. Akik a hamis prófétát, az antikrisztust köve-
tik, örökre elvesznek. Soha nem láthatnak meg Engem, és soha
nem élvezhetik Isten békéjét és örömét. Ma még választhattok:
mellettem, vagy ellenem. De figyelmeztetlek benneteket: ez a
világ elmúlik, és minden dicsősége porba hull. Csak akik Istent
szeretik, azok élnek örökké. A döntés a ti kezetekben van.
Mindent tudtul adtam nektek. Ne kövessétek a sátánt, az őskí-
gyót, ami most végső csatáját vívja ellenetek, hogy megkapa-
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rintsa lelketeket, és az örök tűzre taszítsa. Ti tartsatok ki mel-
lettem, a Hűséges és Igaz mellett, Aki megváltottalak bennete-
ket. Erre áldalak meg titeket megerősítő áldásommal az Atya,
a Fiú és a Szentlélek nevében.”

Szentírási megerősítések: Zsid. 1, 1-3: „…ezekben a napokban
Fiában szólt hozzánk (az Isten)…” Zsid. 6, 4-8: „Aki egyszer
már részesült a világosságban, megkapta a Szentlelket, felfog-
ta az Isten tanítását, …aztán mégis elpártol, lehetetlen újra
bűnbánatra indítani. …újra keresztre feszíti az Isten Fiát, és
csúfot űz belőle.”

Jézus: „Ez vonatkozik az antikrisztusra, a hamis prófétára.”

2014. jan. 7. Szentségimádáson Jézus: „Drága gyermekeim! Itt
van az óra, amikor megmutatom kinek-kinek a lelki állapotát.
Mindenki meglátja magát az Én fényemben, az Én szemem-
mel, a Szentlélek megvilágosító ereje által. Akkor tudni fogjá-
tok, hogy mit, hol rontottatok el, és azt, hogy hogyan tehetitek
jóvá. Akkor sokan fognak sírni és jajveszékelni, amikor meg-
látják egész addigi életüket, hogy mi lett velük, amikor elhagy-
tak Engem. Úgy hullottak a sátán karmaiba, mint a száráról
sarlóval lekaszált búza. Sokan szeretnék akkor meg nem tör-
téntté tenni egész addigi gonosz cselekedeteiket, de nem lehet.
Látni fogják ugyanis azt a tüzet, ami vár rájuk a testi halál után.
A tüzet, amely jótékonyan kiégeti belőlük bűneiket, ha Előttem
megbánják azokat, és azt a másik véget nem érő tüzet, amely-
be azok mennek, akiknek megátalkodottságuk miatt ezt kell
majd mondani: Távozzatok Tőlem, ti átkozottak az örök tűzre,
amely a sátánnak és csatlósainak készült, és mindazoknak, akik
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szolgálják őket, akik felcserélnek Engem a fenevaddal. Azt
imádják, és áldozatot mutatnak be neki. Jaj azoknak a százszo-
rosan szerencsétleneknek, mert örökre elvesznek. Ők lesznek
az örök tűz martalékai, ahonnan soha nincs szabadulás. 

Gyermekeim! Féljétek az Istent! Féljétek elkövetni a bűnt,
mert mondom nektek, Isten éppen olyan tökéletesen igazságos,
minden megátalkodott lélekhez, mint amilyen irgalmas az Őt
félőkhöz, akik megsiratják, és örökre elhagyják bűneiket.

Drága kicsinyeim! Készüljetek, mert hamar lezárul ez a kor-
szak! Egy új világ következik, amiben nem lesz bűn. Ez lesz az
a paradicsomi állapot, amelyet Isten kezdetben teremtett, ami-
kor még nem volt bűn a földön. Ez most sokkal tartósabb lesz,
mint az első, mert megkötözöm a sátánt, és ezer évre a pokol
fenekére vetem. Imádkozzatok! Imádkozzatok! Imádkozzatok!
Soha ne hagyjátok abba, mert az ima párbeszéd Velem, Üdvö-
zítő, Mindenható Istenetekkel. Imátok felhatol az egekig, és ha
hittel párosul, leesdi a szükséges kegyelmeket. 

Drága gyermekeim! Imádkozzatok! Imádkozzatok! Imádkoz -
zatok! Kérjetek sokat! Kérjetek lelkeket, akik mindörökké
szeretnek majd Engem! Nem tudtok annyit kérni, amennyit Én
akarok adni. Irgalmam és szeretetem kiárad minden emberre,
de a ti imáitok kell hozzá, hogy ezek az emberek, akik még
nem ismernek Engem, megnyissák Előttem szívük ajtaját.
Mert Én kopogtatok, de csak oda megyek be, ahol kinyitják
Előttem az ajtót. Nem vagyok erőszakos. Tiszteletben tartom
a szabad akaratot. Ahol nem fogadnak Engem, onnan tovább
megyek.
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Gyermekeim! A kegyelem időhöz és alkalomhoz van kötve.
Mint ahogyan nem léphettek bele kétszer ugyanabba a folyóba,
mert a víz állandó mozgásban van, így van ez a kegyelemmel
is. Isten mindig új kegyelmet ad. Mindig az adott időnek és
élethelyzetnek megfelelőt. Ezért tartsátok szüntelenül nyitva a
szíveteket, hogy be tudjátok fogadni a Mindenható ajándékait!
Éljetek szüntelen készenlétben, mint az okos szüzek, hogy ha
majd váratlanul megérkezik a Vőlegény, bemehessetek Vele az
örök menyegzőre, az örök boldogságba. Erre áldalak meg ben-
neteket drága kicsi gyermekeim az Atya, a Fiú és a Szentlélek
nevében.”

2014. jan. 10. Szentségimádáson Jézus: „Drága gyermekeim,
Szívemnek kedves választottai! Éljetek szüntelen készenlét-
ben, mert eljön az óra, sőt már itt is van, amikor számon kérlek
benneteket! Kamatoztassátok a talentumokat, amelyeket rátok
bíztam! A talentumok a Tőlem kapott kegyelmek. A tudás, az
ismeret, az Én tanításom. Az alkalmak, amikor elétek hozok
embereket, akik éhezik és szomjazzák az igazságot, az Én taní-
tásomat, és keresnek Engem. Beszéljetek nekik Rólam!
Tanítsátok őket az Evangéliumra! Így beszéljetek hozzájuk:
Jézus a te személyes Megváltód. Magára vette ártatlanul a te
bűneidet, és kínhalált szenvedett érted a keresztfán, hogy
neked örök életet szerezzen. Harmadnapra feltámadt, felment
az Atyához a mennybe, de itt maradt köztünk is. Feltámadott
Testét és Vérét itt hagyta nekünk a legméltóságosabb
Oltáriszentségben. Ha tiszta lélekkel fogadjuk Őt a szívünkbe,
nagy kegyelmeket ad, örök életet kapunk Tőle. Szólítsd meg
Őt! Ő valóságos, élő Személy, Isten-Ember, Aki felkínálja
nekünk az Ő barátságát. A szíved ajtaján kopogtat. De csak
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akkor tud bemenni, ha egészen megnyitod Előtte szíved ajtaját.
Ne hagyj meg magadnak semmit! Mindent adj át Neki! Csak
akkor tud szentté tenni, ha átadod Neki egész életedet. A múl-
tat, a jelent és a jövőt. Hagyatkozz Rá teljesen! Fogadd el a
körülményeket úgy, ahogy vannak! Higgyed, hogy Isten min-
dent a te személyes, és mások megszentelődésére ad! Így imád-
kozz: Jézusom, Megváltóm! Leborulok Előtted. Köszönöm,
hogy megtaláltalak, és megismertelek. Köszönöm, hogy meg-
kerestél, és nem hagytál elveszni. Kérlek, maradj velem egész
életemben, és vezess haza engem az örök hazába! Ámen.
Mondom nektek, ha csak egyetlen lelket is Hozzám vezettek,
már nem éltetek hiába. A családotokban kezdjétek, a kis gyer-
mekeken, családtagjaitokon és rokonságotok körében. Ha nem
hallgatnak rátok, ne erőltessétek, imádkozzatok értük! Aki nem
hallgat meg, annak ne beszélj Rólam, de annál többet beszélj
Nekem róla! Én meghallgatlak, és megadom a megtéréséhez
szükséges kegyelmet. 

Kicsinyeim! Nagyon szeretlek benneteket. Azt akarom, hogy
mindnyájan ott legyetek Velem a mennyben, és lássátok dicső-
ségemet! Ezért haltam meg értetek, hogy üdvözüljetek.
Köszönöm, hogy elolvassátok, és tettekre váltjátok üzenetei-
met. Ez az Én legnagyobb boldogságom. A mennyben ti is
ennek fogtok a legjobban örülni. Megáldalak titeket Szívem túl-
áradó örök szeretetével, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.

Drága gyermekeim! Az óra itt van. Készüljetek! Már nincs
több haladék. Megítélem a népeket mind. Figyeljétek a termé-
szetet! Egyik katasztrófa a másikat éri. Miért ültök még mindig
ölbe tett kézzel? Keljetek föl! Bánjátok meg bűneiteket, és
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járuljatok a szentségekhez! Ne várjátok meg, míg titeket is
utolér a hirtelen halál! Akkor már nincs menekvés. Rátok is az
vonatkozik, amit az Evangéliumban mondtam: térjetek meg,
mert ti is elvesztek mindnyájan! (Lukács 13, 1-5.) Nézzétek,
milyen ártatlanok és tiszták a csecsemők, amikor megszület-
nek! Nektek is ilyeneknek kell lenni! Ne hagyjátok, hogy a bűn
mocska befeketítse a lelketeket! A kisgyermekekre mondtam:
ilyeneké a mennyek országa. Azért, mert ők lélekben tiszták, és
ráhagyatkoznak bizalommal a szüleikre. Nektek is így kell
bízni Atyámban, Aki szeretetből teremtett meg a semmiből, és
gondot visel rátok. Gondoljatok gyermekeitekre! Milyen éde-
sek és aranyosak, amíg kicsik. Vigyázzatok rájuk, hogy ne
rontsa meg őket a világ! Ne engedjétek, hogy egyedül nézze a
TV-t, vagy az internetet! Vonjátok őket állandó felügyeletetek
alá! Mutassatok nekik jó példát az élet minden területén!
Először ti javuljatok meg, és csak azután várhatjátok el gyer-
mekeitektől, hogy jók, és szeretetre méltóak legyenek. Ti szü-
lők és pedagógusok! Szeressétek ki gyermekeitekből a jót! Ha
erőszakosak vagytok hozzájuk, ugyanazt váltjátok ki belőlük.
Ők a ti tükörképeitek. Ha rájuk mosolyogtok, ők is ezt fogják
tenni. Ha engedetlenek, és ti a szeretetre hivatkoztok pl. így: én
nagyon szeretlek téged, és most megszomorítottál. Tedd jóvá,
amit elrontottál! Mondom nektek, sokkal többre mentek velük,
mint szigorral. Amikor Szent Édesanyám és nevelő Apám
három napig kerestek, miután megtaláltak, nem szidtak, hanem
Édesanyám kedvesen ezt kérdezte Tőlem: Miért tetted ezt
velünk? Atyád és Én bánkódva kerestünk. Én szelíden megad-
tam nekik a felvilágosító választ: Miért kerestetek? Nem tudtá-
tok, hogy Nekem Atyám dolgaiban kell lennem? Ezután pedig
hazamentem velük Názáretbe, és engedelmeskedtem nekik.
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Ne hagyjátok elszabadulni az indulatotokat! Az önmegtagadás,
amit mindnyájatoktól kértem, erre is vonatkozik. Beszéljetek
gyermekeiteknek Rólam! Tanítsátok és neveljétek őket az
Evangélium szellemében! Akkor ti magatok is megszentelőd-
tök, és jó példátok láttán gyermekeitek is. A gyermek azt teszi,
amit lát. Éljétek eléjük az életszentséget, akkor sohasem fogtok
csalódni bennük! Kérjétek segítségemet, akkor sikerül tettekre
váltani tanításomat. Erre áldalak meg benneteket az Atya, a Fiú
és a Szentlélek nevében.”

2014. jan. 13. Szentségimádáson Jézus: „Drága gyermekeim!
Legyetek készen, mert mondom nektek, hirtelen fognak bekö-
vetkezni a próféciák! Úgy lesz, ahogy a Szentírásban áll:
Ketten fekszenek egy ágyban. Az egyiket felveszik, a másikat
ott hagyják. Két asszony őröl a malomban. Az egyiket felve-
szik, a másikat ott hagyják. Ez azt jelenti, hogy akik készen áll-
nak az üdvösségre, azokat beviszik a menyegzőre a szent
angyalok. Akik viszont nincsenek készen, kinn rekednek a
külső sötétségben.

Gyermekeim! Láttatok már halottat. Amikor a lélek kiszáll a
testből, a test mozdulatlan. Nem képes többé semmire, mert
nincs benne élet. Mindenkinek Istentől meghatározott ideje
van a földön. Isten mindenkinek ad időt és alkalmat a megté-
résre, és a jócselekedetekre. De ti szabad akaratotokkal keresz-
tülhúzhatjátok Isten rátok vonatkozó örök szent tervét, a saját
kárhozatotokra. Isten ugyanis sokkal jobban tudja, mi válik a
lelketek örök hasznára, és ezt meg is adja. De ha ti hátat for-
dítotok Neki, ne csodálkozzatok, ha boldogtalanok vagytok,
és egyszer csak az örök kárhozatban találjátok magatokat.
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Már százszor megmondtam: Nálam nélkül semmit sem tehet-
tek. Én vagyok a kapu. Csak Rajtam keresztül mehettek be az
üdvösségre. Én vagyok a Megváltó, Aki az életemet adtam érte-
tek, hogy aki hisz Bennem, örök élete legyen. A Legszentebb
Eukarisztiában drága Szent Testemet és Véremet adom nektek,
ami maga az örök élet. Felszentelt papokat adtam nektek, hogy
gyónjátok meg bűneiteket, hogy feloldozást nyerjetek. Ha tisz-
ta lélekkel fogadtok Engem a szívetekbe, rendkívüli kegyel-
meket kaptok annak függvényében, hogy mennyire nyitjátok
meg Előttem a lelketeket. Amikor befogadtok Engem, üresítsé-
tek ki magatokat! Ne gondoljatok semmire, egyedül csak Rám
figyeljetek! Akkor megtapasztaljátok kegyelmeimet. Minden
lélek azt fogja érezni, amit Én az ő lelkében. Ha boldog
vagyok, mert szeretettel fogadott, akkor ő is boldog lesz. Ha
szomorú vagyok, mert bűnben fogadott, akkor ő is bánatot
érez, vagy közömbösséget. Attól függően, hogy mennyire
merült el a bűnben.” (Ha nagyon, akkor közömbös.) „Vannak,
akik csupán eszköznek tekintenek Engem. Amikor befogad-
nak, Rám se figyelnek, csak vég nélkül sorolják siralmaikat, és
kérik, hogy oldjam meg azokat. Az ilyen lélekben sem vagyok
boldog. Istennek a Ráhagyatkozó kisded lélek kedves. A
Miatyánkban ezt tanítottam: legyen meg a Te akaratod. Persze,
ez nem azt jelenti, hogy nem lehet egyéni kérése valakinek, de
mindig tegye hozzá: Uram, ne úgy legyen, ahogy én akarom,
hanem ahogy Te. Én is így imádkoztam a Getszemáné kertben.
Jóllehet Vérrel verítékeztem, és tele voltam félelemmel, mivel
előre tudtam, mi vár Rám. Mégis vállaltam értetek, mert csak
így jöhettek be az üdvösségre. Ti is vegyétek fel naponta a
keresztet, tagadjátok meg magatokat, úgy kövessetek Engem,
mert csak így lesz érdemszerző az életetek. Az idő lejár.
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A szenvedés elmúlik. De ha mindvégig kitartotok, az örök bol-
dogság vár rátok. Sőt, lelkek sokaságát mentitek meg az örök
életre, akik Velem egyesített szenvedéseitek és áldozataitok
nélkül a kárhozatba hullanának. Így lássátok a szenvedést!
Odaát a mennyben ezeknek fogtok a legjobban örülni, ha sze-
retettel vállaltátok a lelkekért. 

Gyermekeim! Vegyétek nagy kegyelemnek a Szentáldozást, és
adjatok érte hálát! Fel nem tudjátok fogni, mennyit szenvedek
a sok szentségtörő áldozó miatt, akiknek a lelkében a sátán az
úr, és újra keresztre feszítenek Engem. Aki így fogad a szívé-
be, ugyanazt fogja szenvedni örökké, amit Én, az ő lelkében.
Figyelmeztetlek benneteket! Csak tiszta lélekkel fogadjatok a
szívetekbe Engem a Szentáldozásban! Aki így vesz magához,
az örök életet kapja. De aki bűnben, és hitetlenül, az örök kár-
hozatára veszi. Ezt minden áldoztatás előtt ki kellene hirdetni
papjaimnak. Őket erről fogom számon kérni. Megáldalak tite-
ket Szívem féltő szeretetével, az Atya, a Fiú és a Szentlélek
nevében.”

2014. jan. 29. itthon a kegyelem órájában Jézus: „Drága gyer-
mekeim! Eljön az óra, sőt már itt is van, amikor véretek kion-
tásával dicsőítitek meg az Istent. Soha ne feledjétek: Isten egyi-
kőtöket sem próbál meg erőtökön felül. Akiket arra szánt, hogy
vértanúságukkal dicsőítsék meg Őt, azoknak különleges
kegyelmeket ad. Ilyeneket: végső állhatatosság, mindhalálig
való hűség Isten, és az Ő törvényeinek megvallásában.
Lángoló szeretet a Legszentebb Szentháromság iránt.
Elemésztő vágy Isten Szent Színe látására. Minden szenvedést
és halált megvető bátorság. Ők, akiket erre kiválasztottam,
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megtapasztalják állandó Jelenlétemet, közelségemet, mert
lélekben egyesülve vagyok velük. Elszakítom őket mindentől
és mindenkitől, akikhez a földön ragaszkodtak, hogy egyedül
Hozzám, az élő Istenhez kötődjenek. Csak Én legyek számuk-
ra a minden. Ezért engedem meg a teremtményekben való csa-
lódásukat, mert féltőn szerető Isten vagyok, Aki a lélekben
élek, Aki Magamnak alkottam minden embert, és arra terem-
tettem, hogy egyedül Rám szomjazzon, Engem imádjon, sze-
ressen, és csak Velem, az egyedül élő Istennel elégüljön ki
lelke szomjúsága. Ezt minden emberbe bele teremtettem. Ezért
keresnek Engem a lelkek fáradhatatlanul, amíg csak meg nem
találnak. Mindazok, akik a teremtményekben keresnek, soha
nem nyerik el azt a boldogságot, amelyet azoknak nyújtok,
akik megtaláltak, és magukhoz ragadnak Engem. Ezért kicsi-
nyeim, ne érjétek be kevesebbel, mert lelketek szomja Rám irá-
nyul, és csak Velem elégül ki. Ezért ha megtaláltatok, őrizzétek
meg az első szeretetet, amelyet Én nyújtok a léleknek! Őrizzé-
tek és ápoljátok az első tüzet, hogy soha ki ne aludjon! Sose
feledkezzetek el Rólam, amiképpen Én is hűséges vagyok hoz-
zátok, mert ezt ígértem: veletek vagyok minden nap a világ
végezetéig. Ti is tartsatok ki Mellettem hűségesen mindhalálig!
Tartsátok meg törvényeimet, és ha kell, még véretek kiontása
árán is maradjatok hűségesek Hozzám mindhalálig! Erre álda-
lak meg benneteket az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”

2014. február 2. Szentmisén, Szentáldozás után Jézus:
„Kislányom, kérek tőled valamit. Amikor bejössz a templom-
ba, hagyj kint mindent világi dolgot, gondot! Add át ezeket
Nekem! Itt bent a templomban csak Engem imádj és dicsőíts!”
Örömmel adtam hálát az Úrnak, hogy ezt kérte tőlem, mert Őt
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imádni és dicsőíteni a legnagyobb boldogság itt a földön, és a
mennyben is.”

2014. február 3. Szentmisén felajánláskor a Szentlélek váratla-
nul így imádkozott bennem: „Drága Jézusom! Vegyél el tőlem
minden vigaszt, minden örömöt, ami nem Belőled forrásozik!
Te légy az én egyedüli vigaszom és boldogságom! Ámen.”

Szentáldozás után Jézus: „Azt akarom, hogy szent légy, és
szentek legyenek azok is, akiket eléd vezetek. Irányítsd léptei-
ket a szentség útjára!”

2014. febr. 4. itthon a kegyelem órájában Jézus: „Drága gyer-
mekeim! Az idő rövid. Hamarosan beköszönt a nagy figyel-
meztetés. Sok ember nagyon sokat fog szenvedni. Imád -
kozzatok a bűnösökért, akiknek ez lesz az utolsó mentőövük,
hogy megóvjam lelküket az örök kárhozattól. Ha megtérnek,
üdvözülnek. Ha megátalkodottak maradnak, elkárhoznak. Most
nagy eseményeknek lesztek tanúi. Eljön az Én időm, amikor
kiárasztom népemre irgalmamat és szeretetemet. Prófétáim által
már felkészítettem mindazokat, akik befogadták tanításomat.
Én vagyok az Isten, senki más. Csak Engem hallgassatok!
Szavaimat vessétek össze a Szentírással! Ha tartalmilag meg-
egyeznek vele, csak akkor fogadjátok el! Eljön az Én időm.
Csodákat fogtok látni. Minden kegyelmet bevetek, hogy meg-
mentsem még a legmegátalkodottabb lelkeket is. Ti, akik olvas-
sátok szavam, imádkozzatok, imádkozzatok, imádkozzatok,
hogy minden bűnös térjen vissza Hozzám! Most nagy csodák-
nak lesztek tanúi. Az égen jelek tűnnek fel. A szemetek láttára
teljesülnek a Szentírás szavai. „Azokban a napokban, amikor a
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gyötrelmek véget érnek, a Nap elsötétedik, a Hold nem ad vilá-
gosságot, a csillagok lehullanak az égről, és a mindenséget
összetartó erők megrendülnek. Akkor majd meglátjátok az
Emberfiát, amint eljön a felhőkön, hatalommal és dicsőséggel.”
(Márk 13, 24-26.) „Amikor feltörte a hatodik pecsétet, láttam,
hogy nagy földrengés támadt. A Nap olyan fekete lett, mint a
szőrzsák, a Hold pedig olyan, mint a vér. Az ég csillagai földre
hullottak, mint amikor a fügefa hullatja éretlen fügéit, ha erős
szél rázza.” (Jelenések 6, 12-13.) „…csodálatos jeleket idézek
elő az égen és a földön: vért, tüzet és füstfelhőt. A Nap sötét-
séggé változik, a Hold pedig vérré, mielőtt eljön az Úrnak nagy
és rettenetes napja. És akkor ez lesz: mindenki, aki segítségül
hívja az Úr nevét, megszabadul.” (Joel 3, 3-5.) 

Nemsokára visszajövök dicsőségemben az ég felhőin. Minden
szem meglát Engem. Az igazak kimondhatatlanul örülni fog-
nak. A bűnösök tele lesznek félelemmel. Ti, akik szavaimat
hűségesen közvetítitek, különleges fényemben fogtok ragyog-
ni, mert igazságra tanítottatok sokakat.

Gyermekeim, készüljetek! Ezek a napok hamar letelnek.
Befejeződik a sátán uralma. Egy új korszak következik, a sze-
retet és a béke korszaka. Erre készüljetek! Megáldalak benne-
teket Szívem csodálatos, minden értelmet meghaladó igaz sze-
retetével, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”

Szentírási megerősítés: 1 Tessz. 2, 13. „Isten szava.” 1 Péter 4,
7, 11, 17. „Közel van mindennek a vége. Aki beszél, az Isten
szavait közvetítse. …itt van az ideje, hogy elkezdődjék az íté-
let az Isten háza népén.”
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2014. február 5. Itthon a kegyelem órájában Jézus: „Drága
gyermekeim! Az idő rövid. Készüljetek! Hamarosan betelje-
sülnek a próféciák. El fogják törölni a Legméltóságosabb
Oltáriszentséget. Utána a rejtekben, házaknál fogják bemutatni
a Szentmisét. 

Eljön az Én időm. Most, amikor a sátán azt hiszi, hogy győzött,
akkor fogom elsöpörni őt, aki az antikrisztus képében jelenik
meg, szám leheletével, és dicsőségem tündöklésével. 

Gyermekeim! Az idő közel. Mindezek most fognak megtörtén-
ni. Készüljetek, virrasszatok, mert nem tudjátok sem a napot,
sem az órát!”

Szentírási megerősítés: 1 Péter 4, 7. 11. 17. „Közel van min-
dennek a vége. Aki beszél, az Isten szavait közvetítse. …itt van
az ideje, hogy elkezdődjék az ítélet az Isten háza népén.”

2014. febr. 6. Itthon a kegyelem órájában Jézus: „Drága gyer-
mekeim! Az idő rövid. Készüljetek! Prófétákat adtam nektek,
hogy felkészítsenek benneteket a közeljövő nagy eseményeire.
Rájuk hallgassatok! Ne figyeljetek azokra, akik megtiltják üze-
neteim megismerését, és azt mondják, hogy mindez ellenfe-
lemtől, a sátántól származik. Gondoljatok azokra az esemé-
nyekre, amelyeket prófétáim által mondtam, és már beteljesül-
tek. Hasonlítsátok össze üzeneteimet a Szentírással, amelynek
tartalmával megegyeznek. Üzeneteim mind felhívások, hogy
ismerjétek fel az idők jeleit, és ne aludjatok, hanem készenlét-
ben várjátok dicsőséges eljövetelemet, amely egyre közelebb
van. Ne hallgassatok azokra, akik a szőnyeg alá söprik a jele-
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ket, amelyek mind meg vannak írva a Szentírásban, és már
beteljesültek! Ilyenek a nagy természeti katasztrófák, a nagy
hitehagyás, és az Evangélium hirdetése a világ minden táján.
Ma, ha kinyitjátok mobil telefonon az internetet, a saját nyel-
veteken olvashatjátok az Evangéliumot. Ilyen nem volt, amió-
ta létezik Egyházam.

Gyermekeim! Értsetek a jelekből, és éljetek szüntelen készen-
létben, mert az események nagyon hirtelen fognak bekövet-
kezni. De mindazokat, akik olvassák, és tettekre váltják üzene-
teimet, nem éri váratlanul. Ezért beszélek hozzátok, hogy
legyen időtök felkészülni. Akik már megtették, boldogok lesz-
nek. De akik figyelmen kívül hagyják szavaimat, lehet, hogy
örökre elvesznek. Életetek minden pillanatában éljetek úgy,
ahogy halálotok pillanatában szeretnétek, hogy éltetek volna!
Az életetek a földön rövid. Arra kaptátok, hogy megszerezzé-
tek az örök életet. Erre áldalak meg benneteket Szívem csodá-
latos, minden értelmet meghaladó szeretetével, az Atya, a Fiú
és a Szentlélek nevében.” 

Szentírási megerősítés: Zsidóknak írt levél 13, 7. „Isten szava”

2014. febr. 7. Szentségimádáson Jézus: „Drága gyermekeim!
Az idő közel. Hamarosan fellép az antikrisztus, mint nagy
békítő. Lehengerlő modorával sokakat meg fog téveszteni. Ő
fogja egymással kibékíteni a nemzeteket. Úgy fog bemutat-
kozni, mint messiás. Az ördög erejével sok hamis csodát fog
tenni. Mindazokat, akik nem ismerik a Szentírást, meg fogja
téveszteni. Ezekért a tudatlan lelkekért adom üzeneteimet pró-
fétáimon keresztül, hogy megismerjék az Evangéliumot, és ne
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dőljenek be a sátán emberének, az antikrisztusnak. Fogalmatok
sincs, mennyi lelket mentek meg üzeneteim által, akik elolvas-
sák, és tettekre váltják azokat.

Drága gyermekeim! Most azt kérem tőletek, akik ismeritek az
Evangéliumot és üzeneteimet, figyelmeztessétek a környezete-
tekben élő összes embert, és mindazokat, akiket elétek hozok!
Adjátok meg nekik a tisztán látást és a bölcsességet, hogy ne
higgyenek az antikrisztusnak, aki a sátán embere, és főleg ne
higgyék el, hogy ő a messiás! Hívjátok fel figyelmüket, hogy
ne higgyenek a sátán megtévesztő csodáinak, mert mondom
nektek, aki elfogadja az antikrisztus segítségét akár gyógyu-
lást, vagy más, esetleg anyagi segítséget, az már hisz benne, és
ezáltal eladta a lelkét a sátánnak. Azt kérem tőletek, hogy ha
fellép, ne nézzetek a szemébe, mert megront benneteket! Ha
mégis megtettétek, azonnal mondjátok el az ördögűző imát, a
Szent Mihály kezdetűt, és azonnal fussatok Hozzám, és kérjé-
tek Tőlem magatokra Szent Vérem kegyelmét, amely megóv a
sátán minden gonosz cselvetésétől! Értetek kiontott drága
Szent Vérem a ti megváltásotok és menedéketek minden
veszélyben. Minden házban legyen a falon legalább egy feszü-
let, és az előtt imádkozzatok! A feszület legyen megszentelve!
Ha nincs pap, aki ezt megtegye, ti vigyetek haza a templomból
szentelt vizet, és hintsétek meg vele a keresztet, minden kegy-
tárgyat, és a ház minden helyiségét! Vessetek keresztet az
egész házra és magatokra szentelt vízzel az Atya, a Fiú és a
Szentlélek nevében! De ha lehet, hívjatok papot, hogy ő szen-
telje meg hajlékotokat, a keresztet és kegytárgyaitokat. Fontos,
hogy hordjatok magatokon megszentelt keresztet, ha lehet,
Szent Benedek feszületet, csodás érmet, és kérjétek a
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Karmelita templomban, hogy adják fel nektek a Szűzanya ska-
puláréját. Ez napi imával van összekötve, és azzal az ígérettel,
hogy ha viselitek, és a Szent Szűz szándékára imádkoztok, a
halálotokat követő legközelebbi szombaton kiszabadultok a
tisztítótűzből. Látjátok, mennyi kegyelmi eszközt, fegyvert
adok a kezetekbe a sátán kísértései ellen. De nektek kell hasz-
nálni, hogy megmeneküljetek a gonosz fenevadtól, ami mint
ordító oroszlán jár körbe, keresve, kit nyeljen el. (1 Péter 5,8.) 

Drága gyermekeim! Legyetek éberek, mert örök üdvösségetek
múlik rajta! Ne dőljetek be az antikrisztusnak, aki a rejtekben
előbb mindent jól összekuszál, háborúkat szít, éhínséget csinál,
hogy aztán, mint nagy békítő feltűnjön, és békét teremtsen. Ne
higgyetek neki! Ő egy közönséges sátánimádó, aki eladta a lel-
két az ördögnek. Ő ellenfelem eszköze, aki által meg akarja
téveszteni az egész világot. 

Gyermekeim! Ez a végső nagy harc, amit a sátán folytat a lel-
kekért. De mondom nektek, hamar lezárul ellenfelem uralma a
földön, mert visszajövök dicsőségemben az ég felhőin, és szám
leheletével, és tündöklésem ragyogásával megsemmisítem az
antikrisztust és a sátán minden csatlósát. Az ördögöt láncra
verem, és a pokol fenekére taszítom ezer évre. Ezzel megkez-
dődik a földön az a paradicsomi állapot, ami a teremtés kezde-
tén volt. A menny egyesül a földdel, a szentek mind lejönnek,
és uralkodnak Velem. Az első pápa, Szent Péter apostol fogja
irányítani és győzelemre vinni Egyházamat. Soha nem látott
béke és boldogság tölti be az emberek szívét. Az életkor kito-
lódik. Halál nem lesz, csak átszenderülés a mennybe.
Boldogok lesznek azok, akik megérik az új kort. 
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Imádkozzatok, hogy visszajöjjek dicsőségemben, és rendet
tegyek ebben a világban! Magammal hozom jutalmamat mind-
azoknak, akik megtartották törvényeimet. De megfizetek min-
denkinek, aki hátat fordított Nekem, és ellenfelemet szolgálta.
Ők a tüzes tóban fognak gyötrődni örökkön örökké. 

Drága gyermekeim! Kövessetek Engem a keresztúton!
Tartsátok meg parancsaimat, éljetek életszentségben, mert a tét
nagy! Örök élet, vagy örök kárhozat. A pokolból már nincs
visszaút. Ezért vegyétek nagyon komolyan figyelmeztetése-
met! Térjetek meg, még ma! Addig, amíg itt éltek, mert a halál
hirtelen jön, és utána már lezárul az idő. Járuljatok a
Szentségekhez! Gyónjatok, áldozzatok! Az idő rövid. Addig
jöjjetek, amíg még van gyóntatás és Szentmise! Hamarosan el
fogják törölni. Utána már csak bűnbánatot tudtok tartani, de
nem lesz pap, aki feloldozzon benneteket. Ha a rejtekben hozzá
juttok, nagyon ritka lesz, és vegyétek különösen nagy kegye-
lemnek! 

Gyermekeim! Most nagyon nehéz és szomorú idők következ-
nek Egyházamra és az egész világra. De a választottak kedvé-
ért megrövidítem az időt. Imádkozzatok, hogy visszajöjjek
dicsőségemben! Ti is így kiáltsatok, mint az első keresztények:
Marana Tha! Jöjj el Urunk Jézus! Bizony hamar eljövök. Az
idő közel, és ez a közel a ti időtök szerint értendő. Megáldalak
benneteket értetek átdöfött Szívem túlcsorduló szeretetével, az
Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”

2014. febr. 9. Itthon a kegyelem órájában Jézus: „Drága gyer-
mekeim! Az idő itt van. Kérlek benneteket, ne halogassátok
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tovább megtéréseteket, hanem tegyétek le bűneiteket a
Szentgyónásban, és fogadjatok Engem hótiszta lelketekbe a
Szentáldozásban, hogy szívetekben élve én, a második Isteni
Személy legyek a ti védőpajzsotok a sátán kísértései ellen. Én
legyek a ti erőforrásotok a sátánnal folytatott harcban. Ezért
maradtam köztetek a legméltóságosabb Oltáriszentségben,
mert nélkülem semmit sem tehettek. A sátán sokkal erősebb,
intelligensebb és ravaszabb minden embernél. Veletek köny-
nyen elbánik. De ha Engem hordoztok a szívetekben, tehetet-
len veletek, mert Velem, Aki Isten vagyok, nem bír el. 

Gyermekeim! Most nagy változások előtt álltok. Hamarosan
nagyon sokan megálltok ítélőszékem előtt, és végérvényesen
lezárul előttetek ez az élet. Egy másik létbe léptek, anélkül,
hogy akarnátok. Ezért sürgetlek benneteket megtérésre, mert
nektek nem mindegy, hogy hol folytatjátok örök sorsotokat.
Kérve kérlek benneteket, fogadjátok meg szavam, amíg még
nem késő! Ne szakítsátok el magatokat Tőlem bűneitek által!
Fordítsatok hátat a bűnnek! Szakítsatok a sátánnal! Lépjetek rá
az életszentség útjára, és Én megbocsátok nektek, és megnyi-
tom előttetek Atyám országának kapuját. Erre áldalak meg
benneteket az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”

2014. febr. 10. Szentségimádáson Jézus: „Drága gyermekeim,
Szívemnek kedves választottjai! Most hozzátok szólok, akik
szerettek Engem, és megtartjátok törvényeimet. Hozzátok,
akik elolvassátok és tettekre váltjátok üzeneteimet. Éljetek
szüntelen készenlétben! Hamarosan bekövetkeznek a próféci-
ák. Életetek minden pillanatában úgy éljetek, ahogy halálotok
pillanatában szeretnétek, hogy éltetek volna! Ezt kértem mind-
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nyájatoktól: legyetek szentek! Csak az életszentség visz az
üdvösségre. A bűn az, ami elválaszt titeket Tőlem. Nem lehet
kétfelé sántikálni. Vagy törvényimet megtartva éltek ezen a
világon, vagy a sátánt szolgáljátok, aki az életetekre tör, vagyis
a kárhozatba taszít. Most különösen is színt kell vallani Rólam.
Mert mindaz, aki leborul a fenevad előtt, megtagad Engem, és
nem tartozik Hozzám, hanem ahhoz, akit bálványoz. A bálvány
pedig mindenkit megöl, sőt az örök kárhozatba taszít.

Gyermekeim! Szívemnek kedves választottjai! Ti lesztek azok,
akik bejöttök Velem a menyegzőre, feltéve, ha kitartotok mel-
lettem mindhalálig. Ezért azt mondom nektek: legyetek
készen! Szítsátok fel lámpásaitokat, és töltsétek meg azokat
színültig olajjal, mert már nem várat sokáig Magára a
Vőlegény! Igyekezzetek készenlétben várni Uratokat, mert
mondom nektek, ha nem éltek életszentségben, kinn rekedtek a
menyegzőről. Utána hiába zörgettek, ezt a választ fogjátok
kapni Tőlem: nem ismerlek benneteket. Távozzatok az örök
tűzre, amely a sátánnak készült, és mindazoknak, akik hátat
fordítottak Nekem, és őt követték.

Gyermekeim! A tét nagy. Örök élet vagy örök halál. Örök sor-
sotokat ti irányítjátok szavaitokkal, cselekedeteitekkel és élet-
viteletekkel. Itt dől el minden. Már közel száz éve Fatimában
megmondta Édesanyám a kis pásztorgyermekeknek, hogy
olyan divat lesz, ami nagyon fogja sérteni a Mennyei Atyát, és
nagyon sokan el fognak kárhozni a paráznaság bűne miatt. Ez
mára beteljesült. A nők szűk ruhákban, szinte meztelenül kel-
letik magukat a férfiaknak. Házasságok bomlanak fel, családok
mennek tönkre az erkölcstelenség miatt. Ezek égbe kiáltó
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bűnök. A nőknek szemérmesen kellene öltözködniük. Olyan
ruhát viseljenek, ami nem adja ki testük formáját! Legyenek
szerények és imádkozzanak! A férfiak pedig ilyen feleséget
keressenek maguknak, mert aki megéli a szent tisztaságot, az a
házasságban is megtartja a hűséget. 

Gyermekeim, készüljetek! Megtisztítom ezt a földgolyót. Nagy
természeti katasztrófák lesznek, sok helyen kitör a háború és a
forradalom. Sok ember kerül hirtelen ítélőszékem elé, ahol
elveszi örök büntetését vagy örök jutalmát a szerint, amit testi
életében kiérdemelt. Mindezeket az üzeneteket azért adom,
hogy felrázzalak benneteket csipkerózsika álmotokból. Értsé-
tek meg végre: nem a test éltet, hanem a lélek! A lelketek hal-
hatatlan. A testetek a halál után feloszlik, elporlad, de a lelke-
tek örökre ott fog élni, amely helyet kiérdemeltetek. Ezért ne a
testetekkel foglalkozzatok, és ne kövessétek ezt az undorító
erkölcstelen divatot! Éljetek lelki életet! A lelketek magasabb
rendű, mint a testetek. Az Evangéliumban ezt mondtam: a lélek
az, ami éltet, a test nem használ semmit. Ha bűn nélkül éltek,
lelketek tisztasága, békéje és derűje kiül az arcotokra, megszé-
píti a tekinteteteket. Vonzók és szépek lesztek. Nem a festék
díszíti az arcot, az csak eltorzítja, hanem a lélek tisztasága teszi
széppé. Aki pedig tiszta lelkében hordoz Engem, az sugároz,
fénylik, mint a nap, mert Én világítok általa, és vonzom
Magamhoz az embereket. Nagy titok ez, de aki befogad Engem
és a Szentlelket, az megérti. 

Gyermekeim, készüljetek! Ígérem nektek, nem váratok soká-
ig Magamra. Hamarosan visszajövök dicsőségemben, és ujjá
alkotom ezt a földgolyót. Új világ lesz, az ezer éves béke
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uralma, mert ezer évre megkötözöm, és a pokol fenekére
vetem a sátánt. Ne féljetek tőle! Most az utolsókat rúgja.
Tudja, hogy kevés az ideje. Ne álljatok vele szóba!
Mondjatok ellene a kísértéseknek! Akkor semmi hatalma nem
lehet fölöttetek. Tagadjátok meg magatokat, és úgy kövesse-
tek Engem! Akkor elnyeritek Tőlem az örök boldogságot.
Erre áldalak meg benneteket az Atya, a Fiú és a Szentlélek
nevében.”

2014. febr. 13. Itthon a kegyelem órájában Jézus: „Drága
gyermekeim! Itt vagyok előttetek keresztre feszítve. Nézzetek
Engem! Merüljetek el Szent Sebeimben, és értetek kiontott
drága Szent Véremben! Hívjátok le magatokra Szent vérem
védelmét, amely a ti legnagyobb oltalmatok a sátán aljas csel-
szövései ellen. Így kérjetek Engem: „Ó drága Jézus! Boríts be
minket a Te drága Szent Véreddel, amelyet értünk, nyomorult
bűnösökért kiontani méltóztattál a keresztfán! Védj meg min-
ket drága Szent Véred által a sátán minden gonosz cselvetésé-
től! Oltalmazz bennünket, nyisd fel az értelem szemét, hogy
Tebenned tisztán lássunk! Fölismerjük életünk értelmét, a Te
drága Szent Igédet, amely az örök életre visz. Tegyük meg
mindazt, amire az Evangéliumban tanítasz bennünket! Veled
egyesülve járjunk – keljünk az emberek között, hogy Te sugá-
rozd ki rajtunk keresztül feléjük szeretetedet! Ó Jézus!
Irgalmas Királyunk! A Te irgalmad és szereteted töltse be ezt
az egész világot, és benne minden ember szívét!” Ha szívből,
és hittel imádkozzátok ezt az imát, megadom nektek a benne
foglaltakat. Nézzétek a jeleket! Olvassátok a hiteles prófétá-
kat! Mindnyájan ugyanazt írják, mert Tőlem, az Igaz Istentől
hallják. 
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Gyermekeim, készüljetek! Az idő lezárul. Hamarosan egy új
korszak veszi kezdetét. De előtte még sokan távozni kénysze-
rülnek ebből a beteg világból. Ezért figyelmeztetlek bennete-
ket: éljetek halálra készen! Azok, akiknek kegyelmemből meg-
adatik, hogy belépjenek az új világba, átalakulnak, szentekké
lesznek. Akik beleszületnek, már nem kárhozhatnak el. Előre
nézzetek! Ez a jövő. Adjatok hálát érte Istennek, Aki eljön,
hogy megítélje a föld lakóit. Szétválasztja a búzát a konkoly-
tól, és megújítja a föld színét. A szentek megszámlálhatatlan
seregével együtt ujjongva kiáltsátok: Marana Tha! Jöjj el! Jöjj
el Urunk, Jézus Krisztus! Újítsd meg ezt a beteg, haldokló vilá-
got! Bizony hamar visszajövök dicsőségemben az ég felhőin, és
magammal hozom a jutalmat és a fizetséget kinek – kinek cse-
lekedetei szerint. Aki Bennem bízik, meg nem szégyenül. Erre
áldalak meg benneteket Szívem minden értelmet meghaladó,
végtelen szeretetével, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”

Szentírási megerősítés: Márk 14, 24. 42. 49. „Ő…így szólt:
„Ez az Én Vérem, a szövetségé, amely sokakért kiontatik.” „Itt
az óra.” „…az Írásnak be kell teljesednie.”

2014. febr. 21. Itthon a kegyelem órájában (du. 3-4 óra között)
Jézus: „Drága gyermekeim! Én Mindenható vagyok. Bármit
megadhatok, amit ebben az órában kértek. Meg is kaptok min-
dent, ami örök javatokat szolgálja. Most azt mondom nektek:
ebben az órában elsősorban a bűnösök megtéréséért imádkoz-
zatok, mert most erre van a legnagyobb szükség. A sátán tom-
bol, mert tudja, hogy uralma végéhez közeledik. Szeretne min-
denkit felfalni, és mindenütt mindig kísért. Ezért kell az ima,
hogy feltartóztassa, és hatástalanítsa ténykedéseit. Ha sokan
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imádkoztok, vagy csak egy-egy ember, de szívből és hittel,
megadom a kísértett személyeknek a kegyelmet, hogy mondja-
nak ellene a sátánnak, és így semmi hatalma nem lehet fölöt-
tük. Nyisd ki a Szentírást!” Ide nyílt ki: 2 Péter 2, 1-3: „…föl-
lépnek majd hamis tanítók, akik romlásba döntő tévtanokat ter-
jesztenek, s még Megváltó Urukat is tagadják, s ezzel gyors
pusztulást vonnak magukra. Sokan követik majd őket erkölcs-
telenségükben, s miattuk szidni fogják az igaz vallást.
Kapzsiságukban megkísérelik, hogy hízelgő szavakkal becsap-
janak majd titeket. De már rég kimondatott az ítélet, s pusztu-
lásukat nem kerülhetik el.”

Jézus: „Ez van most, és még inkább ez lesz.”

2014. febr. 23. Itthon a kegyelem órájában Jézus: „Drága
gyermekeim, Szívemnek választottjai! Ti egyedül annak örül-
jetek, hogy nevetek fel van írva az Élet Könyvében! Mondom
nektek, ez a legnagyobb kegyelem. Ezért őrizzétek meg lel-
keteket, amíg e földön éltek, az életszentségben, és töreked-
jetek mindig a jóra! Legyen megbocsátás a szívetekben, és
mondjatok áldást ellenségeitekre! Áldjatok mindenkit egyfor-
mán! Jótevőiteket éppúgy, mint rágalmazóitokat. Ne foglal-
kozzatok a titeket ért sérelmekkel! Én megfizetek mindenki-
nek tettei szerint. Ha ti azt tudnátok, mennyi büntetést kell
elszenvedni minden bűnért a pokolban és a tisztítótűzben,
akkor kivétel nélkül mindnyájan szentül élnétek.
Igazságosságom ugyanis épp oly tökéletes, mint irgalmassá-
gom. Mondom nektek, mint ahogy egy betű nem veszhet el a
törvényből, hanem beteljesítem azt, úgy minden bűnnek
következménye van, mindent le kell vezekelni. Ha például
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egy háziasszony nem zárja el időben a gázlángot az étel alatt,
az túlfő, majd leég, végül szemétbe való, nem alkalmas
emberi fogyasztásra. Így van ez a bűnökkel is. Ha nem mon-
dotok ellene rögtön a kísértésnek, elhatalmasodik fölöttetek,
és ha beleegyeztek, a sátán tanyát ver bennetek, kisajátítja lel-
keteket, testeteket, míg végül a bűn rabjai lesztek, és az örök
tűzbe, a kárhozatban taszít titeket.

Kicsinyeim! Tartsátok állandóan tisztán a gondolataitokat! Ne
engedjetek be oda se kísértést, se bűnt! Akkor tehetetlen lesz
veletek ellenfelem. Helyette töltsétek meg elméteket szent és
tiszta gondolatokkal! Olvassátok a Szentírást, főleg az
Evangéliumot és az Újszövetséget! Gondoljatok Rám gyakran,
mennyit szenvedtem lelketek üdvösségéért! Adjatok hálát,
mondjátok gyakran a Te Deumot! (Hozsanna 276/A Hála-adás-
ra). Szeressetek viszont Engem lángolóan! Ha kell, az életete-
ket is adjátok oda Értem, amiképpen Én is odaadtam értetek.
Éljetek mindenkivel szeretetben! Ne kritizáljatok, és ne ítélje-
tek meg senkit, inkább imádkozzatok értük! Itt a földön a sátán
mindenkit kísért, de az ima ereje elűzi a kísértést. Hamarosan
megálltok ítélőszékem előtt. Akkor felvonultatom előttetek
szavaimat, mint üdvösségre vezető kegyelmeimet. Számon
kérlek benneteket, hogyan sáfárkodtatok a nektek juttatott
talentumokkal. Tettekre váltottátok-e, és tovább adtátok-e kör-
nyezetetekben élő testvéreiteknek? Vigyázzatok! Ma még kér-
lek, de holnap már ítélek. A saját érdeketekben figyelmeztetlek
benneteket. Tartsátok meg törvényeimet! Éljetek szentül, mert
erre hívtalak meg mindnyájatokat! Megáldalak titeket Szívem
féltő szeretetével, amely meg akar oltalmazni a bűnnek még az
árnyékától is, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”
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Szentírási megerősítés: Zsid. 9,27. „…az ember számára az a
rendelkezés, hogy egyszer haljon meg, és utána ítéletben
legyen része…” 

2014. febr. 24. Itthon a kegyelem órájában Jézus: „Drága gyer-
mekeim! Az idő gyorsan elszáll. Éljetek szüntelen készenlét-
ben, mert nem tudjátok, mit hoz a holnap! Éljetek halálra
készen, mert egyikőtök sem tudja, mikor kell megállni ítélő-
székem előtt! Ezeket azért mondom, mert sokan közületek úgy
éltek, mintha Isten nem létezne. Szemet hunytok törvényeim
fölött, és nem törődtök vele, hogy mi lesz halálotok után. Nos,
Én megmondom nektek: halál nincs. Csak a testetek oszlik fel,
de a lelketek örökké élni fog. Ezért mondja a Szentírás:
„Féltékenyen szereti Isten a lelket, amelynek Ő adott bennünk
otthont.” (Jakab 4,5.)

Gyermekeim! Ezért figyelmeztetlek benneteket, mert szeretlek
titeket, és nem akarom, hogy egy is elvesszen közületek.
Halálotok után három út áll előttetek: 

1. a mennyország mindazok számára, akik szentül éltek a föl-
dön, vagyis evangéliumi életszentségben, ami azt jelenti, hogy
tettekre váltottátok tanításomat.

2. tisztítótűz. Ide azok mennek, akik megbánták bűneiket, de
jóvátenni már nem tudták, ezért a köteles adósságot a tisztító-
tűz jótékony lángjaiban kell letörleszteniük. 

3. pokol. Ide azok mennek, akik életük végéig sem bánták
meg bűneiket, gonosz, vétkes cselekedeteikkel a sátánt szol-
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gálták, gyűlöltek és megvetettek Engem és törvényeimet. Az
ilyenek fogják Tőlem hallani: Távozzatok, ti átkozottak! Ott
lesz sírás, és fogcsikorgatás. A tűz és a férgek fogják kínozni
őket örökké. Elképzelni sem tudjátok, mit jelentenek ezek a
szavak. Azért mondom nektek: térjetek meg Hozzám, amíg
még testben éltek, mert onnan már nincs többé visszaút! Ne
éljetek vissza kegyelmemmel, ne vessétek meg hívó szava-
mat! Mondom nektek: életetek végén számot adtok minden
kegyelemről, amelyeket visszautasítottatok. Fogadjátok meg
hívó szavamat! Engedjétek magatokat megmenteni! Erre
áldalak meg mindnyájatokat, az Atya, a Fiú és a Szentlélek
nevében.”

Szentírási megerősítés: 1 Péter 1, 24-25: „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.”

2014. márc. 2. Itthon a kegyelem órájában Jézus: „Drága gyer-
mekeim! Nézzetek fel Rám, a keresztre! Ezen a földön csak a
kereszten találtok meg. Ott vagyok veletek minden szenvedés-
ben. Velem azonosultok, ha kigúnyolnak és megaláznak ben-
neteket Énértem. Veletek vagyok, ha Miattam mindenféle rosz-
szat és rágalmat mondanak rátok. A szenvedésben, a kereszt-
hordozásban vagytok Hozzám a legközelebb. Erre hívtalak
meg benneteket, amikor felszólítottalak, hogy Engem kövesse-
tek. De csak úgy tudtok követni, ha megtagadjátok Értem
magatokat. Mi az önmegtagadás? Az, ha teljesen lemondotok
mindenről. Ha saját akaratotokat az Enyém alá helyezitek. Ha
minden élethelyzetben Velem együtt mondjátok: Atyám, ne
úgy legyen, ahogy én akarom, hanem amint Te.
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Gyermekeim! Ez a ti üdvösségetek. Átkarolni és elfogadni a
kereszteket. Vakon és rendületlenül bízni Bennem, Megváltó
Istenetekben, hogy egyedül Én tudom, mi válik az üdvössége-
tekre, és azt meg is adom, mert Mindenható vagyok. 

Gyermekeim! Ne lázadjatok semmi ellen! Fogadjátok el a
kereszteket zúgolódás nélkül! Rendületlenül higgyétek, hogy
mindezek örök javatokat szolgálják. Adjátok át az életeteket
Nekem! Hagyatkozzatok Rám teljesen! Bízzatok Bennem,
mert Én minden rosszból jót hozok ki! Imádkozzatok egymá-
sért, hogy békében és szeretetben éljetek! Adjátok át Nekem
megromlott kapcsolataitokat! Imádkozzatok ellenségeitekért!
Én barátokká alakítalak át benneteket. Higgyétek: minden az
Én kegyelmem. Ha hittel imádkoztok, csodákat fogtok megta-
pasztalni. Én a lélekmentésre hívlak meg mindnyájatokat.
Nektek is azt mondom, amit apostolaimnak: tegyetek tanítvá-
nyaimmá minden népet! Most nektek is ezt mondom:
Hirdessétek az Evangéliumot! Életpéldátokkal, szavaitokkal és
cselekedeteitekkel! Éljetek tanításom szerint! Akkor tele kéz-
zel érkeztek meg Hozzám. Erre áldalak meg benneteket az
Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.” 

Szentírási megerősítés: Zsid. 8, 8. 10. „…mondja az Úr.”

2014. márc. 4. Szentségimádáson Jézus: „Drága gyermekeim!
Már itt az óra, amikor beteljesülnek a próféciák. Higgyetek
Bennem, és váltsátok tettekre szavaimat! Figyelmeztetéseim
hamarosan befejeződnek, egyben beteljesülnek. Amint azt már
előre megmondtam nektek: mindenki meg lesz rostálva. Nem
lehet többé két úrnak szolgálni. Ellenfelem, a sátán már nyíltan
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támadja Egyházamat. Hamarosan olyan kaotikus dolgokat fog-
tok látni Egyházamban, hogy azt fogjátok mondani: nem
hiszünk a szemünknek. Nem, ezt nem engedheti meg az Isten.
Onnantól, hogy megváltoztatják tanításomat, elferdítik, félre-
értelmezik az igazságot, már bármi megtörténhet. Felrúgják
törvényeimet. Új szokásokat állítanak fel, vagyis
Egyházamban már minden szabad lesz. Behozzák a liberális
szokásokat. Már nem csak egy férfi és egy nő járulhat a házas-
ság szentségéhez, hanem két férfi, és két nő is. Innentől a
házasság nem lesz többé szentség, mert elveszíti szentségi tar-
talmát, ami az Én tanításom. Mint ahogy a világban zűrzavar és
káosz uralkodik, ugyanaz lesz az Egyházban is. Ekkor már
megszűnik a mindennapi áldozat. Beteljesül Dániel próféta
jövendölése. Lesz, ahol a kenyeret és a bort csupán jelképként
kezelik. De lesznek helyek, ahol magát a sátánt fogják imádni
a kígyó és a fenevad képében. Keresztemet meggyalázzák, fej-
jel lefelé fordítják, és a sátánt teszik fel rá a kígyó és a fenevad
képében. Most elszörnyülködve olvassátok ezeket a sorokat.
De száz évvel ezelőtt kikérte Egyházamat a sátán, hogy meg-
semmisítse. Most fog letelni a száz év. Ezek az utolsó évek.
Ellenfelem most támad a leghevesebben, ahogy a döntő ütkö-
zetben harcolnak az ellenfelek. De csak annyit tehet, amennyit
Én megengedek neki. Csak azokat ragadhatja magával a pokol-
ba, akik hisznek neki. 

Gyermekeim! Száz éve a világ különböző helyein megjelenik
Édesanyám. Üzeneteket adunk Én és Ő. Figyelmeztetünk ben-
neteket. Mindazok, akik elolvassák, és tettekre váltják szavain-
kat, megmenekülnek. Akik viszont hátat fordítanak Nekünk,
beleesnek a sátán csapdájába, és örökre elvesznek. 
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Gyermekeim! Most döntő óra nehezedik erre a világra. Újra
mondom: nem lehet kétfelé sántikálni. Vagy Velem, vagy
Ellenem. Örök sorsotokat ti magatok döntitek el a szerint, hogy
ki mögé sorakoztok fel. Vagy Engem követtek a keresztúton az
önmegtagadásban és a kereszthordozásban, vagy ellenfelemet,
aki hazug élvezeteket kínál fel nektek, aminek a vége az örök
kárhozat. 

Gyermekeim! Figyeljétek a jeleket! Már teljesülnek a próféci-
ák. Gyűljetek körém, amíg még nem késő! Az idő nem áll meg.
Az életetek véget ér, és mindnyájatoknak meg kell állni ítélő-
székem előtt, hogy ki-ki elvegye örök jutalmát, vagy örök bün-
tetését a szerint, ahogy földi életével kiérdemelte. Olvassátok a
Szentírást, benne tanításomat, az Evangéliumot, és váltsátok
tettekre, amíg még nem késő! Tartsátok meg törvényeimet!
Csak egy mennyország van, de azt ne a földön keressétek! A
mennyország Én Magam vagyok, és Atyám országa, amely
örökké tart. A mennyország az Isten végtelen szeretete és
dicsősége, a halhatatlan örök élet, örök boldogság. A mennyor-
szág a Szentháromságos egy Isten színről színre látása mind-
azoknak, akik hisznek Benne. A mennyet azoknak készítette
Atyám, akik Őt szeretik. Ez a főparancs: Szeresd Uradat,
Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből, és
minden erődből! A felebarátot pedig úgy, ahogy Én szerettelek
titeket, amikor az életemet adtam oda értetek. Ha így éltek, a
mennybe jöttök. Erre áldalak meg benneteket az Atya, a Fiú és
a Szentlélek nevében.”

2014. márc. 6. Szentségimádáson Jézus: „Drága gyermekeim!
Ti mindig csak így imádkozzatok: Atyám, legyen meg a Te
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akaratod! Jézusom, ne úgy legyen, ahogy én akarom, hanem
ahogy Te! 

Kedves gyermekeim! Ti vagytok magatoknak a legnagyobb
ellenségei. Mert mindaz, amit ti akartok, az lehet a sátán kísér-
tése. De ha mindig úgy imádkoztok, ahogy Én tettem a
Getszemáné kertben, akkor nem tud becsapni a sátán. Akkor
Atyám cselekszik az életetekben, és ez maga az üdvösségre
vezető út. 

Kicsi gyermekeim! Széles az út, amely a kárhozatra visz.
Sokan mennek rajta. Adtam nektek Mózes által a tíz parancsot.
Mindaz, aki betartja, üdvözül. Az Evangéliumban adtam nek-
tek a főparancsot. Ez megerősíti a tíz parancsot. Ha szeretetben
éltek egymással, akkor nem tudtok rosszat tenni a másiknak.
Az Evangéliumban, példabeszédekben tanítottam a népet. Ha
tettekre váltjátok tanításomat, életszentségben fogtok élni. 

Drága gyermekeim! Ezt az életet arra kaptátok, hogy megszen-
telődjetek, és másokat is megszenteljetek. Mit jelent ez? Azt,
hogy ismerjétek meg tanításomat, és váltsátok tettekre! Ha ezt
megteszitek, szentekké lesztek. Életpéldátokkal és tanításotok-
kal másoknak is hirdessétek az Evangéliumot, szeretetetekkel
és jó cselekedeteitekkel vonzzátok őket Hozzám! Ha így éltek,
rátok is vonatkoznak szavaim: akik sokakat tanítottak az igaz-
ságra, ragyogni fognak Atyám országában, mint a nap. 

Gyermekeim! Ne hagyjátok magatokat elcsábítani a gonosz-
nak! Ha kísért, azonnal mondjatok neki ellent! Ne feledjétek:
a tíz parancsot és a főparancsot soha át ne hágjátok! Akkor
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szentül fogtok élni a földön, és elnyeritek az örök boldogsá-
got. Erre áldalak meg benneteket az Atya, a Fiú és a Szentlélek
nevében.” 

2014. márc. 9. Szentségimádáson Jézus: „Drága gyermekeim!
Az idő rövid. Készüljetek! Hamarosan sokaknak meg kell állni
Szent Színem előtt. Éljetek szüntelen készenlétben, mert nem
tudjátok sem a napot, sem az órát! A háborúk egyre több hely-
re ki fognak terjedni. Nemsokára ki fog törni a harmadik világ-
háború. Rengeteg lesz a halott. Fiatal életek mennek az ítélet-
re. Imádkozzatok az ifjúságért! Tudatlanok és tapasztalatlanok.
De Én megadom nekik a kegyelmet, hogy felismerjenek
Engem, a világmindenség Alkotóját, és vágyakozzanak
Hozzám, Teremtőjükhöz akkor is, ha soha nem hallottak
Rólam. 

Gyermekeim! Én Mindenható vagyok. Ha Én vonzok egy lel-
ket, az már nem kárhozik el. Mondom nektek, ha soha nem is
hallott Rólam, de felnéz a csillagos égre, tudni fogja, hogy ezt
a természetet Valaki alkotta, és ez a Valaki teremtette szeretet-
ből az embert. Ó, ha látnátok, hányan vannak a mennyben, ele-
sett fiatal kiskatonák, akik egy örökkévalóságon át hálát adnak
Nekem azért, hogy megadtam nekik a kegyelmet, hogy felis-
merjenek Engem a természet szépségéből, a világ Alkotóját, és
higgyenek Bennem, hogy haza várom őket, mint jóságos Atya,
Aki helyet készítettem nekik országomban.

Gyermekeim! Mondom nektek: elsősorban a lelkek üdvössé-
géért imádkozzatok, csak azután kérjetek mást, mert ez a leg-
fontosabb. Nem az számít, hogy egy ember mennyit élt ezen
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a földön. Egy napot, vagy száz évet, hanem csak az, hogy
üdvözüljön. Jóllehet, nagy kegyelem a hosszú élet, de csak
annak, aki kamatoztatja. Aki kincseket gyűjt a mennybe. Aki
eltékozolja az időt és a lehetőségeket, annak nehéz lesz róla
számot adni. Ezért kicsinyeim életetek minden pillanatát
kamatoztassátok! Használjátok ki becsületes munkára, álla-
potbeli kötelességeitek teljesítésére, és minden szabad időtö-
ket fordítsátok imára, mert ma erre van a legnagyobb szük-
ség! Ima a Szentírás, vagy más vallásos könyv olvasása. Ima
a kötetlen beszélgetés Velem. Ima, ha saját szavaitokkal kér-
tek Engem magatokért, vagy másokért. De ima az is, ha
figyelmeztettek valakit szeretettel, hogy hogyan maradjon
meg a keskeny úton, amely hozzám vezet. Végül ima, ha hir-
detitek az Evangéliumot, hisz ezt adtam parancsba:
„Menjetek el az egész világra! Hirdessétek az Evangéliumot
minden népnek!”

Gyermekeim! Minden ima, ami Rólam beszél, és Hozzám
vonzza a lelkeket. De vannak olyan helyzetek, amikor egy
ember süket és vak a tanítás befogadására, mert vagy súlyos
bűnben él, vagy kísértés alatt áll. Ilyenkor nem mondom, hogy
beszéljetek vele, hanem mondjatok érte kilencedet, és ajánljá-
tok fel a Szentmisét! Az ilyen lelkekről mondtam: ne beszél-
jetek nekik Rólam, hanem Nekem beszéljetek róla! Én meg-
hallgatom, és megadom a szükséges kegyelmet. A hittel teli
ima csodákat művel. Engeszteljetek és imádkozzatok a béké-
ért! Ha nem is tudjátok elkerülni a harmadik világháborút,
mert már annyi a bűn, de enyhíteni lehet a csapásokat, és lel-
keket lehet menteni, hogy ne haljanak meg fiatalon, és később
is üdvözüljenek. 
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Gyermekeim! Vegyétek nagyon komolyan szavaimat! Az idő
rövid. Készüljetek! Éljetek halálra készen, hogy amikor meg kell
állnotok ítélőszékem előtt, a jobbomra tudjalak állítani benneteket,
és ezt halljátok Tőlem: Jöjjetek, Atyám áldottai! Vegyétek birtok-
ba az országot, amely öröktől fogva nektek készült! Mondom nek-
tek: Hamarosan lezárul ez a korszak. Egy új világ következik, amit
csak nagyon kevesen fognak megérni. Ezért figyelmeztetlek ben-
neteket, vegyétek nagyon komolyan szavaimat! Éljetek szüntelen
készenlétben, mert nem tudjátok sem a napot, sem az órát! Élete-
tek minden pillanatában éljetek úgy, ahogy halálotok pillanatában
szeretnétek, hogy éltetek volna! Akkor megnyílik előttetek orszá-
gom kapuja, és elnyeritek az örök életet. Erre áldalak meg benne-
teket, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”

2014. márc. 12. Szentségimádáson Jézus: „Drága gyermekeim!
Az idő közel. Elvesznek Engem tőletek, Aki a legméltóságo-
sabb Oltáriszentségben most még köztetek vagyok.
Utálatosságokkal fognak Engem az ál ökumenizmus jegyében
felcserélni. De mindennek be kell teljesülni. Most válnak való-
ra Dániel próféta szavai: „Attól az időtől kezdve, amint meg-
szűnik a mindennapi áldozat, és felállítják a vészt hozó undok-
ságot, ezerkétszázkilencven nap (=3,53 év) lesz.” (Dániel 12,
11.) Ellenfelem most rúgja az utolsókat. Azt hiszi, hogy győz-
ni fog, pedig most fogom megláncolni ezer évre. 

Gyermekeim! A sátán most azon van, hogy minél több lelket
rántson magával a pokolba. Rajtatok múlik örök sorsotok.
Soha ne imádjátok őt, sem a bálványisteneket, akiket elétek fog
állítani. Tartsatok ki Mellettem mindhalálig, akkor tehetetlen
lesz veletek, és lelketeket megmentitek az örök boldogságra. 
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Gyermekeim! Tudjátok meg, hogy ezt a bűnös világot a
Szentmise, az Én vértelen keresztáldozatom, és az igaz, tiszta
engesztelő lelkek tartják fenn. Ha eltörlik a Legszentebb Áldo-
zatot, az Eukarisztiát, vagyis Engem, akkor Atyám olyan bün-
tetést zúdít a földre, amilyen még nem volt, és nem is lesz soha.
Az emberiség kétharmada kipusztul. Hatalmas természeti csa-
pások és világméretű háború fogja sújtani a földet. A sátán
emberei, akik azt hiszik, hogy majd uralkodhatnak a megma-
radt embereken, nagyot tévednek. Tüzet bocsátok le rájuk, és
egy pillanat alatt megemészti őket. A lelküket, amely halhatat-
lan, pedig az örök tűz fogja égetni a pokol legalján. 

Gyermekeim! Legyetek hűségesek Hozzám mindhalálig! Soha
ne kövessetek el bűnt! Akkor Én, Aki Mindenható vagyok, és
látom lelketek tisztaságát, Magammal viszlek benneteket
Atyám házába, abba az örök boldogságba, amely azoknak
készült, akik Istent szeretik.

Gyermekeim, készüljetek! Soha nem látott eseményeknek
lesztek tanúi. Tartsatok ki Mellettem mindhalálig! Akkor Én a
fejetekre teszem az örök élet koronáját. Erre áldalak meg ben-
neteket az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.” 

2014. márc. 17. Itthon a kegyelem órájában Jézus. „Drága
gyermekeim! Az idő rövid. Hamarosan fellép az antikrisztus.
Addig jöjjetek Hozzám, amíg még köztetek vagyok, mert
hamarosan elvesznek Engem tőletek. Addig járuljatok a
Szentségekhez, amíg még megtehetitek, mert nemsokára
megszüntetik a Szentgyónást a Szentáldozást, és a többi
Szentséget is. 
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Gyermekeim! A saját üdvösségetek érdekében kérlek bennete-
ket, ne halogassátok megtéréseteket, mert hamar lezárul a
kegyelem ideje. Az antikrisztus korában már nem lesznek
Szentségek, csak bálványok. Kigúnyolnak Engem, amikor a
helyembe magát a sátánt ültetik. 

Gyermekeim! Mindez már nagyon-nagyon közel van. Jöjjetek
Hozzám mielőbb! Járuljatok a Szentségekhez, amíg még lehet!
Kérve kérlek benneteket, ne hagyjátok elveszni a lelketeket!
Buzdítsátok egymást a megtérésre, amíg még időt kaptok rá!
Erre áldalak meg benneteket az Atya, a Fiú és a Szentlélek
nevében.” 

2014. ápr. 1. Szentségimádáson Jézus: „Drága gyermekeim,
Szívemnek kedves választottai! Most arra kérlek benneteket,
hogy virrasszatok és imádkozzatok! Kérjétek a Szentlelket,
hogy ragyogja be elméteket és szíveteket, hogy világosítsa
meg minden gondolatotokat, és Ő vezesse minden cselekede-
teteket, egész életeteket, mert most olyan idők jönnek, és már
vannak is, amikor egyre nagyobb lesz a zűrzavar és a káosz.
Ellenfelem már régóta készül erre, hogy jól összekuszáljon
mindent, és belopja magát az Egyház szívébe, hogy Helyettem
őt imádják és bálványozzák. 

Gyermekeim! Legyetek hűségesek Hozzám mindhalálig!
Maradjatok meg a keskeny úton! Ha el is vesznek Engem, az
Oltáriszentséget, ti akkor is csak Engem imádjatok! Ne menje-
tek azok közé, akik bálványisteneket imádnak! A rejtekben, ha
ritkán is, de lesz Szentmise, amelyet szentéletű papjaim fognak
bemutatni. Ti oda menjetek! Minden Szentáldozásotokat úgy
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fogadjátok, mint utolsó útravalótokat, mert egyáltalán nem biz-
tos, hogy halálotok előtt még meg tudtok áldozni. 

Gyermekeim! Ez a sátán legnagyobb támadása, amióta fennáll
a világ. Most mindent bevet, hogy a legtöbb lelket a pokolba
taszítsa. Ti, akik olvassátok, és tettekre váltjátok üzeneteimet,
biztonságban vagytok. De jaj, azoknak, akik lesöprik, és
figyelmen kívül hagyják, sőt ellene beszélnek. Ők süketek és
vakok. Behódolnak a sátánnak, és minden csatlósának, mert
nem ismerik fel ellenfelem ravaszságát, hogy kilencven kilenc
igazságot mond, csakhogy egy hamisságot belecsempésszen.
De ez olyan, mint amikor a finom friss ételbe belefullad egy
egér. Akkor már senkinek sem kell. 

Gyermekeim! Ti, akik elfogadjátok Tőlem a tisztán látást,
imádkozzatok vak és süket testvéreitekért, hogy lehulljon sze-
mükről a hályog, és felismerjék az idők jeleit! Mert most azo-
kat az időket élitek, amelyek le vannak írva a Jelenések köny-
vében és a Szentírás más helyein, és amiket előre megjövendölt
Szűz Anyám. De a legegyszerűbb ezeket félre dobni, és behó-
dolni a sátán embereinek. Mondom nektek, az ilyen emberek
az örök üdvösségüket teszik kockára. Imádkozzatok értük,
hogy megkapják és befogadják a tisztánlátás kegyelmét.

Drága gyermekeim! Az idő rövid. Hatalmas keresztényüldözés
fog végigsöpörni a földön. Sokakat ki fognak végezni Énértem.
Készüljetek, és imádkozzatok! Váltsátok tettekre üzeneteimet!
Akkor bevezetlek titeket Atyám országába, ahol vég nélkül
fogtok Velem együtt örvendezni. Erre áldalak meg benneteket
az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”
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2014. ápr. 3. Szentségimádáson Jézus: „Drága gyermekeim!
Készüljetek! Az idő rövid. Hamarosan olyan eseményeknek
lesztek tanúi, amelyekről nem hinnétek, hogy megtörténhet-
nek. Éljetek szüntelen készenlétben, mert hamarosan kitör a
harmadik világháború. Rengeteg lesz a halott. Ne féljetek a
haláltól, mert ez minden halandó sorsa. Ezt senki sem kerülhe-
ti el. Inkább nézzetek szembe a halállal, és készüljetek fel rá!
Ne az elmúlást lássátok benne, mert az csak a testre vonatko-
zik, amely porból lett, és újra porrá lesz. A lélek életére fordít-
sátok figyelmeteket, amely halhatatlan. Ezért mondtam: „A
lélek az, ami éltet, a test nem használ semmit.” A szüntelen
készenlét, amelyet az Evangéliumban kértem, azt jelenti, hogy
éljetek halálra készen. Más szóval: várjátok kitörő örömmel a
nagy találkozást Velem, Isteni Megváltótokkal, Aki úgy szeret-
telek benneteket, hogy az életemet adtam oda értetek, hogy aki
hisz Bennem, el ne vesszen, hanem örökké éljen. 

Gyermekeim! Az idő elszáll. Itt a földön minden ember élete
véget ér. Ezért aki bölcs, arra készül, ami felé halad. Ha előke-
lő vendéget vártok, milyen körültekintő felkészüléssel előzitek
meg. Kitakarítjátok a házat, mindenféle finomságokat vásárol-
tok be, és jó ebédet készítetek a tiszteletére. Engem, a második
Isteni Személyt hogyan vártok? Először is vegyetek fürdőt a
bűnbocsánat Szentségében! Bánjátok meg, és gyónjátok meg
minden bűnötöket, így tegyétek ragyogó tisztává lelketek szo-
báját, amely az Én lakásom. Gyűjtsetek be minél több tiszta,
önzetlen szeretetből fakadó jócselekedetet! Ezzel ajándékozza-
tok meg Engem! Amit a kicsinyek közül egynek adtok, azt
Nekem adjátok. Végül lángoljon a szívetek az Irántam való
szeretettől, így várjátok epekedve a Velem való nagy találko-
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zást, kérve magatokra a jó halál és a végső állhatatosság
kegyelmét! Ha így éltek, nem lesz félelmetes a halál, hanem a
földi lét velejárója. Ha hisztek az örök életben, amelyet meg-
ígértem, minden Bennem hívőnek, akkor örülni fogtok, és vár-
játok halálotok napját, amely örök boldogságotok kezdete lesz,
ha úgy éltek, hogy megtartjátok parancsaimat. A főparancs a
szeretet. Az első az Isten szeretete, a második a felebarát sze-
retete. Atyám azoknak készítette országát, akik Őt szeretik.
Igyekezzetek megmaradni a keskeny úton, amely a mennybe
visz! Éljetek bűn nélkül, akkor tágasra nyitom előttetek orszá-
gom kapuját, és bevezetlek benneteket az örök boldogságba.
Erre áldalak meg mindnyájatokat az Atya, a Fiú és a Szentlélek
nevében.”

2014. ápr. 6. Szentségimádáson Jézus: „Drága gyermekeim!
Az idő rövid. Készüljetek! Hamarosan nagy keresztényüldözés
lesz. Minden hirtelen jön. Az Egyház szétválása már megkez-
dődött. Szinte észrevétlenül, de már itt van. A tévtanítások már
rég beszivárogtak az Egyházba. Ilyenek: „Mindenki üdvözül.
Isten nem büntet. Isten igazságossága az Ő végtelen irgalma.”
Ezek féligazságok. Az Én irgalmasságom csak a bűnbánó lel-
kekre árad ki. A megátalkodott bűnösökre igazságosságom
haragja sújt le. A mennyországban Isten irgalma érvényesül. A
pokolban Isten igazságossága, a földön pedig Isten türelme. De
türelmem nem végtelen. Az igaz, hogy hosszan tűrő és könyö-
rületes vagyok a bűnösökhöz, és minden lelket üdvözíteni aka-
rok, de ez mindig az ember válaszától függ. Ezért figyelmez-
tettelek benneteket oly sokszor a megtérésre, a bűnbánatra,
mert rajtatok múlik örök sorsotok. Ne hagyjátok magatokat fél-
revezetni! Az antikrisztus még nem lépett fel, de a rejtekből
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már régóta manipulálja a világot és az Egyházat. Letagadja a
sátánt, a poklot és a bűnt. Ami nincs, az ellen nem kell harcol-
ni, védekezni. Ez ellenfelem félrevezetése azért, hogy még
könnyebben elbánjon veletek. Az egész világ erről szól: lefog-
lalni a gondolatotokat, minden percet a világi és a bűnös dol-
gokkal, hogy Rám, Istenre ne jusson idő.

Gyermekeim! Kérve kérlek benneteket, hagyjatok Rám időt!
Ismerjétek meg az Evangéliumot, és váltsátok tettekre!
Ismerjetek meg Engem, és szeressetek viszont úgy, hogy megte-
szitek tanításomat! Az életetek rövid. Arra kaptátok, hogy
elnyerjétek az üdvösséget. Ahhoz, hogy elnyerjétek, azt kell
tenni, amit tanítok nektek. Ne rendezkedjetek be erre a rövid
földi életre! A hídon nem építenek házat, csupán átmennek rajta.
A földi életetek is erről szól. Tőlem jöttetek, és Hozzám kell
visszaérkezni. Tartsátok meg törvényeimet, tegyétek a jót, és
éljetek mindenkivel szeretetben! Akkor elnyeritek az örök életet.
Atyám azoknak készítette országát, akik Őt szeretik. Szeressétek
Őt úgy, ahogy tanítottalak benneteket! Teljes szívetekből, teljes
lelketekből, teljes elmétekből és minden erőtökből. A felebarátot
pedig úgy, ahogy Én szerettelek titeket, hogy az életemet adtam
oda értetek. Ezt mondtam: aki követni akar Engem, tagadja meg
magát, vegye fel naponta keresztjét, és úgy kövessen. Ha így
mentek végig a szűk ösvényen, elnyeritek az örök boldogságot.

Drága gyermekeim! Már itt az óra, amikor színt kell valla-
notok: vagy Mellettem, ami a Szent Evangélium megtartását
jelenti, vagy az antikrisztus mellett, ami az ő tévtanításainak
az elfogadása, és a bálványimádás, melynek vége az örök
kárhozat.
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Kicsinyeim! Óvakodjatok attól, hogy elfogadjátok az antikrisz-
tust és az ő tévtanításait! Őrajta keresztül maga a sátán működik,
akinek csak egy célja van: minél több lelket a pokolra taszítani.

Gyermekeim! A pokolból nincs visszaút. Addig tartsatok bűn-
bánatot, amíg még itt élek! Fogadjátok meg szavaimat! Erre
áldalak meg benneteket megerősítő áldásommal az Atya, a Fiú
és a Szentlélek nevében.

Drága gyermekeim! Most hozzátok szólok, akik még kerestek,
és nem találtatok meg.

Gyermekeim! Ott vagyok a lelketek legmélyén, a legbelső szo-
bában. Teremtsetek magatokban csendet bent és kint!
Szólítsatok meg Engem! Beszéljetek Hozzám! Én Isten-Ember
vagyok. Megértem szavaitokat, belelátok gondolataitokba.
Mondjátok el Nekem örömeiteket, bánataitokat, megoldatlan
problémáitokat! Én Mindenható és végtelenül gazdag vagyok.
Én minden gondotokat meg tudom oldani, de csak úgy, ha
bizalommal kértek Engem, és Rám bízzátok a megoldást. Ezt
azért kérem, mert egyedül Én tudom, mi válik az üdvössége-
tekre, és azt meg is adom. 

Gyermekeim! Az élet rövid. Addig jöjjetek Hozzám, amíg még
ebben a testben éltek, mert ha már kirepült lelketek testetekből,
akkor lezárul életetek. Lepereg előttetek minden gondolatotok,
szavatok, cselekedetetek. Minden válaszotok, amelyeket hívá-
somra, indításaimra adtatok. Addig jöjjetek Hozzám, amíg még
időt és alkalmat adok rá! Használjátok fel a nektek juttatott
kegyelmet, amely az örök életre vezet benneteket! 
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Drága kicsinyeim! Én a Véremet ontottam a ti üdvösségetekért.
Nektek is együtt kell működni kegyelmemmel, ha üdvözülni
akartok. Nélkületek nem megy. 

Drága gyermekeim! Nézzetek föl a keresztre! Ott függök
rászegezve. Elmélkedjetek kínszenvedéseimen és kereszthalá-
lomon! Nagy árat fizettem a lelketekért. Nem vagytok a maga-
tokéi, hanem az Enyéim. Meg akarlak menteni benneteket!
Válaszoljatok hívó szavamra! Lépjetek személyes kapcsolatba
Velem! Szerető Barátotok vagyok. Azt várom, hogy kérjetek,
mert segíteni akarok nektek! Jöjjetek Hozzám mindnyájan, és
Én felüdítelek benneteket! Itt várlak a lelketekben. Szomjazom
a lelketekre, figyelem minden rezdüléseteket! Szólítsatok meg,
és Én válaszolok nektek! Mennyei békét és örömöt árasztok a
lelketekbe. Innen tudjátok meg, hogy veletek vagyok. Nálam
nélkül semmit sem tehettek. De ha hívtok, mindenben segítek
nektek. Mindnyájatokat meg akarlak hívni oltáromhoz, ahol
drága Szent Testemmel és Véremmel akarom táplálni, erősíte-
ni a lelketeket. Előtte tisztuljatok meg a bűnbocsánat szentsé-
gében! A szívetekbe akarok térni. Egyesíteni akarlak bennete-
ket Magammal! Azt akarom, hogy merüljetek el Bennem, mint
parányi vízcsepp a hatalmas szeretet óceánban! Azt akarom,
hogy Bennem éljetek, és Én tibennetek, elválaszthatatlanul,
mindörökre! Akkor elnyeritek a boldog örök életet, amely Én
Magam vagyok. Erre áldalak meg benneteket az Atya, a Fiú és
a Szentlélek nevében.”

2014. ápr. 17. Nagycsütörtökön, Szentségimádáson Jézus:
„Drága gyermekeim! Nagycsütörtök van. Ma éjjel megverték a
Pásztort, és szétszéledt a nyáj. Most, a ti korotokban is így van.
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Ellenfelem beszivárgott Egyházamba. Folyamatosan tévtanítá-
sokat hirdet. Csak egy a cél: megnyerni a tömegeket, és lehe-
tőleg mindenkit egyesíteni. Azért, hogy ha majd fellép az anti-
krisztus, a megtévesztett tömegek minél többen imádják őt, és
leboruljanak a fenevad előtt. Mindez ellenfelem műve, aki
most az utolsókat rúgja, és minél több lelket akar a kárhozatra
magával rántani. 

Gyermekeim! Most színt kell vallanotok. Ne higgyetek a
gonosznak, aki most mindent összezavar azért, hogy káoszt
teremtsen, és ha lehet, még a választottakat is megtévessze.

Gyermekeim! Ti tartsatok ki Mellettem! Ne higgyetek az anti-
krisztusnak, aki imádtatni akarja magát! Ne boruljatok le a bál-
ványaik előtt! Ti szigorúan csak az Evangéliumban higgyetek:
Egy Isten van, Aki három Személy, Atya, Fiú és Szentlélek. Én,
a második Isteni Személy, Emberré lettem. A Szentlélek ereje
által Szűz Anyám méhében megtestesültem, és megszülettem.
Majd felléptem az emberek között. Megkeresztelkedtem, és
hirdettem Atyám Igéjét, az örömhírt. Számos csodát műveltem.
Minden betegséget meggyógyítottam. Halottakat támasztottam
fel. Mivel Isten Fiának neveztem Magam, mert Az is vagyok,
és az Igazságot nem lehet elhallgatni, és ezt csodáimmal is
bizonyítottam, ezért a zsidók csúfos kereszthalálra ítéltek, mert
szerintük káromkodtam. A keresztfán értük imádkoztam:
Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cseleksze-
nek! Majd harmadnapra feltámadtam. Megjelentem apostola-
imnak. Velük ettem, és megérinthették feltámadott Testemet,
Szent Sebeimet. Majd fölmentem a mennybe, ahol most is
Atyám jobbján ülök, és uralkodom. Előttem hajol meg minden
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térd a mennyben, a földön és az alvilágban. Mint ahogy ezt már
többször is megmondtam, most újra megismétlem: nem fogok
többet úgy visszajönni a földre, mint először. Másodjára az ég
felhőin térek vissza dicsőségben, mint Isten-Ember. Minden
szem meglát Engem, még azok is, akik keresztülszúrtak.
Olvassátok el a Szentírást! Csak így jövök vissza. Ne higgye-
tek az antikrisztusnak, aki hamis csodáival fogja megtéveszte-
ni a világot, és azt fogja hazudni, hogy ő Én vagyok. Ő nem a
Messiás. Ő csak a sátán megtévesztett áldozata, aki azt hiszi
magáról, hogy ő a messiás. 

Gyermekeim! Ne hallgassatok rá! Ne boruljatok le előtte! Ne
kérjetek segítséget tőle, és ne higgyetek a sátán által művelt
hamis csodáiban! Fogadjátok meg szavam, mert ha szóba áll-
tok vele, és igénybe veszitek a segítségét, már eladtátok a lel-
keteket a sátánnak, aki úrrá lesz fölöttetek, és a pokol szakadé-
kába taszít.

Gyermekeim! Ne kövessetek el bűnt! Akkor a Szentlélek min-
dent megmutat nektek. Kérjétek Tőle a tisztán látás kegyelmét,
és azt, hogy vezessen el az örök életre!

Gyermekeim! Most nagy a tét. Mindenkinek meg lesz rostálva
a hite és a hűsége. Tartsatok ki Mellettem mindhalálig, mert
csak így üdvözülhettek! Az idő vészesen fogy. Éljetek szünte-
len készenlétben, mert hamarosan sokan meg fogtok állni
Szent Színem előtt! Ellenfelem már eltervezte a harmadik
világháborút. Sok embert ki fog irtani. De ti ne féljetek! Atyám
házában sok lakóhely van. Ti csak legyetek lélekben kisdedek,
hagyatkozzatok Rám teljesen, és határtalanul bízzatok
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Bennem! Az ilyeneké a mennyek országa. Aki Bennem
bízik, meg nem szégyenül. A mennyország sokkal szebb és
tökéletesebb, mint a föld. Igyekezzetek elnyerni az örök éle-
tet! Erre áldalak meg benneteket az Atya, a Fiú és a
Szentlélek nevében.”

2014. ápr. 18. Nagypénteken, Szentségimádáson a Szentlélek
imája: „Drága jó Jézusom! Te itt függsz a keresztfán. Szent
Tested már halott. Tanítványaid levesznek a keresztről, és
Szent Édesanyád ölébe fektetnek. Ó mily nagy volt az Ő szo-
morúsága! Csak a hit és a remény tartotta benne az életet, hogy
meg nem szakadt az Ő Szeplőtelen Szíve. Erősen hitt és remélt
szavaidban: „Harmadnapra feltámadok.” Imájával siettette fel-
támadásod óráját. Amikor feltámadtál, megjelentél Neki.
Elsőnek Ő látott meg, és forró öleléssel, lángoló szeretettel
Szeplőtelen Szívére szorított. Ó mily nagy volt az Ő boldogsá-
ga! Soha többé nem veszít el, mert az első halál már elmúlt, és
a feltámadás örökké tart. Már csak egyetlen vágya volt, hogy
Veled együtt Ő is felmenjen a mennybe. Később, amikor a
megalakuló Egyháznak nem volt már rá szüksége, ez a vágya
is teljesült. 

Édes jó Jézusom, imádott Krisztusom! Köszönöm, hogy feltá-
madtál és örökké élsz, hogy köztünk maradtál, és hiszünk
Benned, hogy Veled együtt mi is feltámadunk. Köszönöm,
hogy nekünk is helyet készítettél a mennyben, ahol Veled
együtt örökké örvendezni fogunk. Jézusom, imádott Királyom!
Már csak egy nagy vágyam van: vigyél fel engem is Magad
mellé a mennybe! Kérlek, add, hogy mindörökké gyönyörköd-
jek Szent Színed látásában! Örökké imádjalak, és dicsőítselek!
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Magasztaljam örök jóságodat, szeretetedet és irgalmadat!
Jézusom, örömöm, örök boldogságom! Kérlek, add meg a
kegyelmet, hogy amíg e földön élek, egyfolytában csak
engeszteljelek, imádjalak, és mindenekfölött szeresselek! Úgy
akarlak Téged szeretni, mint Ahogy Te engem, hogy az élete-
det adtad oda értem! Erre áldj meg, kérlek, megerősítő áldá-
soddal, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen.”

2014. ápr. 24. Szentmisén, Szentáldozás után Jézus:
„Szeretlek. Felfogni nem tudod, mennyire szeretlek. Merülj el
Szívem szeretetének lángtengerében, mint parányi vízcsepp a
hatalmas szeretetóceánban! Semmisülj meg teljesen Bennem!
Hagyd, hogy Én éljek, és működjek általad! A szíved lángoljon
Értem! Szeress úgy, ahogy Én téged! Add az életedet Értem!
Mindnyájatoktól ezt kérem. Áldozzátok az életeteket Értem a
szent szolgálatban, amelyet felebarátaitokért kérek! Az életál-
dozatban egészen a vértanúságig. Már nagyon közel az óra,
amikor színt kell vallani: vagy Velem, vagy Ellenem.
Készüljetek! Én mindnyájatoknak megadom a szükséges
kegyelmet, hogy hűségesen kitartsatok Mellettem mindhalálig.
Én mindnyájatok fejére fel akarom tenni az örök élet koroná-
ját. Erre áldalak meg benneteket az Atya, a Fiú és a Szentlélek
nevében.”

2014. május 2. Szentségimádáson Jézus: „Drága gyermekeim!
Az óra itt van. Térjetek meg! Nem győzöm eleget hangoztatni,
hogy mindennél jobban őrködjetek lelketek üdvössége fölött! 

Gyermekeim! Ez a legfontosabb. Sokkal előbbre való minden
másnál, mert a földön minden mulandó, minden itt marad.
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De a lelketek halhatatlan, örökké él, mert maga az Isten lehel-
te belétek, amikor megfogantatok az anyaméhben. Ez azt jelen-
ti, hogy a lelketek a földről az örökkévalóságba költözik. Arra
a helyre, amit itt a földön cselekedeteitekkel kiérdemeltetek. 

Gyermekeim! Ne kövessetek el bűnt! A bűn beszennyezi, eltor-
zítja a lelketeket. Ti kivétel nélkül mindnyájan Isten képmásá-
ra és hasonlatosságára lettetek megteremtve. Ez azt jelenti,
hogy nektek Krisztus arcúaknak kell lenni, vagyis Engem kell
tükröznötök úgy, hogy mindenki felismerje, hogy Én élek, és
működöm bennetek. 

Gyermekeim! Törekedjetek követni Engem! Elsősorban az
Isten iránti szeretetben. Én úgy szerettem Atyámat, hogy min-
dig, mindenben engedelmeskedtem Neki. Ti is minden élet-
helyzetben Velem együtt mondjátok: „Atyám, ne úgy legyen,
amint én akarom, hanem ahogy Te!” Az szereti Istent, aki az Ő
törvényeit megtartja. A felebarátot soha ne helyezzétek Isten
elé! Szeressétek őket úgy, ahogy Én szerettelek titeket! Ha kell,
az életeteket is adjátok oda értük, de mindig csak Isten akarata
szerint! Az életetekben mindig az Isten iránti szeretet legyen az
első! Mondok egy példát: betegen fekszik egy rokonod a kór-
házban. Választanod kell: vagy Szentmisére mégy, és utána a
kórházba, vagy nem mégy Szentmisére, csak a kórházba.
Ilyenkor a főparancsnak kell engedelmeskedni. Részt kell
venni a Szentmisén, amit felajánlhatsz a betegért. Részt veszel
a legnagyobb imádságban, az Én keresztáldozatom megújítá-
sában, amely fenntartja ezt a világot. Csak utána látogatod meg
a beteget. Így teljesíted a főparancsot. Ez sokkal fontosabb,
mint bármi más. Ráadásul beteg rokonod üdvösségére válik.
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Gyermekeim! Ne azzal foglalkozzatok, hogy mi várható! Ez is
fontos, és Én tudtotokra adom. Értésétek meg: az életetek a
földön véges. Bármikor meghalhattok, és akkor meg kell
jelennetek ítélőszékem előtt. Ezért mondtam nektek: éljetek
szüntelen készenlétben, mert nem tudjátok sem a napot, sem
az órát! Éljetek egymással szeretetben! Bocsássatok meg szív-
ből egymásnak! Akkor nektek is megbocsát Atyám, és elnye-
ritek az örök boldogságot. Atyám azoknak készítette országát,
akik Őt szeretik. Az Isten iránti szeretet legyen az első! Csak
utána jöhet a felebarát szeretete. Erre áldalak meg benneteket
az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.

Drága gyermekeim! Az idő rövid. Most teljesülnek be a pró-
féciák, amelyeket előre megmondtam nektek. Éljetek szünte-
len készenlétben, mert nagyon sok embernek ki fogják olta-
ni az életét! Nem lehet két úrnak szolgálni, sem kétfelé sán-
tikálni. Most mindenkinek színt kell vallani: Velem vagy
Ellenem. Életszentség, vagy bűn. Üdvösség, vagy kárhozat.
A tét nagy. Vigyázzatok! Ellenségetek a sátán, ott kószál,
keresi, kit nyeljen el. Álljatok neki ellen keményen a hit ere-
jével! 

Gyermekeim! Az óra eljön. Mindnyájatoknak meg kell állno-
tok ítélőszékem előtt. Erre készüljetek! Ez a legfontosabb. Az
idő rövid. Éljetek halálra készen! Nemsokára visszajövök az ég
felhőin dicsőségemben, és megítélem a világot. Egy új korszak
következik, amit csak nagyon kevesen érnek meg. 

Gyermekeim! Készüljetek! Hamar megítélem a világot. Éljetek
szüntelen készenlétben! Aki áll, vigyázzon, hogy el ne essék!
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Az idő rövid. Előre figyelmeztettelek benneteket. Örök sorso-
tokat ti döntitek el. Már mindent tudtul adtam nektek.
Megáldalak titeket Szívem túlcsorduló szeretetével az Atya, a
Fiú és a Szentlélek nevében.”

2014. május 4. Szentségimádáson Jézus: „Drága gyermekeim!
Küldetést adok mindnyájatoknak a lelkek megmentésére.
Mindenki a Tőlem kapott talentumokkal sáfárkodjon! Ne
mondja közületek egyikőtök sem: én alkalmatlan, tanulatlan
vagyok. Nálam nem az számít, hogy mennyit tanultál, hanem
csak ez: szeretsz Engem? Pétertől is csak ennyit kérdeztem.
Ha szerettek Engem, akkor tanúságot tesztek Rólam az embe-
rek előtt. Az Én törvényem nagyon egyszerű. Egyetlen szó
csupán: szeretet. De első az Isten iránti szeretet, és csak utána
a felebarát iránti szeretet. Ha tökéletesek akartok lenni a sze-
retetben, akkor Engem utánozzatok! Úgy szeressétek Istent, és
egymást, ahogy Én szerettelek benneteket, hogy az életemet
adtam oda értetek! Manapság kigúnyolják a szeretetet. A sze-
retet áldozat, szolgálat, önmegtagadás. A szeretet nem keresi a
magáét, hanem mindig a másét. Az igazi szeretet önzetlen,
tiszta, türelmes. Ha szerettek Engem, akkor megvallotok az
emberek előtt. Akkor világító fáklyák vagytok, és só, amely
megízesíti az ételt. A puszta megjelenésetekkel hirdetitek az
Evangéliumot. Önzetlen, tiszta szeretetetekkel pedig Hozzám
vonzzátok a lelkeket.

Gyermekeim! Nagyon egyszerű a lélekmentés. Mindig ott, és
akkor kell tanúságot tenni Rólam, amikor elétek viszek valakit.
Ma a lelkek milliói éheznek és szomjaznak Engem. Keresnek,
de nem találnak, mert nincs, aki felvilágosítaná őket. 
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Gyermekeim! Amit apostolaimnak mondtam, azt nektek is
mondom: Tegyetek tanítványaimmá minden népet!
Hirdessétek az Evangéliumot! Ne félj hirdetni akkor sem, ha
keveset tudsz! Elég, ha csak ennyit mondasz: Jézus szeret
téged. Meghalt érted a keresztfán, hogy elvegye bűneidet.
Bánd meg minden vétkedet! Szeresd viszont Őt úgy, hogy add
át Neki az életedet! Ő majd szentet formál belőled, és üdvözít
téged. Beszélj Hozzá a saját szavaiddal! Ő hallja. Nyisd meg
Előtte a szívedet! Arra vár, hogy beengedd. Akkor széppé és
boldoggá teszi az életedet.

Ha ennyit mondotok valakinek hittel, kedvesen, már nagyon
sokat segítettetek neki a lelki előrejutásban. Nektek pedig kin-
csetek lesz a mennyben ez a megmentett lélek. 

Kicsinyeim! Én nem várok el tőletek nagy teljesítményeket.
Csupán a szándékot. A többit bízzátok Rám! Csak egy a fontos:
mindig keressétek, és tegyétek az Én akaratomat! Ha így éltek,
megszentelődtök, és rengeteg lelket mentetek ki a sátán mar-
kából. 

Gyermekeim! Mindezt csak addig tehetitek, amíg a földön
éltek. Az életetek rövid. Addig sáfárkodjatok a kegyelmekkel,
amíg le nem zárul az időtök! Utána már az ítélet következik.
Megáldalak titeket Szívem túlcsorduló szeretetével az Atya, a
Fiú és a Szentlélek nevében.”

2014. május 6. Szentségimádáson Jézus: „Drága gyermekeim!
Készüljetek, mert hamar beteljesülnek a próféciák.
Készenlétben várjátok az eseményeket, amelyek már nem
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váratnak sokáig magukra! Így éljetek: Tartsátok meg a főpa-
rancsot! Elsősorban az Isten iránti szeretetet, mert Atyám azok-
nak készítette országát, akik Őt szeretik. Csak utána jöjjön a
felebarát szeretete, akiket úgy szeressetek, ahogyan Én erre
példát adtam, hogy az életemet áldoztam értetek. 

Gyermekeim! Csak a szeretet számít. Minden más itt marad.
Minden értékét veszíti, megsemmisül, elenyészik. A mennyben
a szeretetből fakadó jócselekedeteitek lesznek a ti kincseitek.
Ezért kicsinyeim, fogadjátok meg szavaimat! Bocsássatok meg
szívből egymásnak, hogy Atyám is megbocsásson nektek!
Szeressétek egymást önzetlen, tiszta szeretettel úgy, hogy hoz-
zatok áldozatokat egymásért, mert az igaz szeretet mindig
áldozattal párosul. Amikor bűnbánatot tartotok, mindig tegyé-
tek hozzá: Jézusom, Irántad való szeretetemből bánom minden
bűnömet, bánom az egész világ bűneit. Mondom nektek: az
ilyen lelkülettel tartott bűnbánat leesdi az ég kegyelmét.
Rengeteg megtérő lélek lesz a jutalma.

Kicsinyeim! Figyeljétek a jeleket! Már teljesülnek a próféciák.
Nagyon rövid idő, és elvesznek Engem tőletek. Addig jöjjetek
Hozzám, amíg még veletek vagyok! Mondom nektek: hamaro-
san beteljesülnek Dániel próféta szavai: eltörlik a mindennapi
áldozatot, amely fenntartja a világot. Helyette felállítják a vészt
hozó undokságot. Akkor föllép az antikrisztus, aki imádtatni
fogja magát.

Gyermekeim! Már folynak az előkészületek, amelyek az anti-
krisztus fellépését szolgálják. Ezek: a tévtanítások, a rengeteg
háború, a szegénység, a járványok, a betegségek és a rengeteg
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nyomorúság szerte a világon. Az emberek megtévesztése, hogy
akkor majd minél többen tapsoljanak neki, leborulva imádják
őt, aki azt fogja hazudni, hogy ő Én vagyok, és a sátán erejével
mindenféle szemfényvesztő csodákat fog tenni. Most újra
megismétlem: ti ne higgyetek neki! Ne kövessétek, és ne borul-
jatok le előtte! Ti egyedül csak Engem imádjatok, Aki vissza-
jövök az ég felhőin dicsőségemben. Megítélem a föld lakóit.
Visszajövök szentjeim népes kíséretében. Ti csak Nekem higy-
gyetek, akkor titeket is felveszlek a mennybe, szent angyalaim
közé. Az örök boldogság lesz az osztályrészetek. Most különö-
sen imádkozzatok a tisztánlátásért, és a mindhalálig való hűsé-
gért, hogy kitartsatok Mellettem mindvégig. Kérjétek maga-
tokra és hozzátartozóitokra a jó halál és a végső állhatatosság
kegyelmét! Így imádkozzatok: Jézusom, Te Mindenható vagy.
Kérlek, őrizz meg minket Magadnak szentségben és igazság-
ban! Boríts be minket drága Szent Véreddel, és add meg
nekünk az üdvösséget! Védelmezz minket a sátán minden
álnok cselszövésétől, vezess bennünket drága Szent Lelkeddel
a szűk ösvényen, amelynek végén Te vársz. Kérlek, add, hogy
ölelő karjaidba omoljunk, és drága Szent Kebleden nyugod-
junk örökké, ámen.

Ha ezt imádkozzátok, és így éltek szeretetben, megadom nektek
a jó halál és a végső állhatatosság kegyelmét, és vele együtt az
örök boldogságot. Szem nem látta, fül nem hallotta, emberi szív
fel nem foghatja, amit Atyám azoknak készített, akik Őt szere-
tik. Szeressétek és imádjátok a legszentebb Szentháromságot
teljes szívetekből, és akkor minden elképzeléseteket felülmúló-
an meg lesztek ajándékozva a mennyben. Erre áldalak meg ben-
neteket az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”
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2014. május 29. Szentségimádáson Jézus: „Drága gyermeke-
im! Most hozzátok szólok, akik megtartjátok törvényeimet, és
szerettek Engem. Már nem kell sokat várnotok. Hamarosan
megláttok Engem, amint visszajövök dicsőséges fényemben a
földre. Pontosan úgy szállok alá, ahogy kétezer évvel ezelőtt
fölmentem a mennybe. Minden szem meglát Engem. Ti, akik
hűségesen megtartottátok parancsaimat, nagyon fogtok örülni
Nekem, mert nagy jutalomban részesültök. De azok, akik a
sátánt szolgálták, hiába akarnak elrejtőzni Előlem, tekintetem
utoléri őket. Minden ember érzi a lelkében, hogy mit érdemel.
A bűnösök félnek a haláltól, mert érzik, hogy számadással tar-
toznak tetteik felől, és nagy büntetést kapnak. Az igazak várva
várják, hogy megállhassanak Szent Színem előtt. Úgy vágya-
koznak Hozzám, mint kitikkadt szarvas a hűs patak vizére.
Bennük nincs félelem, mert ők már átmentek az ítéleten, ami-
kor magukat vádolták a gyóntatószékben, és erős fogadást tet-
tek, hogy szakítanak a bűnnel, és életszentségben akarnak élni. 

Drága gyermekeim! Készüljetek! Hamar lezárul életetek, és ez
a korszak, amelyben éltek. Éljetek szüntelen készenlétben,
mert nem tudhatjátok sem a napot, sem az órát! Az események,
amelyeknek nemsokára tanúi lesztek, már régóta elő vannak
készítve. Nemsokára kitör a harmadik világháború, ami sokkal
több áldozatot fog követelni, mint az első kettő együttvéve. 

Gyermekeim! Éljetek halálra, számadásra készen! Ne a földön
gyűjtsetek kincset, mert ezeket mind elveszítitek! Gyűjtsetek
kincseket a mennyben, ahol örökké a tiétek marad! Éljetek
egymással szeretetben! Ellenségeiteket Énértem szeressétek,
Aki megbocsátottam hóhéraimnak a keresztfán! Rólam vegye-
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tek példát! Belőlem merítsetek erőt! Ha Engem követtek, ti is
ott lesztek, ahol Én vagyok, és meglátjátok dicsőségemet.

Gyermekeim! Atyám szeretetből teremtett meg benneteket. A
saját Lelkét lehelte belétek. Ezért egész életetekben az Istenre
szomjaztok, Őt keresitek, amíg meg nem találjátok, és csak Ővele
tudtok betöltekezni. Értsétek meg végre: arra lettetek teremtve,
hogy szeressetek, és szomjazzatok a szeretetre. Ez az életetek
értelme és célja. Egy embert semmi más nem tesz boldoggá,
csak a szeretet. A tökéletes boldogság pedig ez: Istent ismerni és
szeretni, és az Ő szeretetét megtapasztalni. Istent csak úgy lehet
szeretni, ha megteszitek, amit parancsol. A felebarátot pedig úgy
szeretni, ahogy Én erre példát adtam, hogy az életemet áldoztam
értetek. Ha így éltek, már a földön megtapasztaljátok a menny
örök boldogságának az elő ízét. Csak így érdemes élni. Ami ezen
kívül van, az értelmetlen, üres, céltalan, és a lélek halála. Értsétek
meg: mindaz, aki önzetlen, tiszta szeretetből adakozik felebarát-
jának, arról Én Magam gondoskodom. Mindig adok neki annyit,
hogy legyen miből adakoznia, és ő maga is bővelkedjen. Csak
egyet kérek tőletek: keressétek a mennyek országát, és annak
igazságát, a többi mind megadatik hozzá nektek! Én azért száll-
tam le a földre, hogy megnyissam előttetek a mennyország kapu-
ját. Annyira értékes a lelketek, hogy Én, a második Isteni
Személy, az Isten Fia rettenetes kínszenvedések között meghal-
tam értetek. Ekkora ára volt a lelketeknek. Ezért kérve kérlek
benneteket, őrködjetek lelketek tisztasága fölött! Jobban becsül-
jétek meg, mint bármi mást! Mentsetek meg más lelkeket is az
örök üdvösségre! Erre kaptátok az életeteket. Használjátok fel a
kapott időt, amit a földön töltötök! Ere áldalak meg benneteket
megerősítő áldásommal az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”
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2014. jún. 1. Szentségimádáson Jézus: „Drága gyermekeim!
Éljetek szüntelen készenlétben! Az idő rövid. Most jön a nagy
megmérettetés ideje. Megrostálok mindenkit, kivétel nélkül.
Igyekezzetek teljesíteni parancsaimat! Ne legyetek képmuta-
tók! Istennek nem lehet hazudni. Én a szívek és a vesék vizs-
gálója vagyok. Én még a gondolataitokat is ismerem. Hallom
minden szavatokat, látom minden cselekedeteteket.

Gyermekeim! Ne sántikáljatok kétfelé! Én undorodom a kép-
mutatóktól. Az ilyenek közönséges hazudozók, akik nem örö-
kölhetik Isten országát. Nem lehet megfelelni a világnak, és az
Istennek. Vagy Engem szolgáltok, úgy, hogy megtartjátok tör-
vényeimet, vagy a sátánt, mert ő a világ fejedelme. 

Gyermekeim! Nézzetek fel Rám, a keresztre! Kövessetek
Engem a keskeny úton! Engedjetek el mindent, ami a világ,
személyeket, tárgyakat, elveket. Ragadjatok meg Engem, és
legyetek Hozzám hűségesek! Én maradandó értéket kínálok fel
nektek, amit soha nem veszítetek el. Saját Magamat adom nek-
tek a Szentáldozásban. Mossátok tisztára lelketeket a bűnbo-
csánat Szentségében! Jöjjetek Hozzám, Én felüdítelek benne-
teket. Adjátok át Nekem terheteket, minden gondotokat! Ti
csak törődjetek az Én dolgaimmal, a tiétekről Én Magam gon-
doskodom. Ti csak keressétek a mennyek országát, és annak
igazságát, a többi mind megadatik hozzá nektek! Nem akarom,
hogy elsüllyedjetek a földi gondokban! Azt akarom, hogy szár-
nyaljatok Hozzám! Kösse le gondolataitokat az ima, a Belém
vetett bizalom és a hit! Higgyétek, és kérjétek, akkor megkap-
játok mindazt, amire szükségetek van! Én gondoskodom róla-
tok. Hagyatkozzatok Rám, és bízzatok Bennem! Akkor soha
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nem szégyenültök meg. Én ugyanaz vagyok ma is, Aki meg-
szaporítottam a kenyeret. Én Isten vagyok. Ma is tudok csodá-
kat tenni. Tudjátok, mi akadályoz benne? A ti hitetlenségetek.
Minden lehetséges annak, aki hisz. A hittel teli ima hegyeket
mozdít, vagyis a lehetetlennek tűnő dolgokat is megoldja. Ha
hisztek Bennem, ma is megtapasztalhatjátok azokat a csodákat,
amelyeket akkor tettem, amikor a földön éltem. Olvassátok az
Evangéliumot, és váltsátok tettekre! Akkor boldogok lesztek.
Célt és értelmet kap életetek. Lelkeket fogtok kiragadni a sátán
karmaiból.

Gyermekeim! A földi életetek egy folyamatos harc. A bukott
angyalok légiói támadnak minden oldalról benneteket, hogy a
kárhozatba, az örök tűzbe taszítsanak. Meneküljetek Hozzám!
Csak Én tudlak megmenteni benneteket. Megváltásotok az Én
értetek kiontott drága Szent Vérem és kereszthalálom. Kérjétek
magatokra, hogy borítsalak be titeket drága Szent Véremmel!
Akkor tehetetlen lesz veletek a sátán, mert az Én Vérem a töké-
letes védelem. Atyám látja rajtatok e Vért, megenyhül jogos
haragja, és irgalmat gyakorol veletek. Fel nem fogjátok, mek-
kora kincs vagyok a ti számotokra. Én vagyok a ti örök élete-
tek, örök boldogságotok. Ne higgyetek a sátánnak, aki el akar
szakítani titeket Tőlem! Nekem higgyetek, Aki keserves kín-
szenvedésemmel és kereszthalálommal bizonyítottam iránta-
tok való szeretetemet!

Gyermekeim, Véremen megváltott kicsinyeim! Egyétek
Testemet, és igyátok Véremet! Akkor örök életetek lesz
Bennem! Nagy titok ez, mert aki Engem eszik, az eggyé válik
Velem, mint vízcsepp a hatalmas óceánban. Többé már nem
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kettő, hanem egy. Aki Velem egyesül a Szent Színek alatt, az
Belém istenül, és már itt a földön örök élete van. 

Gyermekeim! Addig járuljatok a szentségekhez, amíg még
köztetek vagyok. Sajnos nemsokára beteljesedik Dániel prófé-
ta jövendölése: eltörlik a mindennapi áldozatot, és felállítják a
vészt hozó undokságot, ami maga a sátán, a bálvány. (Dániel
12,11.) Ti soha ne kövessétek őket! Én gondoskodom. A rej-
tekben mindig lesznek szent papok, akik bemutatják a
Szentmisét. Igaz, hogy sokkal ritkábban, mint most.

Gyermekeim! Éljetek szüntelen készenlétben, mert nem tudjá-
tok, mikor kell megállnotok ítélőszékem előtt! Tartsátok meg
parancsaimat! Váltsátok tettekre tanításomat! Akkor nyugod-
tak lehettek, mert elnyeritek az örök boldogságot. Erre áldalak
meg benneteket az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”

2014. jún. 3. Szentségimádáson Jézus: „Drága gyermekeim! Az
élet rövid. Készüljetek fel arra a másik életre, ami a síron túl van!
Ne higgyétek, hogy a test halálával lezárul életetek! Nem. A test
ugyan feloszlik, mert porból vétetett, és porrá lesz. De a lelkete-
ket Maga Isten lehelte belétek. Ezért a lelketeknek örök élete van. 

Kicsinyeim! Az örök életre készüljetek! Tartsátok meg Atyám tör-
vényeit! Szeressétek Istent teljes szívetekből, és felebarátaitokat
úgy, mint magatokat! Akkor már itt a földön örök életetek van.

Gyermekeim, készüljetek! Az idő közel. Hamarosan betelje-
sülnek a próféciák. Akkor sokaknak meg kell állni ítélőszékem
előtt. Minden itt marad. Ne a földi kincsekben bízzatok, hanem
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Isten irgalmas szeretetében! Atyám egy csodálatos országot
készített mindazoknak, akik szeretik Őt. Ezért azzal foglalkoz-
zatok, ami odafönt van! Teljes szívetekből vágyakozzatok rá,
hogy elnyerjétek az örök boldogságot! Atyámat, a teljes
Szentháromságot látni színről színre olyan nagy boldogság és
béke, amellyel egy egész örökkévalóságon át nem tudtok betel-
ni. Itt a földön senkinek sincs maradandó hazája. Ezt az életet
arra kaptátok, hogy megismerjetek Engem, Atyám Igéjét, Aki
a mennyből szálltam alá. Szeressétek Istent, úgy, hogy megte-
szitek, amit parancsol! Hirdessétek Isten Igéjét, tegyetek
Rólam tanúságot mindazoknak, akiket elétek vezetek! Ma
nagy sötétség borítja be a földet. Számtalan démon és gonosz
lélek téveszti meg, és manipulálja az embereket. Hatalmas harc
folyik a lelketekért. Ellenfelem, a sátán csatázik értetek, hogy
minél több embert taszítson a kárhozatra. 

Drága gyermekeim! Vegyétek nagyon komolyan üzeneteimet,
amellyel tanítalak benneteket! Kapaszkodjatok bele irgalmas
szeretetembe, és mindenkit vezessetek Hozzám! Beszéljetek
Rólam! Buzdítsátok megtérésre az embereket, mert az idő lezá-
rul, és utána már semmit sem tehettek. Az Evangéliumban ezt
kértem: éljetek szüntelen készenlétben! Ne egymással legyetek
elfoglalva, hanem keressetek Engem a szívetekben!
Szólítsatok meg! Adjátok át Nekem a gondjaitokat! Ha bíztok
Bennem, csodákat fogtok megtapasztalni. Adjátok át az élete-
teket Nekem! Én szentekké formállak benneteket. Békét és
boldogságot adok a lelketekbe. Célt és értelmet nyer életetek.

Gyermekeim! Hagyjátok magatokat üdvözíteni! Működjetek
együtt a kegyelemmel! Aki meghallja szavamat, és igent mond
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hívásomra, annak megújul Bennem az élete. Új ember lesz, és
megtapasztalja Velem a biztonságot. Erre hívlak meg mind-
nyájatokat. Kövessétek üzeneteimet! Megáldalak benneteket
Szívem csodálatos, semmihez sem fogható végtelen szereteté-
vel, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”

2014. jún. 17. A templomban, rózsafüzér ima alatt a Szűzanya:
„Betakarlak mindnyájatokat Isten-Anyai palástommal.
Védelmem alatt álltok. Nyissátok meg szíveteket a kegyelem
befogadására! Legyetek szentekké!”

2014. jún. 19. Szentségimádáson Jézus: „Drága gyermekeim!
Az óra itt van. Készüljetek! Nemsokára kiontják Értem vérete-
ket. Hatalmas keresztényüldözés van készülőben. Ellenfelem
már mindent előre kitervelt. De ti soha ne féljetek! Veletek
vagyok minden nap, a világ végezetéig. Nem különb a szolga
Uránál. Ha Engem üldöztek, titeket is üldözni fognak. Ha az Én
Véremet kiontották, a tiéteket is ki fogják ontani. Ne féljetek
üldözőitektől! Valljatok meg Engem bátran előttük! Aki meg-
vall Engem, azt Én is megvallom Atyám és szent angyalai előtt.
De aki megtagad Engem, azt Én is megtagadom Atyám és szent
angyalai előtt. Tartsatok ki Mellettem mindhalálig! Akkor bevo-
nultok Velem Atyám házába, és Én a fejetekre teszem az örök
élet koronáját. Bízzatok Bennem a síron túl is, mert az örök
életbe a halál által, mint egy küszöb által léphettek be. Kérjétek
az ég Urát, hogy állhatatosak legyetek mindhalálig!

Gyermekeim! Nézzetek fel Rám, a keresztre, mekkora árat
fizettem a ti üdvösségetekért! Ti se méricskéljetek! Adjátok
oda az életeteket Nekem, amiképpen Én is odaadtam értetek!
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Szeressetek Engem mindenekfölött, amint Én is szerettelek
benneteket! Akkor könnyű lesz és édes a végső áldozat, és
elnyeritek az örök boldogságot. Az szeret Engem, aki megtart-
ja Atyám törvényeit. Aki odaadja Értem életét, megmenti azt,
az örök életre. Mert mit ér az embernek, ha az egész világot
megnyeri, de lelkében kárt szenved? Mit adhatna cserébe lel-
kéért? Lelketek örök üdvössége az Én értetek kiontott drága
Szent Vérem. Csak úgy üdvözülhettek, ha megteszitek Atyám
törvényeit. Minden cselekedetetek, gondolatotok és szavatok
fel van írva az Élet Könyvében. Csak a szeretet számít. Éljetek
mindig mindenkivel szeretetben, de mindenekfölött Istent sze-
ressétek! Akkor sok lelket mentetek meg az örök életre.
Elképzelni sem tudjátok, mennyi lélek vergődik a sátán kelep-
céjében. A ti imáitok és szeretetből fakadó jócselekedeteitek
révén kiszabadítom őket. Ne fukarkodjatok az áldozatokkal!
Fogadjatok el mindent, amit megengedek a lelkek javára!
Odaát ezeknek az általatok megmentett lelkeknek fogtok a leg-
jobban örülni. Ezek lesznek a ti kincseitek. Már most ajánljá-
tok fel vértanúságotokat az Én rettenetes kínszenvedésem és
kereszthalálom örök érdemeivel egyesítve égi Édesanyátok
hétfájdalmas Szeplőtelen Szíve, és könnyei által a szegény
bűnösök megmentéséért! Rengeteg lelket fogtok kiragadni a
sátán markából. Ne féljetek a haláltól! Én ott is, akkor is vele-
tek leszek. Olyan kegyelmet és bátorságot adok a szívetekbe,
hogy Irántam érzett lángoló szeretetetekkel megvettek minden
szenvedést, és vágyódni fogtok a vértanúságra, hogy ez által is
beteljesítsétek rátok vonatkozó örök szent tervemet.

Gyermekeim! Az óra itt van. Eljött. Készüljetek! Adjátok át az
életeteket Nekem! Imádjatok Engem teljes szívetekből, feleba-
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rátaitokat pedig úgy szeressétek, ahogy Én szerettelek benne-
teket, hogy az életemet adtam oda értetek! Akkor soha nem
látott boldogságban lesz részetek egy egész örökkévalóságon
át, mert Isten azoknak készítette az Ő országát, akik Őt szere-
tik. Készüljetek, mert hamar beteljesülnek a próféciák! Soha ne
féljetek! Bízzatok Bennem határtalanul, akkor meg nem szé-
gyenültök. Erre áldalak meg benneteket, az Atya, a Fiú és a
Szentlélek nevében.”

2014. jún. 23. Szentmisén, Szentáldozás után Jézus: „Nagyon-
nagyon szeretlek. A Véremet ontottam ki érted. Magamat adom
neked minden Szentáldozásban. Szeress viszont Engem! Add
az életedet Értem!”

2014. június 29. Itthon a kegyelem órájában az Úr Jézus:
„Drága gyermekeim! Az idő rövid. Készüljetek! Soha nem
látott eseményeknek lesztek tanúi. Éljetek szüntelen készenlét-
ben! Megrostálom a föld lakóit. Számon kérek minden bűnt,
minden mulasztást. Ne féljetek, inkább térjetek meg! Ne halo-
gassátok, mert erre már nincs időtök! Vegyétek nagyon komo-
lyan figyelmeztetéseimet! Most van itt megtérésetek ideje,
amíg még lehetőséget adok rá. Éljetek a kegyelemmel! A halál
hirtelen jön. Éljetek halálra készen, mert most olyan esemé-
nyek jönnek, hogy egyetlen pillanat alatt sokan meg fogtok
halni. Onnan nincs visszaút, akkor már nem tudtok változni. Az
idő rövid. Készüljetek! Kérjétek a Szentlelket, hogy adja meg
a tisztánlátás kegyelmét! Tartsatok bűnbánatot! Keressetek
Engem! Ott vagyok lelketek legbelső szobájában. Szólítsatok
meg! Mondjatok el Nekem mindent! Minden gondotokat adjá-
tok át Nekem! Én nagyon-nagyon szeretlek mindnyájatokat,
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kivétel nélkül. Én minden megbánt bűnt megbocsátok. De jaj
annak, aki nem akarja megbánni, azt örök vétek terheli. Ez
pedig maga a kárhozat. 

Gyermekeim! Készüljetek! Tegyétek meg, amit mondok nek-
tek! Megáldalak benneteket Szívem túlcsorduló, mindent meg-
bocsátó szeretetével, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”

Szentírási megerősítések: Apcsel. 19, 20. „..az Úr szava…”
Lukács 1, 45. „Boldog, aki hitt annak beteljesedésében, amit az
Úr mondott neki.”

2014. jún. 30. Szentségimádáson a Szentlélek imája bennem:
„Hőn imádott Megváltó Jézusom! Te, Aki könnyek között így
könyörögtél Atyádhoz: „Atyám, ha lehetséges, múljék el Tőlem
ez a kehely, de ne az Én akaratom legyen, hanem a Tiéd.” 

Most én is így könyörgök Hozzád: Jézusom, Te mindent meg-
tehetsz. Ha lehetséges, kérlek, vond vissza a büntetés haragját,
mely e világot sújtani fogja, de ne az én akaratom legyen,
hanem a Tiéd. Jézusom, kérlek, borítsd be ezt a földgolyót a Te
értünk kiontott ártatlan drága Szent Véreddel! Mentsd meg a
lelkeket az örök kárhozattól! Indíts minket, akik leborulva imá-
dunk Téged, hogy soha ne vonakodjunk még több áldozatot
hozni a lelkekért! A Te értünk átszegzett, megostorozott, tövis-
koronás, csupa Vér Testedet lássuk mindig magunk előtt a
keresztfán! Mily hatalmas volt a Te irántunk való szereteted!
Milyen nagy árat fizettél a mi lelkünk üdvösségéért! És az
emberek milyen könnyen elprédálják ezt a drága kincset. Igent
mondanak a sátánnak, besétálnak csapdájába, aki rabul ejti
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őket, majd a kárhozatba taszítja. Ó, ha láthatnák, csak egy pil-
lanatra is, milyen fertelmesen rút a sátán, és minden bűn, senki
sem állna szóba vele, és nem vétkezne. Ha csak egy pillanatra
láthatnánk a mennyet, és Téged, feltámadott, dicsőséges
Testedet, semmi áldozatot sem találnánk soknak, hogy elnyer-
jük, és minél több lelket megmentsünk. De a hit szemével
mindezt látjuk. Kérjük Tőled, erősítsd meg hitünket, és óvj
meg a gonosztól! 

Drága Jézusom! Keresztre feszített Királyom! Őrizz meg ben-
nünket minden bűntől! Boríts be minket értünk kiontott drága
Szent Véreddel! Kérünk Téged, üdvözíts minket! Ámen.”

Jézus: „Drága gyermekeim! Az idő rövid. Hamarosan vissza-
jövök megítélni a földet. Készüljetek! Tartsatok bűnbánatot!
Gyónjátok meg bűneiteket, hogy hótiszta lélekkel várjátok
dicsőséges eljövetelemet! Ha megfogadjátok szavamat, akkor
nincs mitől félnetek. Váltsátok tettekre az Evangéliumot! Ez az
életszentség. Ez az üdvösség. Hamarosan lezárul ez a korszak.
Az emberiség saját magát írtja ki. Csak nagyon kevesen marad-
nak életben. Ők lesznek a szent gyökér, amely majd az új kor-
ban kihajt. Ők már a béke emberei lesznek, mert ezer évre
megláncolom a sátánt. Nem tudja többé megkísérteni az
embert. Ez lesz az ezer éves béke uralma. Az emberek békében
és szeretetben fognak élni.

Gyermekeim! Ez a kor már nagyon közel van. Ezért mondom:
készüljetek, mert nagyon sokan meg fogtok állni ítélőszékem
előtt. Tegyétek meg Atyám törvényeit, és éljetek szeretetben!
Akkor nincs mitől félnetek, és bejöttök Atyám országába.
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Gyermekeim! Az idő rövid. Vegyétek nagyon komolyan figyel-
meztetéseimet, és váltsátok tettekre szavaimat! Készüljetek!
Mindent előre megmondtam nektek. Fogadjátok megerősítő
áldásomat, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”

Szentírási megerősítés: Zsid. 12, 22-25. „…ti Sion hegyéhez
járultatok,…Jézushoz, a ránk hulló Vérhez, amely hathatósab-
ban kiált, mint Ábelé. Vigyázzatok, ne utasítsátok vissza azt,
aki hozzátok szól.”

Fontos, életbe vágó üzenet:

2014. júl. 12. Itthon Jézus: „Nyisd ki a Szentírást! Kolosszei 1,
25. „Isten szava” Máté 12, 32. „Ha valaki az Emberfia ellen
beszél, bocsánatot nyer, de ha a Lélek ellen beszél, nem nyer
bocsánatot sem ezen, sem a másvilágon.” Jézus: „Nagyon sok
lélek kárhozik el. Drága kislányom! Kérek tőled valamit.
Ajánld fel Nekem naponta ötször az Én értetek kiontott drága
Szent Véremet, Szent Sebeimet és rettenetes kereszthalálomat,
egyesítve Szűzanyátok hétfájdalmas Szeplőtelen Szíve és
könnyei érdemeivel, és minden gyermekének áldozataival és
szenvedéseivel együtt a lelkek megmentéséért. Így engeszte-
lést nyújtotok Nekem a sok bűnért, ami a világban van. Így
mondd: „Jézusom, kérlek, fogadd el az áldozatot a szegény
bűnösök megtéréséért! Drága Szent Véredre és kereszthalálod-
ra kérlek, ments meg minden lelket a pokol tüzétől, az örök
kárhozattól!” Így sok lélek megmenekül, akik örökké hálát
fognak adni Nekem azért, hogy nem vesztek el. Az elejére ezt
írd: Fontos, életbe vágó üzenet.” Szentírási megerősítés:
Efezus 1, 9: „Tudtunkra adta akaratának titkát…”
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2014. júl. 16. Szentmisén, Szentáldozás előtt Jézus: „A
Szívemet adom mindnyájatoknak. Kimondhatatlanul szeretlek
benneteket. Viszonozzátok az Én végtelen szeretetemet!
Nézzetek fel Rám, a keresztre! Kereszthalálom csak egy kis
szelete irántatok érzett végtelen szeretetemnek.”

2014. júl. 27. Szentségimádáson Jézus: „Drága gyermekeim!
Az idő egyre fogy. Készüljetek! Már elkezdődött a nagy meg-
mérettetés. Ne féljetek azoktól, akik a testet megölik. Valljatok
meg Engem életetek árán is! Tartsatok ki Mellettem mindhalá-
lig! Éljetek szüntelen készenlétben! Életek halálra készen!
Éljetek úgy, hogy bármelyik pillanatban feddhetetlenül meg
tudjatok állni ítélőszékem előtt! A halál hirtelen jön. De ti ne
féljetek! A halál által, mint egy küszöb által jöhettek be az örök
életre. Atyám mindnyájatoknak öröktől fogva gyönyörű helyet
készített. Ha azt látnátok, mindent megtennétek, hogy elnyer-
jétek. A föld minden szépsége, pompája csak halvány árnyéka
annak, ami odaát vár rátok. Rajtatok múlik, hogy elnyeritek,
vagy elveszítitek örökre. 

Gyermekeim! Szent Véremen és borzasztó kereszthalálom
által váltottalak meg benneteket. Nektek is meg kell hozni a
magatok kicsi áldozatait lelketek üdvösségéért, és ha igazán
gazdagok, és boldogok akartok lenni az örök hazában, akkor
hozzatok még több áldozatot, és mentsetek sok lelket az örök
életre. 

Kicsinyeim! Az élet rövid. Arra kaptátok, hogy elnyerjétek az
örök boldogságot. Csak egy mennyország van, de azt ne a föl-
dön keressétek! Itt ne rendezkedjetek be! Elégedjetek meg a
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legszükségesebbekkel, úgyis itt hagytok mindent. A fölösleget
osszátok szét a rászorulók között! Elsősorban hittestvéreiteket
támogassátok, hogy magasztalják miattatok az Istent! Ha így
éltek, nagyon gazdagon fogtok megtérni az Atya házába. 

Kicsinyeim! Énértem és Énbennem szeressétek egymást! Amit
a kicsinyek közül egynek tesztek, azt Nekem teszitek. Én meg-
fizetek mindenkinek tettei szerint. A fizetség örök jutalom,
vagy örök kárhozat. Ne legyetek fösvények! A kapzsiság a kár-
hozatba visz. Aki szívesen, szeretettel adakozik, annak mindig
adok annyit, hogy neki magának elég legyen, és jusson belőle
másoknak is. Én azért jöttem, hogy életetek legyen, és bőség-
ben legyen. Én mindnyájatokról gondoskodom. Imádkozzatok!
Az ima a lelki irgalmasság legnagyobb jócselekedete. Imával
ki lehet szabadítani valakit a sátán rabságából, a bűnből. Az
imádkozó lelkektől rettegnek az ördögök. Ezért mondtam:
szüntelen imádkozzatok! Ha ezt teszitek, tehetetlen lesz vele-
tek ellenfelem.

Gyermekeim! Hamarosan olyan idők jönnek, amire nem számí-
totok. Csak akik figyelemmel kísérik próféciáimat, és tettekre
váltják üzeneteimet, csak azokat nem éri váratlanul. Már Ámosz
prófétámmal leírattam: „…semmit sem tesz az Úr Isten anélkül,
hogy titkát ki ne nyilatkoztassa szolgáinak, a prófétáknak.”
(Ámosz 3, 7-8.) Ezért nagyon kérlek benneteket, ne támadjátok
prófétáimat! Ők az Én megbízottaim, akiknek kinyilatkoztatom
Magam, hogy rajtuk keresztül tájékoztassalak benneteket a
jövőről. „Vizsgáljatok felül mindent, a jót tartsátok meg.
Mindenféle rossztól óvakodjatok.” (1 Tessz. 5, 21-22.) A tájé-
kozódás nagyon egyszerű. Csak egy mérce van: a Szentírás.
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Ezzel kell összevetni a próféciákat és a kinyilatkoztatásokat. Ha
tartalmilag megegyezik vele, fogadjátok el, mert Tőlem jön. De
ha ellenkezik vele, vessétek el, mert a sátántól van!

Gyermekeim készüljetek! Már teljesülnek a próféciák, amelye-
ket korábban adtam nektek prófétáim által. Újra mondom: ne
féljetek! Hagyatkozzatok Rám! Bízzatok Bennem! Én legyek a
ti támaszotok! Aki Bennem bízik, meg nem szégyenül. Közel
van dicsőséges visszajövetelem a földre. Várjatok Engem kitö-
rő örömmel, bizalommal, mert elérkezik a ti megváltásotok. De
ha nem vártok, részegeskedésben, bűnben tobzódtok, és
kizsákmányoljátok a szegényeket, vigyázzatok, mert megérke-
zem abban az órában, amikor nem várjátok, és a gonosztevők
sorsára juttatlak benneteket. Ott lesz sírás és fogcsikorgatás.
Onnan soha többé ki nem szabadultok. Ez az örök kárhozat. 

Kicsinyeim! Térjetek meg! Éljetek szeretetben! Arról ismernek
meg benneteket, hogy Hozzám tartoztok, ha szeretetben és
békében éltek egymással. Bocsássatok meg szívből egymás-
nak! A rosszat ne rójátok fel! Gondoljatok arra, hogy Atyám is
csak akkor bocsát meg nektek, ha ti is megbocsáttok egymás-
nak. A megbocsátás titka ez: elengedni mindent, és nem gon-
dolni rá többé. Szemléljetek Engem a keresztfán! A legször-
nyűbb kínszenvedéseimben is béke és szeretet volt Bennem.
Pedig teljesen kifosztottak. A ruhámra sorsot vetettek. Az éle-
temet is elvették, és azon voltak, hogy minél jobban gyötörje-
nek. Én meg értük fohászkodtam: Atyám, bocsáss meg nekik,
mert nem tudják, mit tesznek. Halálomban és agyonkínzott
állapotomban is Én voltam a győztes, mert felülemelkedtem
minden kegyetlenségen és gonoszságon. Ti is így tegyetek!
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Imádkozzatok ellenségeitekért, és a bosszút bízzátok Istenre!
Én megfizetek kinek-kinek tettei szerint. Ha láthatnátok a pok-
lot és a tisztítótüzet, elszörnyülködnétek azon, amit ott kell
szenvedni a bűnösöknek. Látjátok a világ megteremtésében,
milyen tökéletesek Isten művei. Ő, Aki az embert megterem-
tette, tökéletes az igazságszolgáltatásban, a büntetésben és a
jutalmazásban is. Újra mondom: bízzátok Istenre a bosszút. Ti
nem tudtok bosszút állni, csak magatokat őrlitek fel, ha nem
bocsáttok meg, és ezért ellenségeitekkel együtt az örök kárho-
zatra juttok. Nektek jobb, ha megbocsáttok, mert szabadok
lesztek. Megszabadultok ellenségeitektől, béke és szeretet tölti
be a lelketeket. Fogadjátok meg szavam! Én a legjobbat aka-
rom nektek. Megáldalak titeket Szívem túlcsorduló szereteté-
vel, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”

2014. aug. 5. Szentségimádáson Jézus: „Drága gyermekeim!
Az idő rövid. Egyre közelebb álltok ahhoz, hogy megálljatok
ítélőszékem előtt, és ki-ki elvegye Tőlem jutalmát vagy bünte-
tését a szerint, ahogy földi életében cselekedett. Térjetek meg,
tartsatok bűnbánatot, amíg még nem késő! Még a legnagyobb
bűnt is megbocsátom, ha szívből megbánjátok. Nincs az a bűn,
amit végtelen irgalmam felül ne múlna. De ennek egyetlen fel-
tétele van, a bűnbánat, ha Irántam való szeretetből bánjátok
meg bűneiteket, és bocsánatot kértek Tőlem. A katolikusok
járuljanak szentgyónáshoz, ami hatalmas kegyelem.

Gyermekeim! Az óra itt van. Láthatjátok a sok nyomorúságot
a földön, ami egyre csak szaporodik, és egyre nagyobb mére-
teket ölt. Az emberek egymást pusztítják. Természeti kataszt-
rófák és járványok szedik áldozataikat, és ti még mindig nem
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tértek meg. Azt hiszitek, hogy ráértek. Pedig nincs idő. Ha meg
nem tértek, ti is ugyanúgy elvesztek mindnyájan, mint azok,
akiket szerencsétlenség ért. 

Gyermekeim! Én nagyon szeretlek benneteket. A Véremen vál-
tottalak meg benneteket Szent kereszthalálom által.
Engedelmeskedjetek parancsomnak! Éljetek szeretetben!
Szeressétek Istent, a Legszentebb Szentháromságot mindenek-
fölött, egymást pedig Énértem úgy, ahogy Én szerettelek ben-
neteket. Ha kell, az életeteket is áldozzátok fel egymásért!

Gyermekeim! Minden erény alapja az alázat. Nézzetek fel Rám,
a keresztre! Ott vagyok kisemmizve, még a ruháimtól is meg-
fosztottak, az életemet is elvették, és Én ezt szótlanul tűrtem.
Nem harcoltam az igazamért, hanem szelíden így imádkoztam:
„Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek!”

Gyermekeim, ne legyetek gőgösek! Isten az alázatosaknak
kegyelmet ad, de a kevélyeknek ellenáll. Minden gőg a sátán-
tól van. Ellenfelem azért lázadt fel Ellenem, mert gőgös volt.
Ezt mondta: „Nem szolgálok Istennek.” Le is taszíttatott a
mennyből. Ti gőgösök, a sátánt akarjátok utánozni? A kevélyek
nem örökölhetik Isten országát. Az a kisgyermekeknek készült,
akik Istent szeretik. Őt szeretni annyit jelent, hogy engedelme-
sen ráhagyatkozom, rábízom az életemet, mindenben bizalom-
mal vagyok Iránta, és megteszem törvényeit. 

Gyermekeim! Ne hagyjátok magatokat ellenfelemtől félreve-
zetni! Sokan mondják Nekem, Uram, Uram, de csak aki Atyám
törvényét megteszi, az üdvözül. 
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Gyermekeim! Mindent tudtul adtam nektek. Már élitek a prófé-
ciák beteljesülését. Legyetek szüntelen készenlétben, mert az
idő rövid! Én mindnyájatokat üdvözíteni akarlak. Fogadjátok
meg figyelmeztetéseimet! Vegyétek komolyan tanításomat,
amely megegyezik a Szentírással! Ne legyetek gőgösek, mert
akkor mindnyájan elvesztek! A kevély emberrel a sátán azt csi-
nálja, amit csak akar. Jól tudjátok, hogy ő a kárhozatra akar
taszítani benneteket. Legyetek alázatosak! Vegyetek példát
Rólam és a szentekről! Szent Édesanyámról, nevelő Apámról,
Szent Józsefről, és a többi szentről. Éljetek szentül ezen a vilá-
gon, hogy jócselekedeteitek láttán magasztalják értetek az
Istent. Arról ismernek meg benneteket, hogy Hozzám tartoztok,
ha szeretettel vagytok egymás iránt. Amit a kicsinyek közül
eggyel tesztek, Velem teszitek. Minden gondolatotokról, szava-
tokról és cselekedetetekről számot fogtok adni Előttem. Én nem
vagyok személyválogató. Mindenkinek megfizetek tettei sze-
rint. Az idő rövid. Hamarosan visszajövök megítélni a világot.
Hamar lezárul ez a korszak. Az újat csak nagyon kevesen fog-
ják megérni közületek. Ti most egy nagy világégés előtt álltok,
amiről Szent Péter levelében olvashattok. „Mint a tolvaj, úgy
jön el az Úr napja. Ezen a napon az egek nagy robajjal elmúl-
nak, az elemek a tűz hevétől felbomlanak, a föld, és ami rajta
van, elenyészik. Mivel így minden elpusztul, minden tekintet-
ben szentül és vallásosan kell élnetek, hiszen várjátok és siette-
titek az Isten napjának eljövetelét, amikor is az egek lángba
borulnak, felbomlanak, az elemek a tűz hevétől megolvadnak.
Mi ígérete alapján új eget és új földet várunk, az igazságosság
hazáját. Szeretteim, minthogy ezt várjuk, legyetek rajta, hogy
békességben, tisztán és feddhetetlenül találjon benneteket.
Urunk türelmét tartsátok üdvösségnek…” (2 Péter 3. 10-15.) 
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Imáitokkal még valamelyest enyhíthetitek a csapásokat, de már
annyira elharapódzott a bűn, hogy büntetésért kiált. Édes-
anyám közel száz évvel ezelőtt megmondta Fatimában: ha nem
tér meg a világ, és továbbra is sértik a Mennyei Atyát, akkor
egy még szörnyűbb világháború lesz. Nem hallgattak Rá, és
sajnos bekövetkezett a második világháború. Most még száz-
szor rosszabb a helyzet. Ezért mondom: térjetek meg, amíg
még nem késő! Ha Isten a ti Atyátok, és megfogadjátok törvé-
nyeit, nincs mitől félnetek. Akkor a halál által, mint egy küszöb
által beléphettek az örök boldogságba. De ha nem hallgattok
szavamra, és kitartotok gonoszságotokban, az örök tűz és a fér-
gek fognak emészteni a pokolban. Ott lesz sírás és fogcsikor-
gatás. Ez az Evangélium. Amit akkor mondtam, az örök érvé-
nyű valóság. Van sátán, és van kárhozat, ami örökké tart. 

Gyermekeim! Az időt jól használjátok fel, mert rossz napok
járnak! Ellenfelem a nap minden percében szedi áldozatait.
Sajnos nagyon sokan kárhoznak el. „Tágas a kapu és széles az
út, amely a romlásba visz – sokan bemennek rajta.” (Máté
7,13.) Szívleljétek meg szavaimat! Megerősítő áldásomat
adom rátok az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”

2014. aug. 9-én, a kegyelem órájában itthon az Úr Jézus: „A
háború egyre jobban ki fog terjedni, míg végül világháborúhoz
vezet. Lehet, hogy még ebben az évben kitör. Attól függ, hogy
imádkoztok-e a békéért. Vásároljatok be tartós élelmiszereket!
A pénz el fog értéktelenedni.” 

Szentírási megerősítés: 2 Péter 1,4. „…ígéreteket kaptunk…”
(Istentől) Róma 8, 28-39. 
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2014. aug. 18. Itthon a kegyelem órájában az Úr Jézus: „Drága
gyermekeim! Az idő közel. Készüljetek! Közel van a nagy
figyelmeztetés és a keresztényüldözés. Így készüljetek:
Tartsátok meg a főparancsot! Szeressétek Atyámat és a teljes
Szentháromságot teljes szívetekből, teljes lelketekből, teljes
elmétekből és minden erőtökből! Felebarátaitokat pedig úgy,
ahogy Én szerettelek benneteket, amikor meghaltam értetek a
keresztfán. Az szeret Engem, aki Atyám törvényét megtartja. A
mennyet csak azok örökölhetik, akik Istent szeretik. A lelkete-
ket készítsétek! Bocsássatok meg szívből egymásnak! Ha vala-
kinek adóssága van, rendezze! Ha valaki tarozik neki, engedje
el! Nem az számít, hogy kinek mennyi a pénze, hanem a becsü-
let, a tíz parancs, és a főparancs megtartása. 

Gyermekeim! Minden itt marad. Éljetek halálra készen!
Gyűjtsetek kincseket a mennybe, ami örökké a tiétek marad.
Ezek a kincsek a jócselekedetek, a lelkek megmentése, hogy
magasztalják miattatok az Istent. Aki Nekem szolgál, azt meg-
tiszteli az Atya. Készüljetek! Éljetek szeretetben! Csak ez az
egy számít, és visz az üdvösségre. Szeretet nélkül nincs értéke
a jótetteknek sem. Őrködjetek lelketek tisztasága fölött!
Járuljatok gyakran a szentségekhez, Szentgyónáshoz,
Szentáldozáshoz. Asztalt terítettem számotokra. Jöjjetek
Hozzám, akik a bűnbánat szentségében tisztára mostátok lel-
keteket drága Szent Véremben. Vegyétek és egyétek az Én
Szent Testemet! Igyátok Véremet, mely sokakért kiontatott! De
csak azokat tudom megmenteni, akik megbánták bűneiket.
Szabad akaratot kaptatok. Nélkületek nem tudlak üdvözíteni
benneteket. Ha ti a bűnt választjátok, és nem akartok szakítani
vele, örökre elvesztek. Az idő lejár. Vegyétek nagyon komo-
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lyan figyelmeztetéseimet! Erre áldalak meg benneteket az
Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”

Szentírási megerősítés: Titusz 2,5: „Isten szava” Titusz 3,1:
„Figyelmeztesd őket…”

2014. augusztus 24. Szentségimádáson Jézus: „Drága gyerme-
keim! Az óra közel. Készüljetek! Elképzelni sem tudjátok
mindazt, ami vár rátok. Csak egy biztos, a halál. Erre készülje-
tek! Kérjétek magatokra a jó halál kegyelmét, mert ez életetek
legfontosabb eseménye. Itt dől el sorsotok: örök boldogság,
vagy örök kárhozat. Válasszátok az életet! Mindaz, aki meg-
tartja törvényeimet, bemegy az örök életre. Készüljetek, mert
mondom nektek, már nagyon közel vannak azok a napok, ame-
lyeken beteljesülnek a próféciák. Ellenfelem már mindent elő-
készített. Nagyon hirtelen jön a tragédia. Ezért mondom:
készüljetek! Imádkozzatok minden nap a békéért! Ezzel eny-
híthetitek a csapásokat. Minden nap mondjátok el az irgalmas-
ság rózsafüzérét a világ békéjéért, lehetőleg a kegyelem órájá-
ban, du. 3-4 óra között. 

Kicsinyeim! Fel nem tudjátok fogni, mekkora harc folyik a lel-
ketekért. Ördögök légiói vesznek körül benneteket, hogy
elbuktassanak, és a pokolba taszítsanak. Ezért kértem: szünte-
len imádkozzatok, mert ezt a fajtát csak imával és böjttel,
vagyis önmegtagadással lehet kiűzni. Tartsátok meg parancsa-
imat! Éljetek életszentségben! Ne álljatok szóba a sátánnal!
Akkor tehetetlen lesz veletek. Maradjatok mindig szorosan
Mellettem! Vessétek magatokat erős, mindenható karjaimba,
különösen a megpróbáltatás óráiban! Bízzatok Bennem rendü-
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letlenül! Erősen higgyétek: aki Bennem bízik, meg nem szé-
gyenül. Karjaimban mindig, minden körülmények között biz-
tonságban vagytok, mint piciny csecsemő szerető édesanyja
ölében. Ne féljetek a haláltól! Az csak egy küszöb, ami által
beléptek az örök életbe. Halál nem létezik. Csupán átmentek az
örök fénybe, Atyám tündöklő, csodálatosan gyönyörű országá-
ba, az örök életbe, az örök boldogságba. Újra mondom: ne fél-
jetek a haláltól! Az csak egy átszenderülés Isten Szent Színe
látásának örökkévaló boldogságába. Egyedül a bűntől féljetek,
ami elválaszt Tőlem, örök életetek Szerzőjétől. Itt a földön akár
éltek, akár haltok, mindig biztonságban vagytok, ha kitartotok
Mellettem, úgy, hogy megteszitek parancsaimat. Ez az evangé-
liumi életszentség. De ha hűtlenül elhagytok Engem, és a bűnt
választjátok, akkor alapos okotok van a félelemre, mert az örök
kárhozat felé meneteltek, és hirtelen a pokol szakadékába
zuhantok. Értsétek meg: ettől semmiféle hatalom, sem pénz
meg nem menthet. Egyedül az Én értetek kiontott drága Szent
Vérem a váltságdíj, ami lemossa bűneiteket, feltéve, ha
Irántam való szeretetből őszintén megbántátok azokat. Ezért ne
arra pazaroljátok az időtöket és az energiátokat, hogy itt a föl-
dön gyűjtögessetek! Ez mind fölösleges. Minden itt marad, és
ti üres kézzel fogtok megállni ítélőszékem előtt. Éljetek az
Evangélium tanítása szerint, akkor királyi gazdagon jelentek
meg Előttem, és kincseiteket, amelyek a ti jó cselekedeteitek,
és az általatok megmentett lelkek, akiknek hirdettétek Isten
országát, mind magatokkal hozzátok Atyám országába, Aki
nagy jutalomban részesít benneteket, mert Ő megtiszteli azo-
kat, akik Nekem szolgálnak. Ó, ha csak egyetlen pillanatra lát-
hatnátok azt a dicsőséget, ami a mennyben vár rátok, amelyet
Atyám öröktől fogva nektek készített, szemétnek tartanátok itt
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a földön mindent, és szüntelenül Isten nagyobb dicsőségére
munkálkodnátok a lelkek megmentéséért.

Gyermekeim, készüljetek! Az óra itt van. Éljetek úgy, mint az
okos szüzek, akik bementek a Vőlegénnyel a menyegzőre.
Mondom nektek: akik készen állnak, hamarosan meglátják Isten
dicsőségét. Váltsátok tettekre szavaimat, mert az óra itt van!
Megáldalak benneteket Szívem túlcsorduló szeretetével, meg-
erősítő áldásommal, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”

2014. aug. 29. Szentségimádáson Jézus: „Drága gyermekeim!
Most hozzátok szólok, akik készenlétben várjátok dicsőséges
visszajövetelemet. Azt mondom nektek: ne féljetek! A ti szá-
motokra az a nap a ti megváltásotok. Örüljetek, és ujjongjatok,
amikor bekövetkezik, mert akkor minden vágyatokat felülmúl-
ja mindaz, amit kaptok Tőlem. Szeressétek Istent mindenekfö-
lött, úgy, hogy megtartjátok parancsaimat! Énértem szeressetek
mindenkit úgy, ahogy Én szerettelek benneteket, amikor igent
mondtam megváltásotokra, jóllehet előre láttam és tudtam,
hogy ez Nekem mit jelent. Halálfélelmemben Vérrel verítékez-
tem, mégsem utasítottam el a kelyhet, hanem Atyám akaratát
teljesítettem. Ti is, amikor kereszteket kaptok, soha ne zúgo-
lódjatok! Ajánljátok fel szenvedéseiteket és áldozataitokat az
Én rettenetes kínszenvedésem és kereszthalálom örök érdeme-
ivel egyesítve Nekem, a szegény, szerencsétlen bűnösök meg-
téréséért! Ó, ha tudnátok, mekkora kegyelem, hogy ezt megte-
hetitek! Az így felajánlott szenvedéseitekkel és áldozataitokkal
lelkeket ragadtok ki a sátán markából, akik nélkületek az örök
tűz martalékai lennének. Csak a mennyben fogjátok meglátni,
hogy az igazi kincs a megmentett lélek. Ha nem így lenne, soha
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nem haltam volna meg értetek a keresztfán. Soha ne a szenve-
dést és az áldozatot nézzétek, hanem az eredményt. A lelkek
sokaságát, akik megmenekülnek a pokol tüzétől, és a férgektől,
és örökké dicsőíteni és magasztalni fogják megváltásomat, és
vég nélkül hálát fognak zengeni Isten felfoghatatlan szereteté-
ért és irgalmáért. 

Kicsinyeim! Szent Pál azért ragadtatott el a mennybe, hogy
lássa dicsőségemet, és azt a boldogságot, amelyet Atyám azok-
nak készített, akik szeretik Őt. Ezért tudta leírni, hogy a föld
összes szenvedése nem mérhető a menny boldogságának
egyetlen pillanatával. Továbbá azt, hogy az Én fölséges isme-
retemhez mérve szemétnek tekint mindent. Ennek ismeretében
tudta vállalni azt a rengeteg szenvedést és áldozatot, hogy hir-
desse az Evangéliumot, minél több lelket mentve ez által Isten
mind nagyobb dicsőségére. Ti is, akik keresztényeknek valljá-
tok magatokat, adjatok hálát szüntelen azért a nagy kegyele-
mért, hogy megismertétek az Evangéliumot, és ti is hirdessétek
mindenkinek az örök életet, mert minden megkeresztelt ember
az általános papsághoz tartozik, és rátok is vonatkozik küldeté-
sem: menjetek el az egész világra, hirdessétek az Evangéliumot
minden népnek! Ha tettekre váltjátok szavaimat, sok lélek
megmentőjévé teszlek benneteket. Atyám pedig megtiszteli
azokat, akik Nekem szolgálnak. Ó, ha tudnátok, mit jelent ez!
Ragyogni fogtok Isten országában, mint a nap. Ha felfoghatná-
tok e szavak értelmét, éjjel nappal a lelkek megmentésén fára-
doznátok. Ha látnátok apostolaimat és a későbbi hithirdetőket,
hogy milyen csodálatos fényárban ragyognak, mily nagy mél-
tóság és tisztelet övezi őket mindörökké. De ne ezért fáradoz-
zatok, hanem Isten és a lelkek iránti szeretetből, mert csak
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akkor van értéke. Mondom nektek: mindazok, akik meghall-
ják, és tettekre váltják szavaimat, Bennem, a sziklában gyöke-
reznek. A sátán nem árthat nekik, mert Én vagyok éltető erejük,
örök boldogságuk. Megadom nekik az erőt és a kegyelmet,
hogy lelkeket mentsenek az örök életre. Ti, akik még alusztok,
vagy gyávaságból nem meritek hirdetni szavam, ébredjetek!
Soha nem látott lelki éhség és szomjúság van ma ezen a vilá-
gon. Titeket is küldelek. Osszátok meg kincseiteket, az Én taní-
tásomat ezekkel a koldusokkal, akik sokkal szegényebbek,
mintha ruhájuk és ételük nem volna. Azért, mert a lélek maga-
sabb rendű, mint a test. A léleknek örök élete van, és nem
mindegy, hogy hová kerül: a mennybe vagy a pokolba. Mert itt
a földi életben kezdődik el az üdvösség és a kárhozat. Odaát
csak folytatódik örökkön örökké. Megáldalak titeket megerősí-
tő áldásommal, hogy teljesítsétek küldetéseteket, az Atya, a Fiú
és a Szentlélek nevében.”

2014. szept. 9. Itthon az Úr Jézus: „Drága gyermekeim! Az idő
rövid. Készüljetek! Éljetek halálra készen, mert hamarosan
megélitek mindazt, amit az Evangéliumban mondtam nektek.
„Halálra adja majd a testvér a testvért, az apa a gyermekét, a
gyermekek meg szüleik ellen támadnak, és vesztüket okozzák.
Mindenki szemében gyűlöletesek lesztek nevemért. Aki azon-
ban mindvégig kitart, az üdvözül.” (Máté 10, 21-22.) „Azokat,
akik megvallanak Engem az emberek előtt, Én is megvallom
majd mennyei Atyám előtt. De aki megtagad az emberek előtt,
azt Én is megtagadom mennyei Atyám előtt.” (Máté 10, 32-33.)

Gyermekeim, imádkozzatok, mert most jön el a nagy megmé-
rettetés ideje. Imádkozzatok Belém vetett hitetek megerősödé-
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séért, és a hűség kegyelméért, hogy mindhalálig kitartsatok
Mellettem, ha kell, még véretek kiontása árán is. A tét hatal-
mas: örök élet, vagy örök halál. „Ne féljetek azoktól, akik a
testet megölik, a lelket azonban nem tudják megölni! Inkább
attól féljetek, aki a kárhozatba vetve a testet is, a lelket is el
tudja pusztítani!” (Máté 10, 28.) Ez a bűn, és a sátán. Aki oda-
adja életét Értem, megmenti azt. Az életetek a földön rövid,
hamar véget ér. Csak egy számít: az, amit a főparancsba adtam.
Szeresd Uradat, Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, tel-
jes elmédből, minden erődből, és csak Neki szolgálj! Úgy sze-
ressétek egymást, ahogy Én szerettelek benneteket, hogy az
életemet adtam oda értetek! Ha így éltek, nincs mitől félnetek,
mert semmi sem választhat el az Én szeretetemtől. „Ki szakít-
hat el bennünket Krisztus szeretetétől? Nyomor vagy szükség?
Üldöztetés vagy éhínség, ruhátlanság, életveszély vagy kard?
Amint meg van írva: Minket minden időben Teérted irtanak, s
vágójuhok módjára tartanak. De mindezeken diadalmaskodunk
Őáltala, Aki szeret minket.” (Róma 8, 35-37.)

Már mindent tudtul adtam nektek. Most csak emlékeztetlek
benneteket, hogy éljetek szüntelen készenlétben, mert ez a leg-
fontosabb. Megáldalak titeket megerősítő áldásommal az Atya,
a Fiú és a Szentlélek nevében.” 

Szentírási megerősítés: „Máté 4, 17. „Jézus elkezdett tanítani.
Tartsatok bűnbánatot…!”

2014. szept. 19. Szentségimádáson Jézus: „Drága gyermeke-
im! Az idő rövid. Készüljetek! Hamarosan soha nem látott
hatalmas keresztényüldözés fog végigsöpörni a földön. 
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Valljatok meg Engem ez előtt a bűnös nemzedék előtt, hogy Én
is megvalljalak titeket Atyám és szent angyalai előtt. Ne félje-
tek üldözőitektől! Ha látom szívetekben az Irántam való hűsé-
get és az elszántságot, hogy mindvégig ki akartok tartani
Mellettem, olyan erőt és ékes szólást adok, hogy senki sem tud
megcáfolni benneteket a hiteteket illetően, sőt vértanúságotok-
kal sokakat meg fogtok téríteni. Most arra kérlek benneteket,
hogy imádkozzatok magatokért és minden vértanú kereszté-
nyért, hogy megkapjátok Tőlem a jó halál és a végső állhata-
tosság kegyelmét. Ne az ideig valókat lássátok! Ezek mind
elmúlnak. Az örökkévalókat nézzétek, amit Én ígértem nektek.
Ha mindvégig kitartotok, az örök boldogság lesz az osztályré-
szetek. Már most készüljetek fel, mert nagyon hirtelen fog
kitörni az üldözés. Erősítsétek meg magatokat a Szentségekkel,
és még többet imádkozzatok! Elmélkedjetek azon, hogy mily
nagy árat fizettem értetek a keresztfán! Belőlem, a keresztre
Feszítettből merítsetek erőt! Engem az Én Vértől ázott
Testemet lássátok a keresztfán! Mily nagy áldozatot hoztam
értetek. Ti is, amikor Felőlem kérdeznek, meg kell vallanotok
üldözőitek előtt. Nektek is az életeteket kell adni Értem, Aki
ártatlanul Magamra vettem a ti bűneiteket, és meghaltam érte-
tek, hogy ti üdvözüljetek. Senkinek sincs nagyobb szeretete
annál, mint aki életét adja barátaiért. Ha szerettek Engem, nek-
tek is az életeteket kell adnotok Értem. 

Gyermekeim! Az idő rövid. Éljetek halálra készen, vagyis élet-
szentségben! Akkor nem ér meglepetés. Bejöttök Velem a
mennybe, Atyám dicsőségébe. Már mindent tudtul adtam nek-
tek. Most már a beteljesült eseményeket élitek. Maradjatok
hűségesek Hozzám! Soha el nem múló, örök boldogság része-
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sei lesztek. Szem nem látta, fül nem hallotta, emberi szív fel
nem foghatja, amit Atyám öröktől fogva azoknak készített,
akik szeretik Őt. Csak Istenben tudjátok egymást szeretni.
Váltsátok tettekre tanításomat, az Evangéliumot, mert ez maga
a szeretet megélése. Ha így éltek, boldogok lesztek itt a földön,
és az egész örökkévalóságon át. Akkor Istenben éltek, és Ő
bennetek. Merüljetek el Bennem, a végtelen örök szeretetben,
mint parányi vízcsepp a hatalmas óceánban! Semmisüljetek
meg teljesen! Mindig csak az Én akaratomat akarjátok csele-
kedni! Ti is úgy imádkozzatok, ahogy Én: Atyám, ne az Én
akaratom legyen, hanem a Tiéd! Akkor ti is nagy dolgokat fog-
tok művelni, mert Atyám általatok cselekszik. De ha a magatok
akaratát követitek, akkor leromboljátok magatokban Isten örök
tervét. Atyámnak minden egyes emberrel örök szent terve van.
De ez csak akkor valósul meg, ha az egyén szüntelenül keresi
és megteszi Isten akaratát. Ha nem, lerombolja magában Isten
rá vonatkozó örök szent tervét. Figyeljétek magatokban a lel-
kiismeret szavát! Az Isten bennetek lakik, a lelketek legbenső
lakásában. Arról ismeritek fel, hogy Isten akaratát teszitek,
hogy mély béke és öröm honol a lelketekben. De ha ellenkez-
tek Isten akaratával, nyugtalanság és csüggedtség lesz úrrá raj-
tatok. Ezt tanítottam nektek: aki követni akar, tagadja meg
magát, vegye fel minden nap keresztjét, úgy kövessen Engem.
Az Isten akaratának a megtétele részetekről mindig önmegta-
gadást kíván. Ez azt jelenti, hogy kezdetben nehéz megtenni,
de utána mindig békét és örömöt terem. 

Gyermekeim! Csak akkor jöhettek be egyenesen a földről a
mennybe, ha mindig Isten akaratát teszitek, és ez részetekről
mindig önmegtagadást kíván. Ha a magatok feje után mentek,
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akkor nem lesztek boldogok. A tisztítótűzben kell leszenved-
netek engedetlenségetek bűneit, rosszabb esetben elkárhoztok.
Isten előtt a két legnagyobb erény az alázat és az engedelmes-
ség. Kereszthalálom által mindkettőre példát adtam nektek. Azt
mondtam: az az Én eledelem, hogy Atyám akaratát megte-
gyem. Ti is, ha boldogok akartok lenni, és be akarjátok teljesí-
teni Atyám rátok vonatkozó örök szent tervét, mindig kérjétek
a tisztánlátást, és magatokat megtagadva tegyétek meg mind-
azt, amire a Szentlélek indít benneteket, ami megegyezik taní-
tásommal. Erre áldalak meg titeket megerősítő áldásommal,
Szívem túlcsorduló szeretetével, az Atya, a Fiú és a Szentlélek
nevében.”

2014. szeptember 21. Szentségimádáson Jézus: „Drága gyer-
mekeim! Az idő rövid. Éljetek halálra készen! Eljön az óra, sőt
már itt is van, amikor üldözni fognak titeket Énértem. Jól vés-
sétek az eszetekbe: ha Engem üldöztek, titeket is üldözni fog-
nak. Ha Engem megöltek, titeket is meg fognak ölni. De aki
mindhalálig kitart, az üdvözül. Szem nem látta, fül nem hallot-
ta, emberi szív fel nem foghatja, ami rátok vár, ha kitartotok
Mellettem mindhalálig. Ne féljetek azoktól, akik az életetekre
törnek! Ti midig csak Engem lássatok magatok előtt! Az Én
Vértől ázott Testemet a keresztfán. Ilyen drágák vagytok
Nekem, hogy még az életemet is feláldoztam értetek. Ha
viszontszerettek, és ti is az életeteket adjátok Értem, akkor
Velem lesztek örökké a mennyben. De ha megtagadtok, elsza-
kítjátok magatokat Tőlem, nem lesztek közösségben Velem. Ez
pedig maga a pokol. Az életetek úgyis véget ér. Ne féljetek a
szenvedésektől! Én Mindenható vagyok. Olyan erős hitet és
lelki édességet adok nektek, hogy semmibe vesztek minden
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szenvedést. Ha mindig Engem láttok magatok előtt a kereszt-
fán, megtapasztaljátok irántatok tanúsított végtelen szeretete-
met. Akkor annyira vágyakozni fogtok arra, hogy mindörökké
Velem legyetek, hogy minden áldozatot és szenvedést képesek
lesztek meghozni, mert Én adok hozzá erőt. Azért, mert szeret-
tek Engem, és betöltöm vágyatokat, hogy mindörökké Velem
legyetek az Én dicsőségemben.

Gyermekeim! Az idő rövid. Készüljetek! Készítsetek egy kis
csomagot, amit ha kell, csak felkaptok, amikor elhurcolnak
benneteket. Legyen benne víz, étel, ha kell, gyógyszer, és egy
pár váltás fehérnemű. A szívetek legyen tele Irántam való sze-
retettel! Ezt hozzátok magatokkal a túlsó partra. Készüljetek!
Az idő rövid. Hamar lezárul ez a korszak. Sokan meg fognak
halni. Amíg még éltek, mentsétek a lelketeket! Hirdessétek az
Evangéliumot! Imádkozzatok! Hozzatok sok áldozatot!
Higgyétek el, egyedül a lélekmentésnek van értéke ezen a föl-
dön. Én is ezért haltam kínhalált a keresztfán. Minden itt
marad. De a cselekedeteiteket magatokkal hozzátok. Ébredje-
tek! Halljátok meg szavam, és váltsátok tettekre! Akkor gazda-
gon fogtok megállni Szent Színem előtt az ítélet napján.
Megáldalak benneteket Szívem túlcsorduló szeretetével, meg-
erősítő áldásommal, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”

Szentírási megerősítés: 2 Kor. 12, 8-9: „…az Úr azt felelte:
„Elég neked az Én kegyelmem. Mert az erő a gyöngeségben
nyilvánul meg a maga teljességében.”

2014. október 7. Szentségimádáson Jézus: „Drága gyermeke-
im, Szívemnek kedves választottjai! Nagyon szomorú az Én
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Lelkem. Újra haláltusámat vívom, de most nem a Getszemáné
kertben, hanem az Egyházban. Egyházam mindenben azono-
sulni fog Velem, örök Főpapjával, Megváltó Istenével.
Egyházam most Velem együtt megy a keresztre, ahol a saját
vérében és könnyeiben fog megtisztulni. Egyházam győzelme
csak ezután következik be. Mint ahogy Én rettenetes haláltu-
sám, kínszenvedésem és kereszthalálom által támadtam fel
dicsőséges Testemben, úgy Egyházam is az ő vértanúsága által
fog megszentelődni és megerősödni, mert a vértanúk vére az
Egyház magvetése. 

Gyermekeim! Vigyázzatok! Ne hagyjátok magatokat félreve-
zetni! Csak egy Isten van, Aki három Személy, Atya, Fiú és
Szentlélek. Az Atyát nem látta senki, csak a Fiú, és csak az
ismerheti, akinek a Fiú kinyilatkoztatja. A Fiú Isten a ti
Megváltótok, a megtestesült Ige, Aki Magára vette a ti bűnei-
teket, elégtételt fizetett kínhalálával értetek, és ezzel engesztel-
te ki az Atya jogos haragját. Kérjétek ezért drága Szent Vérem
oltalmát magatokra, mert Én vagyok a ti örök életetek. 

Gyermekeim! Ezt mondtam: nem azért jöttem, hogy eltöröljem
a törvényt, hanem azért, hogy beteljesítsem. Csak az él örökké,
aki Atyám törvényét megteszi. A mennyország azoknak
készült, akik Istent szeretik. Arról ismernek fel benneteket,
hogy Hozzám tartoztok, ha szeretettel vagytok egymás iránt.
Teljesítsétek a főparancsot, a szeretetet, mert ha gyűlölködtök,
és nem bocsáttok meg egymásnak, soha nem láthatjátok meg
Istent, és az Ő dicsőségét. Nélkületek nem tudlak benneteket
üdvözíteni. Ezt mondtam: aki hisz, az üdvözül. Aki nem hisz,
az elkárhozik. Kérjétek magatokra a hit kegyelmét, hogy erő-
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sen higgyetek Bennem, Aki meghaltam és feltámadtam, hogy
helyet készítsek nektek a mennyben. Különösen a kísértések-
ben higgyetek bennem, Megváltó Istenetekben! Utasítsátok
vissza a kísértést azonnal, mihelyst megjelenik! Ne álljatok
soha szóba a sátánnal! Éljetek tisztán az evangéliumi élet-
szentségben! Ne engedjétek, hogy a legkisebb bűn is rátapad-
jon a lelketekre! Éljetek tisztán és szeplőtelenül! Vegyetek pél-
dát Rólam, Édesanyámról és a szentekről! Akkor nem lesz
hatalma a halálnak rajtatok. Csak átmentek általa, mint egy
küszöb által az örök életre. Halálotok csupán átszenderülés lesz
az örök életbe, ahol vég nélkül fogtok örvendezni Velem,
Atyámmal a Szentlélekkel, Édesanyámmal, az összes szentek-
kel és a szent angyalokkal. 

Gyermekeim, készüljetek! „Ellenségetek, a sátán, ordító orosz-
lán módjára ott kószál mindenütt, és keresi, kit nyeljen el.
Erősen álljatok neki ellen a hitben!” (1 Péter 5, 8-9.)
Mindnyájatoknak megadom a menekülés lehetőségét minden
kísértésben. Bízzatok Bennem rendületlenül! Aki Istenben
bízik, meg nem szégyenül. Legyetek hűségesek Hozzám mind-
halálig! Akkor a fejetekre teszem az örök élet koronáját. Erre
áldalak meg benneteket Szívem túlcsorduló szeretetével, meg-
erősítő áldásommal, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”

2014. október 12. Itthon a kegyelem órájában az Úr Jézus:
„Kislányom! Nagyon szeretlek. Szeretetem, mint drága fény-
sugár ölel át. Körülveszlek téged, mint védő bástya, mint erős
ércfal. Szüntelenül őrködöm fölötted. Mindaddig, amíg el nem
szakítanád magad Tőlem a bűn által, erős, mindenható védel-
memet élvezed. Ez a szentek osztályrésze, akik nem állnak
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szóba a sátánnal, mindig engedelmeskednek Nekem, és teljesen
Rám hagyatkoznak. Maradj ilyen mindhalálig, és bevezetlek
Atyám dicsőségébe, az örök boldogságba. Nem kell mást ten-
ned, csak mindig ellene mondani a sátánnak, teljesíteni törvé-
nyeimet, figyelni a belső sugallatra, amely mindig összhangban
áll Isten törvényével, és megtenni akaratomat. Ez az életszent-
ség. Ez a keskeny út, amely az örök életre vezet. Ha megteszed,
az örök boldogság lesz osztályrészed, amely már a földön
elkezdődik, és a mennyben csak még jobban kiteljesedik. 

Kislányom! Hamarosan üldözni fognak benneteket.
Készüljetek, mert már nagyon közel van. Így álljatok szüntelen
készenlétben: az igazságot soha ne hallgassátok el! Mindig
valljatok meg Engem ez előtt a bűnös nemzedék előtt! Ha kell,
az életeteket is áldozzátok fel Értem, Megváltó Istenetekért!
Odaát felfoghatatlan örök jutalomban részesültök. Az idő
rövid. Éljetek szüntelen készenlétben! Csak egy biztos: a halál.
Ha jól éltétek le földi életeteket, vagyis megismertetek Engem,
és teljesítettétek parancsaimat, üdvözültök. Ha visszautasítotok
Engem, és tanításomat nem tartjátok meg, örökre elvesztek. Ti
magatok döntitek el örök sorsotokat. Válasszátok az életet!
Minden kegyelmet megadok hozzá. Erre áldalak meg bennete-
ket Szívem túlcsorduló szeretetével, megerősítő áldásommal,
az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”

Szentírási megerősítés: Máté 22,1: „Jézus…szólt hozzájuk…”

2014. okt. 19. Szentségimádáson Jézus: „Drága gyermekeim!
Az óra itt van. Készüljetek! Hamarosan elvesznek Engem tőle-
tek. Ellenfelem már mindet előre kitervelt. Addig jöjjetek

119



Hozzám, amíg még a szívetekbe tudtok fogadni a legméltósá-
gosabb Oltáriszentségben. Mondom nektek, ellenfelem el fogja
törölni a Szentmisét. Nem lesz többé átváltoztatás. Helyette
zagyvaságokat fognak prédikálni. Az Én igaz tanításomat fel-
váltja a tévtanítás. Mindenkinek meg akarnak felelni, ezért a
törvényt fel fogják rúgni. Mindent a szabadság és a szabados-
ság jegyében cselekszenek. Beteljesedik rajtuk apostolom
szava: azzal dicsekszenek, amit szégyellni kellene. Ma már a
paráznaság érték, a homoszexualitás természetes. A bűn már az
eget ostromolja, és büntetésért kiált. Úgy lesz most ez a nép,
mint az özönvízkor, vagy mint Sodoma és Gomora földjén.
Atyám tűz által tisztítja meg a világot.

Gyermekeim! Tartsátok távol magatokat minden bűntől, és
minden olyan megnyilvánulástól, amely a bűnt dicséri. Ti
maradjatok meg az Evangéliumi életszentség útján! Én mindig
gondoskodni fogok róla, hogy a rejtekben igaz és szent papja-
im bemutassák a legszentebb áldozatot, a Szentmisét. Ti csak
ezen vegyetek részt! Határolódjatok el mindattól, ami nem az
Én tanításom! Imádkozzatok azokért, akik tévtanításokat hir-
detnek! Mondom nektek: ezek örökké égni fognak a pokol olt-
hatatlan tüzében mindazokkal együtt, akik hagyják magukat
félrevezetni. 

Gyermekeim! Az idő rövid. Most, amikor ellenfelem, a sátán
azt hiszi, hogy győzött, most jövök vissza dicsőségemben, és
ezer évre megláncolom, és a pokol fenekére taszítom. Kiírtok
minden bűnt a föld színéről. Megszentelem a földgolyót.
Szentségem és dicsőségem fogja beragyogni. Követőim mind
szentek lesznek. Úgy fognak körülvenni és imádni Engem a
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legméltóságosabb Oltáriszentségben, mint az első kereszté-
nyek. Akkor mindenki boldog lesz, és békében fognak élni,
szentségben és igazságban. Ellenfelemnek semmi hatalma sem
lesz rajtuk. Mindenki szeretetben és békében fog élni. A föld
bőségben meg fogja teremni gyümölcsét. Mindenkinek lesz
ideje imádkozni, és Istent dicsőíteni. Az lesz szentjeim legna-
gyobb öröme, hogy köztük leszek, és Engem imádnak a leg-
méltóságosabb Oltáriszentségben. Atyám megmutatja, hogy Ő
az Isten. Rendet teremt ebben a felfordult világban. Minden a
helyére kerül. Atyám törvénye a szívekbe lesz írva, mert Maga
a Szentlélek fogja vezetni az embereket. Én pedig a saját
Testemmel és Véremmel fogom táplálni a lelkeket, hogy meg-
erősödjenek a Belém vetett hitben, reményben és szeretetben.
Boldogok lesznek, akik megérik az új kort, az ezer éves béke
uralmát. 

Drága Gyermekeim! Szem nem látta, fül nem hallotta, emberi
szív fel nem foghatja, amit Atyám azoknak készített, akik Őt
szeretik. Tartsatok ki mindhalálig az igaz hitben, a reményben
és a szeretetben! Csak azt higgyétek el, amit Tőlem hallotok!
Én a Véremmel pecsételtem meg tanításomat. Az Egyház,
amelyet Én alapítottam, az Én Szívemből jött létre. A két sugár,
a Víz és a Vér ezt jelentik: a Víz a keresztség, a Vér pedig a
bűnbocsánat, a bűnök eltörlése. Minden megkeresztelt ember a
Mennyei Atya gyermeke. A keresztség, mint szentség eltöröl-
hetetlen jel minden megkeresztelt ember lelkén. A bűnbocsánat
szentsége pedig hófehérre mossa minden bűnét őszintén meg-
bánó ember lelkét, az Én érte kiontott Véremben. Ez a katoli-
kus = egyetemes Egyház, amelyet a keresztfán szereztem.
Szent Testemet és Véremet pedig az utolsó vacsorán elővéte-
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leztem, hogy erőforrás és útravaló legyek minden bűnét meg-
bánó léleknek. Ti csak zarándokok vagytok ezen a földön.
Szükségetek van a megerősítésre, az Én drága Szent Testemre
és Véremre, hogy ki ne dőljetek az úton. A ti hazátok a menny-
ben van. Én vagyok a mennyből alászállott élő kenyér. Csak
Általam, ha Engem esztek, van örök életetek. Ezért maradtam
köztetek. Járuljatok Hozzám, amíg még tehetitek! Különleges
erőforrás vagyok mindazok számára, akik tiszta lélekkel és élő
hittel fogadnak magukhoz. Megáldalak benneteket megerősítő
áldásommal, Szívem túláradó szeretetével, az Atya, a Fiú és a
Szentlélek nevében.”

2014. okt. 24. Szentségimádáson Jézus: „Drága gyermekeim,
Szívemnek kedves választottjai! Az idő közel. Készüljetek!
Hamarosan üldözni fognak benneteket. Ezt jól jegyezzétek
meg: a szavatok legyen igen – igen, vagy nem – nem. Nem
lehet kétfelé sántikálni. Vagy Mellettem álltok, és kitartotok
mindhalálig, vagy ellenem vagytok, és elvesztek. Most eljön a
nagy megmérettetés ideje. Senki se mondja Nekem: Uram,
Uram, de közben éli bűnös életét. Csak az üdvözül, aki Atyám
törvényét megtartja. A főparancs a szeretet. Amit nem akartok,
hogy veletek megtegyék, azt másokkal se csináljátok! A szere-
tet mindig jót akar. Úgy szeressétek egymást, ahogy Én szeret-
telek titeket! Én az életemet is odaadtam értetek. A tiszta,
önzetlen szeretet mindig áldozatokat kíván. Ne legyetek kép-
mutatók! Az ilyenek nem örökölhetik a mennyet. Éljetek
Istennek tetsző életet! Tartsátok meg a főparancsot minden
körülmény között! Még ellenségeiteket is szeressétek! Ha nem
állnak veletek szóba, Nekem beszéljetek róluk! Imádkozzatok
értük! Ha így tesztek, megtapasztaljátok, hogy Én Mindenható
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szerető Istenetek vagyok. Csodákat fogtok látni. Sokkal
nagyobb csoda egy bűnös megtérése, mint Lázár feltámasztása
volt. Lázár ugyanis újra meghalt. De ha egy bűnös megtér, az
megszületik az örök életre. Újjászületik a Szentlélekben, Aki
átjárja, megújítja és teljesen átalakítja. Csak az jöhet Hozzám,
aki új emberré lesz a Szentlélek által. Hívjátok le a Szentlelket
magatokra, és az egész világra, hogy beragyogja a földet, és
megvilágosítsa az elméket, hogy meg tudják különböztetni a
jót a rossztól, az Isten művét a bűntől. 

Gyermekeim! A mai világ teljesen eltorzult. Annyi kísértés és
bűn uralkodik benne, hogy csak a Szentlélek megvilágosító
kegyelmével tudtok tisztán látni. A Szentlélek nélkül elvesztek.
Hívjátok mindig segítségül az Ő vezetését! Nélküle vakok és
süketek vagytok, és beteg elméjűek, akik minden hazugságnak
bedőlnek. Ezek a sátán csapdái. Csak Nekem higgyetek!
Ismerjétek meg az Evangéliumot, amely az Én tanításom, és
váltsátok tettekre! Semmi mással ne foglalkozzatok!
Azonosuljatok apostolommal, Szent Pállal, aki ezt mondta:
„Krisztus Jézusnak fönséges ismeretéhez mérten mindent sze-
métnek tartok.” (Filippi 3, 8.) Ti csak Belőlem, a tiszta forrás-
ból igyatok! Undorodjatok a mosléktól, vagyis minden bűntől!
Ne hagyjátok, hogy a hazugságok megfertőzzék a lelketeket!
Ti csak Belőlem táplálkozzatok! Undorodjatok minden bűntől,
és kerüljetek minden bűnre vezető alkalmat! Ezeket ellenfe-
lem, a sátán teszi elétek, azért, hogy elbuktasson, és a kárho-
zatra taszítson benneteket, mert gyűlöl titeket, és gyötörni akar
egy egész örökkévalóságon át. Ő ismeri a mennyet, hisz onnan
taszíttatott le. Irigy rátok, és minden fortéllyal meg akarja aka-
dályozni, hogy odamenjetek. Én viszont az életemet adtam
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értetek, azért hogy megnyissam előttetek Atyám országának
kapuját. A Szentségek a ti erőforrásotok a sátán kísértései ellen.
Minden Szentgyónásban hónál fehérebbre, napnál ragyogóbb-
ra mosom értetek kiontott drága Szent Véremmel bűnbánatban
megtisztult lelketeket. Saját Testemet és Véremet nyújtom nek-
tek minden Szentáldozásban. Csak rajtatok múlik, hogy
Engem, örök életetek Szerzőjét választotok, vagy a sátánt, a
hazugság atyját, aki mézes-mázos szavakkal félrevezet és
bűnbe taszít, amely elválaszt Tőlem, és a kárhozatra visz. 

Gyermekeim! Ne higgyetek ellenfelemnek! Akármilyen szép-
nek és kellemesnek is mutatja be a bűnt, az mindig rút és undo-
rító. Az egyedüli szépség a Szentség, a tisztaság, az igazság a
szeretet, amely az alázatban és az engedelmességben gyökere-
zik. Ellenfelem gyűlöli ezeket az erényeket, mert ő a gőgje és
az engedetlensége miatt taszíttatott le örökre a mennyből. Ezért
sugallja ugyanezeket a tulajdonságokat az embereknek, hogy
ne örököljék az Isten országát. Ti legyetek olyanok, mint a kis-
gyermekek! Ha így tudjátok fogadni az Isten országát, akkor
üdvözültök. A kisgyermek tiszta, bizalommal teljes. Ha ti is így
bíztok Atyámban, és szeretitek Őt, akkor tárt karokkal fogad be
országába. 

Gyermekeim! Bízzatok Bennem! Aki Istenben bízik meg nem
szégyenül. Bízzatok Bennem rendületlenül még a halál után is,
mert akkor nyeritek el az örök életet. Erre áldalak meg benne-
teket az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.” 

2014. okt. 31. Itthon a kegyelem órájában az Úr Jézus: „Drága
kislányom! Nagyon nagy kegyelem, amikor kereszthalálom
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órájában (du. 3-4 óra között) keresztutamat imádkozod. Lelkek
százait, ezreit mented meg vele. Attól függ imád hatékonysága,
hogy mennyire azonosulsz Velem, fájdalmas kínszenvedéseim-
ben, Irántam való nagy szeretetedből. Ha teljességgel szeretsz,
és így egyesülsz Velem leírhatatlan kínszenvedéseimben,
akkor irgalmam kiárad az egész emberiségre. Lelkek százait és
ezreit vonzom Magamhoz, kiszakítva őket a sátán karmaiból.
Különösen áll ez a kegyelem azokra a személyekre, akiket
megneveztek, és Elém hoztok, hogy mentesem meg őket az
örök kárhozattól. Minden kegyelmet megadok ebben az órá-
ban, ha kínszenvedésem örök érdemeiért kéritek, a ti örök
üdvösségetekre. Kérjetek sokat! Kérjetek bátran! Nem tudtok
annyit kérni, amennyit irántatok való örök szeretetem millió-
szorosan felül ne múlna. Így kérjetek: „Jézusom, a Te kínszen-
vedésed örök érdemeiért kérlek, ments meg minden lelket, akik
a sátán fogságában sínylődnek! A Te végtelen irgalmadra kér-
lek, üdvözíts minden lelket!” Mondom nektek, ha hittel, mély
bizalommal és bűnbánattal imádkozzátok el ezt a fohászt, meg-
nyitom a menekülés útját minden bűnben élő léleknek. Csak
rajtuk múlik, hogy kilépnek-e a sátán csapdájából. Ha megtér-
nek Hozzám, üdvözítem őket. Kérjetek Engem hittel teli imá-
val! Erre áldalak meg benneteket, az Atya, a Fiú és a Szentlélek
nevében.”

2014. nov. 4. Szentségimádáson Jézus: „Drága gyermekeim!
Igyekezzetek megvalósítani üzeneteimet, mert a türelmi idő
nemsokára lejár. Ünnepélyesen közlöm veletek, hogy dicsősé-
ges visszatérésem a földre már a küszöbön van. Jóllehet, a
napot és az órát egyedül csak Mennyei Atyám tudja, de Én a
szüntelen készenlétet kértem tőletek, mert nem tudhatjátok
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sem a napot, sem az órát. Épp ezért drága gyermekeim, figyel-
meztetlek benneteket, hogy viselkedjetek úgy, mint az okos
szüzek, akiknek nem hiányzott az olaj a lámpásukból. A
Vőlegény már közeledik a felhőkön, ragyogó dicsőségében.
Amikor eljön, akik készen állnak fogadására, bemennek Vele a
menyegzőre. Akik nem, azok kinnrekednek. Ott sírás és fog-
csikorgatás lesz.

Drága gyermekek! Kérlek titeket, térjetek meg még ma, mert
lehet, hogy a holnapot már nem éritek meg. Ha lezárul életetek,
nincs többé lehetőségetek, hogy megváltozzatok. 

Gyermekeim! Fogadjátok meg szavaimat! Ne sántikáljatok
kétfelé! Sokan mondják Nekem: Uram, Uram. De csak aki
Atyám törvényeit teljesíti, az üdvözül. 

Kicsinyeim! Az életetek itt a földön nagyon rövid. Kizárólag
arra kaptátok, hogy amíg úton vagytok, meneteljetek Atyám
országa felé, és elnyerjétek az örök életet. Az örök élet ez:
megismerni Istent, és Őt szeretni, ami annyit jelent, hogy telje-
sítitek parancsait. Parancsai nem nehezek. Egyetlen szó csu-
pán: szeretet. Ehhez nem kell tudomány. Még írni, olvasni sem
kell. Atyám törvénye a lelketekbe, a szívetekbe van írva. Ha
valaki az őserdő mélyén született, soha nem hallott Istenről, de
jó indulattal van embertársai iránt, az is üdvözül. De aki bele-
született a katolikus vallásba, attól többet kérnek számon.
Mindenki a kapott talentumokról ad számot. Aki sokat kapott,
attól többet követelnek. Aki ismeri Ura akaratát, és nem áll
készen rá, hogy megtegye, az sok verést kap. Aki nem ismeri,
és úgy tesz rosszat, az kevesebbet. 
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Gyermekeim! Aki vétkezik, magának árt vele a legtöbbet. Saját
magát fosztja meg az örök boldogságtól, ha meg nem bánja. 

Kicsinyeim! Már mindent tudtul adtam nektek. Most teljesül-
nek a próféciák, amelyek benne vannak a Szentírásban, és
amelyeket megismételtünk a jelenésekben, Én és Édesanyám.
Most vagytok a végidőben. Most fog lezárulni ez a korszak,
hogy felváltsa az új, az ezer éves béke uralma, amikor megkö-
tözöm a sátánt, hogy ne uralkodjon többé az embereken. Ha
csak egy pillanatra bepillanthatnátok az új korba, vágyva vágy-
nátok, hogy abban éljetek. De Én azt mondom nektek: ha elle-
ne mondotok ellenfelem kísértéseinek, akkor már itt a földön a
menny előszobájában élhettek, mert magatokban hordozzátok
az örök életet. Tegyétek meg mindazt, amit mondtam nektek,
és üdvözülni fogtok. Erre áldalak meg benneteket, megerősítő
áldásommal, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”

2014. november 6. Itthon a kegyelem órájában az Úr Jézus:
„Tudod, mit kérj Tőlem mindig ebben az órában? A bűnösök
megtérését. Főleg azokét, akikért senki sem imádkozik. Így
kérd: Jézusom, a Te kínszenvedésed örök érdemeiért kérlek,
add kegyelmedet a szegény, szerencsétlen bűnösöknek!
Mentsd meg a lelküket az örök életre! A Te kínszenvedésed
örök érdemeiért kérlek, add meg nekik a kegyelmet, hogy ne
haljanak meg a nélkül, hogy Téged megismerjenek, és elfo-
gadjanak Megváltó Istenüknek. Te légy mellettük haláluk órá-
ján, és ragadd ki őket a sátán fogságából. A Te végtelen irgal-
mad és szereteted köntösébe burkold be őket, és miután eleget
tettek igazságosságodnak a tisztítótűzben, vidd be őket is
Mennyei Atyád örömébe. Ámen.”

127



2014. november 16. Szentségimádáson Jézus: „Drága gyerme-
keim! Most hozzátok szólok, akik figyelmesen elolvassátok
üzeneteimet, és igyekeztek azokat tettekre váltani. Kérlek tite-
ket, most még inkább figyeljetek felhívásaimra, és haladékta-
lanul valósítsátok meg a benne foglaltakat. Nyugodtak lehettek
afelől, hogy Én szólok hozzátok, mert szavaim tartalmilag
megegyeznek a Szentírással. Ha valaki mást mondana nektek
az Én nevemben, ne higgyetek neki! Szent Pál apostolom leír-
ta: „…akár mi, akár egy mennyei angyal más Evangéliumot
hirdetne nektek, mint amit mi hirdettünk: átkozott legyen!”
(Galata 1,8) Az utolsó apostollal a kinyilatkoztatás lezárult. Ez
azt jelenti, hogy tartalmilag sem újat, sem az ellenkezőjét ne
fogadjátok el, mert ez nem Istentől származik. Én azért adok
üzeneteket, mert felhívom figyelmeteket a Szentírás tartalmá-
ra, és azok időszerűségére, valamint helyesen értelmezem eze-
ket, hogy tanítsalak benneteket. Mindezt azért teszem, hogy az
üdvösségre vezesselek titeket, megadva a tisztánlátást, hogy
hogyan kell élnetek. Ezért olyan fontos, hogy megfogadjátok,
és tettekre váltsátok figyelmeztetéseimet. Közületek sokan
nem olvassátok, és nem ismeritek a Szentírást. De érdekel-
nek a próféciák, ezért elolvassátok az üzeneteket. Én a
Szentírást ismétlem meg nektek, és az abban foglalt prófé-
ciákat. Többen kérdezték, hogy a nagy figyelmeztetés benne
van-e a Szentírásban. Nos így, ezekkel a szavakkal nincs. De
a Szentlélek kiáradása folyamatos az első apostoloktól kezdve.
Tulajdonképpen minden megtérő bűnöst Maga a Szentlélek
világosít meg, hogy hagyjon fel addigi bűnös életével, keressen
és kutasson Isten után, ismerje meg, és adja át az életét Neki. A
karizmatikus megújulás is a Szentlélek kiáradása és megvilágo-
sító kegyelme. A nagy figyelmeztetés Isten hatalmas ajándéka,
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amelyre a legnagyobb szüksége van ennek a feje tetejére állt,
értékrendjét elvesztett, bűneiben vergődő világnak. Ahol elha-
talmasodott a bűn, ott túlárad a kegyelem. Amikor Isten elérke-
zettnek látja az időt, akkor a Szentlélek minden embernek meg
fogja mutatni a saját lelkét. Megmutatja neki az Ő rá vonatkozó
örök szent tervét, és azt, hogy ő hogyan válaszolt rá. Minél
messzebb van az egyén élete attól, amit Isten megálmodott róla,
annál nagyobb lesz a szenvedése. Ez egy hatalmas lelkiismeret
furdalás lesz, egy óriási kín, ami jóvátételért kiált. Hatalmas
kegyelem, hogy az egyén még megtérhet, és megváltoztathatja
addigi életét. Tulajdonképpen minden megtérés hasonló módon
zajlik le a lélekben. A tragédia abban áll, ha az egyén görcsösen
ragaszkodik bűneihez, és elkárhozik. Ne féljetek a nagy figyel-
meztetéstől! Ez Isten hatalmas kegyelme a ti üdvösségetekre.
Így akar megállítani, hogy ne rohanjatok a vesztetekbe.

Drága gyermekeim! Az Isten, Atyám, Én és a Szentlélek
nagyon – nagyon szeretünk mindnyájatokat, kivétel nélkül.
Isten nem akarja, hogy csak egy is elvesszen közületek. Én
azért szálltam le a földre, hogy üdvözítselek benneteket. 

Gyermekeim! A bűnös nem örökölheti a mennyet. Oda csak
szentek léphetnek be. Ezért tanítottam nektek Atyám Igéjét, a
Szent Evangéliumot, hogy megtanuljatok szentekké válni. 

Gyermekeim! Az életeteket arra kaptátok, hogy megszentelőd-
jetek, és másokat is megszenteljetek. A szentség szeretet. A
menny azoknak készült, akik Istent szeretik. Amit a kicsinyek
közül eggyel tesztek, Velem teszitek. Engem lássatok minden
nyomorgóban, minden rászorulóban! Manapság sokkal
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nagyobb a lelki éhség, mint a testi. Adjátok tovább tanításo-
mat! Hirdessétek életpéldátokkal, tetteitekkel, szavaitokkal!
Egy mosoly, egy jó szó, egy jó cselekedet balzsam a léleknek,
bearanyozza a napot. Legyetek derűsek, türelmesek és szere-
tetteljesek egymáshoz! Kezdjétek el a családon belül, vigyétek
ki a munkahelyre, az utcára! Arról ismernek meg, hogy
Hozzám tartoztok, ha szeretettel vagytok egymás iránt. Kérlek
titeket, legyetek világító fáklyák! Világítsátok be ezt a sötét-
ségben tapogatózó világot! Annyi ember keres rossz helyen:
kártyajóslás, ezotéria, new age, energia átadás stb. Ezek mind
ellenfelem, a sátán csapdái. Emlékezzetek, mit kérdeztem a
betegektől, mielőtt meggyógyítottam őket: hiszel-e? Legyen
neked a te hited szerint! Én most is ugyanaz vagyok, mint két
ezer évvel ezelőtt. Aki hittel imádkozik Hozzám, azt meggyó-
gyítom, sőt üdvözítem. Ezt mondtam: aki hisz, üdvözül. Aki
nem hisz, elkárhozik. 

Gyermekeim! Csak Istenben higgyetek, Aki szeret benneteket!
A sátán elől meneküljetek! Ő a hazugság atyja, aki megtévesz-
ti és rászedi, majd a pokolba taszítja áldozatait, mert gyűlöl
mindenkit. 

Gyermekeim! Nem lehet kétfelé sántikálni. Ne foglalkozzatok
a sátán praktikáival, mert foglyul ejt, és a kárhozatba taszít!
Csak tiszta forrásból igyatok! Olvassátok az Evangéliumot, és
imádkozzatok! Isten Mindenható. A sátán az örök vesztes. Ő
csak annyit tehet, amennyit Isten megenged neki. 

Gyermekeim, elcsatangolt, kicsi báránykáim! Jöjjetek vissza
Hozzám, amíg még nem késő! Engem kövessetek, a jó
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Pásztort, Aki az életemet adtam értetek! Ne higgyetek a far-
kasnak, mert áldozatul ejt benneteket! Én gondviselő Istenetek
vagyok. Csak Hozzám forduljatok! Csak Tőlem kérjetek! Én
azért jöttem, hogy életetek legyen, és bőségben legyen.
Higgyetek Nekem, és Én bevezetlek titeket Atyám házába,
ahol helyet készítettem nektek, a keresztfán. Erre áldalak meg
benneteket, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”

2014. nov. 28. Szentségimádáson Jézus: „Drága gyermekeim!
Most hozzátok szólok, akik tiszta szívből szerettek Engem úgy,
hogy engedelmeskedtek parancsaimnak. Most felszólítalak
titeket, hogy minden körülmény között maradjatok hűségesek
Hozzám! A sátán nagyon fondorlatos tervvel el akar választani
titeket Tőlem. 

Gyermekeim! Csak aki mindvégig kitart Mellettem, az üdvö-
zül. Higgyetek Bennem, Aki a legméltóságosabb
Oltáriszentségben valóságosan jelen vagyok! Higgyetek tanítá-
somban, az Evangéliumban! Szavaim igazak és ámenek.
Minden próféciám beteljesül a maga idejében, sőt már nagyon
sok minden beteljesült. Kérjétek a Szentlelket, és Ő mindent
megmutat nektek. Engedjétek, hogy a Szentlélek vezessen ben-
neteket a szűk ösvényen, amely a mennybe visz. Szavaim
legyenek gyógyír a lelketekre, Szentlelkem legyen a ti erőfor-
rásotok.

Gyermekeim! Legyetek lélekben kisdedek! Hagyatkozzatok
Rám, és feltétel nélkül bízzatok Bennem! Mindig csak Engem
lássatok a keresztfán! Engem, Aki a legszörnyűbb kínhalál által
váltottalak meg benneteket. Hatalmas árat fizettem a lelkete-
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kért. Nem vagytok a magatokéi. Az Enyéim vagytok.
Maradjatok hűségesek Hozzám mindhalálig, és Én az örök
élettel ajándékozlak meg benneteket. Az idő elszáll.
Hamarosan meg fogtok állni ítélőszékem előtt. Minden gondo-
latotok, szavatok, cselekedeteitek, sőt még a mulasztásaitok is
nyitott könyv Előttem. Igyekezzetek tettekre váltani tanításo-
mat, a Szent Evangéliumot, akkor nincs mitől félnetek. Éljetek
mindig önzetlen, tiszta szeretetben! Első helyen az Isten álljon!
Utána a felebarát, itt is a belső kör, a család, a házastárs, a gyer-
mek, a szülő. Tegyetek jót mindenkivel, de főként hittestvérei-
tekkel! Ők a ti lelki családotok, akiket azért kaptatok, hogy
segítségetekre legyenek a nehéz időkben. 

Gyermekeim! Éljetek szüntelen készenlétben! A halál csak egy
pillanat, de ekkor dől el örök sorsotok. Vigyázzatok! A szokás
nagy úr. Imádkozzatok szüntelenül! Legyetek állandóan
egyesülve Velem! Gondoljatok Rám gyakran! Mondjatok
Nekem fohászokat! Adjatok hálát mindig mindenért, jóért és
rosszért egyaránt, mert Én a rossz dolgokból is jót hozok ki.
Hagyatkozzatok Rám teljesen! Adjátok át az életeteket Nekem!
Egyedül Én tudom, mi válik az üdvösségetekre, és azt meg is
adom. Ha mást kaptok, mint amit kértek, akkor tudjátok meg,
hogy az válik a javatokra, amit Én adok nektek. 

Kicsinyeim! Ne panaszkodjatok, ha szenvedtek! Nézzetek fel
Rám, a keresztre! Egy panasz sem hagyta el az ajkamat, pedig ret-
tenetesen szenvedtem. Atyámnak zsoltárt énekeltem.  Gondoskod -
tam szeretett Anyámról, és imádkoztam ellenségeimért. Vegyetek
Rólam példát! Ne szidjátok ellenségeiteket, inkább imádkozzatok
értük! Ez nekik is, nektek is a javatokra válik. 
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Gyermekeim! Váltsátok tettekre szavaimat, és akkor szentek
lesztek már itt a földön. Erre áldalak meg benneteket, az Atya,
a Fiú és a Szentlélek nevében.”

2014. dec. 2. Szentségimádáson Jézus: „Drága kicsi gyermeke-
im! Készüljetek! Hamarosan elérkezik az óra, amikor tömegesen
meg kell állnotok ítélőszékem előtt. Ne gondoljátok azt, hogy
megússzátok, mert nincs számonkérés. Mondom nektek: van.
Erről szól az Evangélium és a Szentírás több helyen is. Ezért
mondom nektek: éljetek halálra készen! Nincs itt maradandó
hazátok. Ez csak átmenet, felkészülés az örökkévalóságra. Úgy
éljetek, hogy elnyerjétek az örök boldogságot! Szem nem látta,
fül nem hallotta, emberi szív fel nem foghatja, amit Atyám azok-
nak készített, akik szeretik Őt. Imádjátok a legszentebb
Szentháromságot, és éljetek egymással szeretetben! Úgy szeres-
sétek egymást, ahogyan Én szerettelek benneteket! Akkor nyu-
godtak lehettek örök sorsotokat illetően. Keressétek a mennyek
országát, és annak igazságát, a többi mind megadatik hozzá nek-
tek! Az ég és a föld elmúlnak, de az Én Igéim soha el nem múl-
nak. Minden szavam igaz valóság, és minden próféciám betelje-
sül. Ne higgyetek azoknak, akik azt mondják: Isten irgalmas,
mindenki bemegy a mennybe. Ez csak féligazság. Az igaz, hogy
Én irgalmas vagyok, de csak annak tudok megbocsátani, aki
megbánja bűneit. Aki megátalkodott, és kitart gonoszságában, az
nem örökölheti a mennyet. Oda csak azok jöhetnek, akik meg-
tartják Atyám törvényeit. Igyekezzetek megtalálni a szűk ös -
vényt, ami az örök életre vezet! Ismerjétek meg az Evan gé liumot,
és váltsátok tettekre! Ne lépjetek rá a széles útra! Ne ke res sétek
az élvezeteket, amit a világ kínál, mert ez a kárhozatba visz!
Ellenfelem háromféle bűnnel taszítja pokolra gyermekeimet. 
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1. a paráznaság, a test bűnei. Éljetek tisztán, önmegtartóztatás-
ban! Erre is értettem, amit az Evangéliumban mondtam: aki
utánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye fel minden nap
keresztjét, úgy kövessen Engem! 
2. a mammonimádás. Ne gyűjtsetek a földön kincseket, ahol a
rozsda megemészti, a moly szétrágja, a tolvaj ellopja.
Gyűjtsetek kincseket a mennybe! Osszátok szét fölöslegeteket
a rászorulóknak, hogy egyenlőség legyen! Ahol a kincsed, ott
van a szíved. 
3. a hatalom. Ne uralkodjatok egymáson! Legyetek alázatosak, és
engedelmesek! Legyetek lélekben kisdedek, mert ilyeneké a
mennyek országa! Azért rendeltem lelki vezetőt, hogy neki enge-
delmeskedjetek, aki Isten törvényei szerint vezet benneteket.
Akik bűnre akarnak kényszeríteni, azoknak mondjatok ellent! 

Gyermekeim! Oly sok mindenre tanítottalak benneteket, hogy
ha megtennétek, már szentek lennétek. Váltsátok tettekre taní-
tásomat, és akkor tisztítótűz nélkül jöttök a mennybe! Nagyon
szeretlek benneteket. A javatokat akarom. Ti se akarjátok a
rosszat magatoknak! Legyetek szentek, mert csak akkor üdvö-
zültök! A tisztítótűz azoknak készült, akik nem éltek szentül a
földön, de bűnbánatot tartottak. Ők ott tesznek eleget igazsá-
gosságomnak. Ott nagyon sokat kell szenvedni. Ha szentül
éltek a földön, elkerülitek a tisztítótüzet, és egyenesen a
mennybe jöttök. Imádkozzatok a bűnösökért, hogy imáitokra
megkapják Tőlem a bűnbánat kegyelmét, és bejussanak a tisz-
títótűzbe! A ti imáitok nélkül elkárhozhatnak. 

Gyermekeim, készüljetek! Az idő rövid. Éljetek halálra
készen! Szívleljétek meg tanításomat, és váltsátok tettekre! Ne
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okozzatok fájdalmat Nekem, és felebarátaitoknak! Éljetek
mindenkivel szeretetben! A derűt soha ne engedjétek ki a lel-
ketekből! Gyónjatok gyakran, legalább havonta egyszer! Ha
tudtok, naponta vegyetek rész a Szentmisén, és áldozzatok! A
Szentségek a ti erőforrásaitok a sátán ellen. Éljetek velük!
Kérezkedjetek be az Én irgalmas Szívembe! Itt biztonságban
vagytok. Naponta kérjétek, hogy takarjalak be benneteket
drága Szent Véremmel, amelyet a bűnösökért ontottam a
keresztfán. Így tehetetlen lesz veletek a sátán. 

Kicsinyeim! Annyira szeretlek benneteket, hogy az életemet
adtam oda értetek. Mindnyájatokkal együtt szeretnék lenni a
mennyben mindörökké! Csak rajtatok múlik, hogy valóra
válik-e vágyam. Mindazt, aki Hozzám jön, nem küldöm el.
Tőlem csak a bűn választ el. Szakítsatok a bűnnel!
Csatlakozzatok Hozzám, és Én minden kegyelmet megadok,
hogy üdvözüljetek. Erre áldalak meg benneteket az Atya, a Fiú
és a Szentlélek nevében.”

2014. dec. 14. Szentségimádáson Jézus: „Drága gyermekeim!
Az óra itt van, készüljetek! Hamarosan hatalmas keresztényül-
dözés fog végigsöpörni az egész földön. Már minden előre el
van tervezve. Ne féljetek! Én veletek vagyok minden nap, a
világ végezetéig. Örüljetek, hogy vértanú szentjeim nyomába
léphettek, és ezzel dicsőítitek meg az Istent! A vértanúk tisztí-
tótűz nélkül jönnek fel a mennybe. Azért, mert ők az életüket
sem kímélték Értem mindhalálig. Nagyobb szeretete senkinek
sincs, mint aki életét adja Istenért. Isten Mindenható. Meg tud-
nál állítani ezt a folyamatot. De megengedi, azért, mert így két
táborra osztja azokat, akik keresztényeknek mondják magukat.
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Azok, akik megvallanak Engem, és hűségesek maradnak
Hozzám mindhalálig, ők valóban keresztények, Krisztus -
követők. Ám azok, akik csak mondogatják Nekem: Uram,
Uram, de közben bűnben élnek, Engem megtagadnak, és kigú-
nyolnak, ők a képmutatók sorsára jutnak, akiknek nem lesz
öröksége a mennyország. Mert ezt Atyám azoknak készítette,
akik Őt szeretik. Istent szeretni annyit jelent, hogy megtartják
törvényeit. Aki bűnben él, az gúnyt űz a törvényből.

Kicsinyeim! Imádkozzatok a jó halál és a végső állhatatosság
kegyelméért! Ezt a fohászt minden nap mondjátok el! Kérjétek
mindenki számára, mert ez a legfontosabb! A halál, döntő pil-
lanat. Itt dől el örök sorsotok. Éljetek szüntelen készenlétben!
Az életetek a földön rövid. Arra kaptátok, hogy elnyerjétek az
örök életet. Éljetek mindenkivel szeretetben! Olvassátok el a
Szeretet Himnuszt 
(1 Korintus 13), és az Evangéliumot, és váltsátok tettekre! A
halálban lepereg előttetek egész életetek, mint egy film, amely-
nek ti vagytok a főszereplői. Az Én szememmel látjátok min-
den cselekedeteteket. Annak fogtok örülni, ha a szeretet vezé-
relte tetteiteket. Azért, mert ez által Hozzám tartoztok. De ha
nem, akkor ellenfelemet, a sátánt szolgáltátok. Ezért gyerme-
keim, szeressétek egymást, még ellenségeiteket is, mert erről
ismernek meg benneteket, hogy az Enyéim vagytok.
Bocsássatok meg szívből egymásnak, mert Atyám is csak ezzel
a feltétellel bocsát meg nektek. Ha ti nem bocsáttok meg, nem
nyertek ti sem bocsánatot. Ez pedig a pokol.

Gyermekeim! Nem elrémiszteni akarlak benneteket, hanem
csak felkészíteni. Adjátok át az életeteket Nekem! Kérjétek,
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hogy mindig Én álljak mellettetek! Akkor könnyű lesz megfe-
lelni Atyám parancsának, mert Én irányítom az életeteket.
Bízzatok Bennem! Én mindnyájatokat az örök életre vezetlek.
Ezért haltam meg értetek, hogy üdvözüljetek. Aki Istenben
bízik, nem csalódik. Legyetek hűségesek Hozzám mindhalálig!
Ha kell, az életeteket is áldozzátok fel Értem! Mondom nektek:
országomban a vértanú szentek a legboldogabbak, mert ők sze-
rettek a legjobban. Nem mindenkinek adatik meg, hogy a vérét
ontsák ki Értem. Vannak fehér vértanúk is. Az ő életük abban
áll, hogy mindig készen állnak akaratom megtételére, vagyis
feltétel nélkül engedelmeskednek Nekem. Ezek a lábam nyo-
mában járnak. Szüntelenül Velem ismételgetik: Atyám, ne úgy
legyen, ahogy Én akarom, hanem ahogy Te. 

Kicsinyeim! Ebben áll a Krisztuskövetés. Aki tettekre váltja
tanításomat, az mind barátom, testvérem és anyám. Látjátok,
mennyit szenvedtem a ti üdvösségetekért. Ti se legyetek fuka-
rok, ha áldozatokat kérek tőletek! Legyetek nagylelkűek!
Szeressetek odaadóan! Soha ne méricskéljetek! Ne csak annyit
adjatok, amennyit kaptatok, hanem százszor annyit! Ne várja-
tok viszonzást! Én mindnyájatoknak megfizetek tettei szerint.
A szavatok legyen: igen – igen, vagy nem – nem. Soha ne
hazudjatok! Ez ellenfelemtől van. Ő a hazugság atyja. Ti az
Igaznak vagytok a megváltottjai. Magamról mondtam: Én
vagyok az út, az igazság és az élet. Ha Engem követtek, elér-
keztek az örök életre. 

Kicsinyeim, Véremen megváltott gyermekeim! Nagyon,
nagyon szeretlek benneteket. Vérkönnyeket sírok minden
elkárhozott gyermekem miatt. Ne utasítsátok el a keresztet!
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Csak ez visz az üdvösségre. Ezen váltottalak meg benneteket.
Jaj, annak az embernek, aki nem kap keresztet, lemondott arról
az Isten. A kereszt visz közel Hozzám. A kereszt a ti békétek és
lelki vigaszotok, ha elfogadjátok, és megadjátok magatokat
Nekem. Kereszt nélkül nincs üdvösség. A kereszt a ti örök éle-
tetek. Ezt mondtam: aki utánam akar jönni, tagadja meg magát,
vegye fel minden nap keresztjét, és így kövessen Engem. 

Kicsinyeim! Az önmegtagadás a legfontosabb. Ha magadat
legyőzted, mindent megnyertél. Te vagy magadnak a legna-
gyobb ellenséged, ha szembeszegülsz törvényeimmel. De ha
Nekem adod szabad akaratodat, akkor Én rövid úton szentet
csinálok belőled. 

Gyermekeim, készüljetek! Az idő itt van. Hamarosan betelje-
sülnek szavaim. Ne féljetek! Imádkozzatok szüntelen! Akkor
elnyeritek az örök életet. Erre áldalak meg benneteket az Atya,
a Fiú és a Szentlélek nevében.”

2014. december 28. Szentségimádáson Jézus: „Drága gyerme-
keim! Most hozzátok szólok, akik figyeltek Rám, elolvassátok
üzeneteimet, és igyekeztek azokat tettekre váltani. Most ezt
mondom nektek: halálotok óráján és a mennyben ennek fogtok
a legjobban örülni, mert ezt hozzátok magatokkal. Továbbra is
maradjatok hűségesek Hozzám! Tartsatok ki Mellettem, és tör-
vényeim megtartásában mindhalálig! 

Gyermekeim! Már itt az óra, amikor nyíltan meg kell vallano-
tok Engem ez előtt a bűnös nemzedék előtt. Most választom
szét a búzát a konkolytól. Ha megvallotok Engem, és kitarto-
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tok Mellettem mindhalálig, üdvözültök. Nézzetek Rám, a
keresztre! Mindhalálig hű voltam Atyámhoz úgy, hogy betelje-
sítettem akaratát. Vegyetek Rólam példát! Ne féljetek a halál-
tól! Az csak egy pillanat, amely átvisz az örök boldogságba.
Egyedül a bűntől féljetek és a gonosz lélektől, ami elszakít
Tőlem, legnagyobb Jótevőtöktől, és az örök kárhozatba taszít.
Éljetek életszentségben! Gyakoroljátok a felebaráti szeretetet!
De mindenekfölött szeressétek Istent úgy, hogy megtartjátok
parancsait, mert a mennyország az ilyen embereknek készült.
Eljön az óra, sőt már itt is van, amikor hirtelen tör rátok a nagy
megmérettetés. Akkor színt kell vallanotok Rólam, sőt még az
életeteket is áldozatul veszik Értem tőletek. De ti soha ne fél-
jetek! Bízzatok bennem rendületlenül! Aki Istenben bízik, meg
nem szégyenül. Én veletek leszek ott is, akkor is, és mindnyá-
jatoknak megadom a szükséges kegyelmet. Maradjatok meg
szeretetemben, akkor elnyeritek az örök boldogságot. Erre
áldalak meg benneteket Szívem túlcsorduló szeretetével, meg-
erősítő áldásommal, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”

2015. jan. 5. Szentmisén, Szentáldozás után kértem hőn imádott
Uramat, hogy megérezhessem az Ő drága Szent Jelenlétét. Ekkor
egy kimondhatatlanul jóleső védőburokban éreztem magam. Jézu -
som ezt válaszolta: „Velem vagy a biztonságban, a szeretetben és a
békében. Nálam nélkül semmit sem tehettek, de Velem együtt min-
denre képesnek teszlek benneteket. Nagyon szeretlek. Érted
maradtam itt, hogy a szívedbe térjek, hogy tápláljam lelkedet, hogy
megerősítselek, hogy erős hittel vallj meg Engem, és sugározz
Engem mindenki előtt, ahol csak megjelensz. Mert Én vagyok
a világ Világossága. Fényem behatol még a legsötétebb lelkek-
be is, és életre kelti mindazokat, akik beengednek az életükbe.
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Kislányom, légy erős! Már kiképeztelek. Bátor harcos vagy.
Nemsokára meg fogsz vallani ez előtt a bűnös nemzedék előtt,
akik azt hiszik, hogy ha az Engem követőket üldözik, az Istent
szolgálják. Megáldalak téged, felruházlak az Én erőmmel, az
Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Merülj el Szívem szeretet
óceánjában!”

2015. jan. 6. Szentségimádáson Jézus: „Drága gyermekeim!
Az idő rövid. Készüljetek! Éljetek életszentségben! Váltsátok
tettekre mindazt, amit az Evangéliumban tanítottam nektek!
Mert mondom nektek: csak így nyerhetitek el az üdvösséget.
Sokan mondják Nekem: Uram, Uram, de csak aki Atyám tör-
vényét teljesíti, az üdvözül. A főparancs a szeretet. Éljetek min-
denkivel szeretetben, mert erről ismernek fel benneteket, hogy
Hozzám tartoztok. De legfőképpen, és mindenekelőtt imádjá-
tok és szeressétek az Istent, a teljes Szentháromságot úgy, hogy
megtartjátok parancsaimat! Ha így éltek, elnyeritek az üdvös-
séget. Életeteknek egyetlen célja van ezen a földön: az üdvös-
ség megszerzése. Ne mondjátok, hogy mindig ismételgetem
Önmagamat! Ha nem lenne rá szükségetek, mert tökéletesek
lennétek, akkor nem adnék ilyen üzeneteket. De felhívásaim és
sürgetéseim ellenére is még mindig bukdácsoltok, és ha ma
kellene megállnotok ítélőszékem előtt, bizony sokan elkárhoz-
nátok. Ezért újra mondom: vegyétek halálosan komolyan
figyelmeztetéseimet, mert van pokol, van kárhozat, van örök
tűz és a férgek, ahogy az Evangéliumban is beszéltem róla. Aki
odajut, soha többé ki nem szabadulhat, hanem örökké szenved.
Mindenki azt kapja vissza, amit a másik embernek ad. Ha ti jók
vagytok, az örök boldogság a jutalmatok. De ha gonoszok
vagytok, akkor már itt a földön poklot teremtetek magatoknak,
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és ez folytatódik örökkön örökké. Én ettől akarlak megóvni
titeket. Az idő rövid. Ne halogassátok megtéréseteket, mert a
halál hirtelen jön, és utána már nem tudtok változni. 

Gyermekeim! Én tudom, mi a pokol. Ettől akarlak megóvni ben-
neteket. De helyettetek nem cselekedhetek. Nektek kell elfor-
dulni a bűntől, és mindig a jót és a szeretetet választani. Most
még előttetek van a döntés lehetősége. De csak a pillanat, a ma
a tiétek, amíg a kegyelem ideje tart. Ne dobjátok el az életeteket,
ha nehéz helyzetbe kerültök, mert nincs halál, az élet nem szű-
nik meg létezni. Odaát sokkal nehezebb lesz. Aki nem bízik
Bennem, az megveti irgalmamat. Aki így dobja el magától az
életét, amit Tőlem, az örök élet Szerzőjétől kapott, az végérvé-
nyesen megfosztja magát Tőlem. Ne engedjetek a kétségbeesés-
nek! Ez a sátán műve. Ha hittel kéritek segítségemet, csodákat
fogtok megtapasztalni. Én Mindenható vagyok. Én Isten
vagyok, aki a kövekből is tudok kenyeret változtatni, a vízből
pedig bort. Kérjetek, és segítek nektek! Azért van annyi szeren-
csétlen sorsú ember, mert nem kérnek Engem. Elfordulnak
Tőlem, és nem bíznak Bennem. Pedig Én ugyanaz vagyok teg-
nap, ma és mindörökké. Ma is tudok gyógyítani, kenyeret sza-
porítani, halottakat feltámasztani. Ma is teszek csodákat, ha hit-
tel kéritek. Az biztos, hogy nem mindig azt kapjátok Tőlem, amit
kértek, mert Én az örök üdvösségetek szempontjából adom
kegyelmemet, nem pedig a pillanatnyi jólét vagy érvényesülés
miatt. Nektek mindig az válik a javatokra, amit Tőlem kaptok. Ti
csak hittel imádkozzatok, a többit bízzátok Rám! A mennyben
mindenért hálát fogtok adni Nekem, örök életetek Szerzőjének.
Aki Bennem bízik, soha nem csalódik. Erre áldalak meg benne-
teket, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”
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2015. jan. 7. Itthon a kegyelem órájában az Úr Jézus: „Drága
kislányom! Szeress Engem lángolóan! Adj Nekem hálát végte-
len, hozzátok való szeretetemért és irgalmamért! Dicsőíts és
magasztalj Engem, megváltásom hatalmas művéért, amelyet a
keresztfán szereztem nektek, kimondhatatlan kínszenvedésem
árán! Dicsőítsd és magasztald végtelen irgalmamat és türelmes
szeretetemet, hogy még mindig megadom az időt és a lehető-
séget a szegény, szerencsétlen bűnösöknek, hogy megtérjenek
Hozzám, és üdvözítsem őket! 

Kislányom! Ha tudnád, mennyire szeretlek mindnyájatokat!
Sírnál és zokognál a meghatottságtól. A keresztfán elszenve-
dett kínhalálom ízelítőt ad belőle, hogy Magamat feláldoztam
azért, hogy titeket megmentselek. De ez csak a külső látszat.
Belül a lelkemben sokkal, milliószor többet szenvedek értetek,
főleg azokért, akik süketek hívásomra, és vakok a nekik készí-
tett kegyelmekre. Görcsösen ragaszkodnak szennyes bűneik-
hez, és a pokol szélén tántorognak, mint a részegek. Bármikor
belezuhanhatnak, és onnan nincs soha többé szabadulás. 

Kicsinyeim! Én ettől akarlak megóvni benneteket. Vérkönnyeket
sírok miattatok. Könyörögve kérlek benneteket, öleljétek át kész-
séges szívvel kereszteteket, amellyel azért ajándékozlak meg
benneteket, hogy azon felkapaszkodva Hozzám térjetek. Azért,
hogy gondolkozzatok el azon, hogy az élet a földön hamar véget
ér, és utána mindnyájatoknak meg kell állnotok ítélőszékem előtt. 

Gyermekeim! Mindent itt kell hagynotok. Csak a tetteitek kísér-
nek el benneteket. Irántam való szeretetből szeressétek egymást!
Segítsetek minden rászorulón, legfőképpen családtagjaitokon,
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hittestvéreiteken, és mindazokon, akiket elétek hozok. Ha a sze-
retet vezérli cselekedeteiteket, örülni fogtok ítélőszékem előtt. Én
igaz vagyok, és az igazságot hirdetem nektek. Amit most üzenek,
igazság és örök élet mindazoknak, akik tettekre váltják. De örök
kárhozat és kínszenvedés mindazoknak, akik elutasítják. A szám-
ból kijövő kétélű kard, Atyám Igéje, ami által ítéletet mondok fö -
löttetek. Ha tettekre váltjátok a Szent Evangéliumot, nem estek
ítélet alá. De ha a bűn útját választjátok, ti ítélitek el magatokat. 

Gyermekeim! A pohár már csordultig megtelt. A világ annyira
elmerült a bűn iszapjában és szennyében, hogy büntetésért
kiált. Karom lesújtani készül. Figyelmeztetéseimet vegyétek
nagyon, halálosan komolyan! Hagyjátok el e bűnt, és térjetek
meg Hozzám addig, amíg még zarándokok vagytok e földön,
mert a halállal lezárul előttetek a megtérés lehetősége.
Vigyázzatok! Nem tudjátok sem a napot, sem az órát. Térjetek
meg még ma, mert lehet, hogy a holnap mát nem virrad fel
rátok! Szeretlek, és meg akarlak menteni benneteket, de nektek
kell dönteni. Helyettetek nem cselekedhetek. Minden kegyel-
met megadok mindazoknak, akik keresnek Engem, és meg
akarnak térni Hozzám. Nem nézem bűneiteket. Irgalmas szere-
tetem minden bűnt megbocsát, eltöröl, sőt el is felejtem, ha
szívből megbánjátok azokat. Végtelenül szerető Istenetek
vagyok. A szívetek ajtaján zörgetek. Ha beengedtek, örök éle-
tet ajándékozok nektek. Megáldalak benneteket megerősítő
áldásommal, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”

Szentírási megerősítés: Máté 24, 33. 44. „…közel van…
Legyetek hát készen, mert az Emberfia abban az órában jön el,
amelyikben nem is gondoljátok!”
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2015. január 11. Szentségimádáson Jézus: „Drága gyermeke-
im! Az idő rövid. Hamarosan olyan dolgoknak lesztek tanúi,
amilyenek még nem voltak a földön. Sok kegyelmet fogok
adni, hogy még a legmegátalkodottabb bűnösök is megtérje-
nek, mert nem akarom, hogy csak egy is elvesszen közületek.
Ezért most arra kérlek titeket, akik olvassátok és megfogadjá-
tok üzeneteimet, hogy még többet imádkozzatok a szegény
bűnösök megtéréséért! Különösen azokért, akik még nem
ismernek Engem. Kérjétek, hogy a Szentlélek áradjon ki rájuk,
hogy fölismerjenek Engem a teremtett világ rendezettségében
és szépségében. Azért, hogy a lelkük mélyén felfogják és elis-
merjék, hogy mindezt Isten alkotta, hogy az életet is Ő adta,
ezért tiszteljék az életet, amely Isten ajándéka, és higgyenek az
egyetlen Úrban, a világ Teremtőjében. Sok gyermekem azért
nem kárhozik el, mert megcsodálta a teremtett világ szépségét,
a Szentlélek megmutatja neki, hogy van Isten, Akihez elkezd
beszélgetni, a maga módján imádkozni, és közben megérzi
Isten meleg szeretetét, amit viszonoz. Ez a jóleső lelki harmó-
nia és kölcsönös lelki ölelés felbátorítja, és örömre hangolja a
lelkét. Már nem fél többé a haláltól, hanem vágyódik találkoz-
ni a Felfoghatatlannal, a Mindenhatóval, Akinek örök létét
megtapasztalta. 

Kicsinyeim! Ha tudnátok, milyen nagy boldogság egy ilyen
embernek ez a felismerés! Értelmet ad az életének ez a tudás,
és átalakítja egész életét. Ti, akik beleszülettetek a katolikus
vallásba, fel sem tudjátok fogni, mennyit szenvednek, keres-
nek, kutatnak azok, akiknek senki sem beszélt Rólam. Azért ne
ítéljétek el őket, mert rossz helyen keresnek, és rosszul visel-
kednek. Ellenfelem, a sátán ezer csapdát állít eléjük, hogy meg
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ne találjanak, és elkárhozzanak. Imádkozzatok ezekért a sze-
gény lelkekért, akik éhezik és szomjazzák az Isten ismeretet, a
tudást, amit ti megkaptatok. Azért azt mondom nektek: úton –
útfélen hirdessétek az Evangéliumot mindenkinek, akár alkal-
mas, akár nem! De ne csak hirdessétek, hanem imádkozzatok
is mindazokért, akiknek beszéltek Rólam, hogy jó talajba hull-
jon a mag, amit elvettek, és százszoros termést hozzon.
Mondom nektek: ezek közül az emberek közül még lehetnek
szentéletű papok és szerzetesek is, akikre a legnagyobb szük-
sége van a világnak. 

Kicsinyeim! Legyetek apostolaim! Fogadjátok meg szavaimat,
és váltsátok azokat tettekre! Nektek is azt mondom, amit tanít-
ványaimnak: ti adjatok nekik enni! Csak itt most nem testi,
hanem szellemi táplálékot adtok, mert most erre van a legna-
gyobb igény. Ti magatok vagytok azok, akik által megszaporí-
tom a tudást, mert a ti szátok által hirdetem mindazoknak, akik
éhezik és szomjazzák tanításomat.

Gyermekeim! A világ azért tart ma itt, mert csak kevesen
ismernek Engem, és még kevesebben teszik meg törvényeimet.
Ha a keresztény értékek szerint élnének az emberek, a föld
mennyországgá, paradicsommá válna. Ti, akiknek megadatott
az Ige ismerete, ti vagytok a föld sója, a világ világossága.
Életszentségetek és igehirdetésetek ragyogja be a világot, még
a legsötétebb zugokat is! Elsősorban Isten és emberszeretete-
tekkel mutassatok jó példát a környezetetek számára. A jó ige-
hirdetés ebből áll: életszentség, vagyis cselekedet, szó, ima. Ha
a szentek útján jártok, ti is megváltoztatjátok a környezetete-
ket. Arról ismerjenek fel benneteket, hogy Hozzám tartoztok,
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hogy szeretettel vagytok egymás iránt, vagyis megtartjátok
parancsaimat.

Gyermekeim! Ebben a világban a legnagyobb hiánycikk a szere-
tet. Ezért van annyi beteg, szerencsétlen sorsú ember. Isten min-
den embert az Ő végtelen szeretetéből teremtett arra, hogy szeres-
sen, és szeretve legyen. De ha nincs benne szeretet, a lelke halott,
mert a léleknek olyan fontos a szeretet, mint a testnek a levegő. 

Kicsinyeim! Szeressétek egymást úgy, ahogy Isten szeret
mindnyájatokat! Bocsássatok meg szívből egymásnak, hogy ne
legyen akadálya a szeretetnek, úgy, ahogy Isten is megbocsát
nektek. Mondok nektek egy titkot: Isten a legmegátalkodottabb
bűnösnek is kész megbocsátani, de a bűnös addig nem tudja
befogadni Isten bocsánatát, amíg meg nem bánta bűneit. Ezért
visszautasítja Isten feléje nyújtott segítő jobb kezét.
Emlékezzetek vissza az Evangéliumi példabeszédre, amikor a
Király kiküldi szolgáit, hogy hívjanak be mindenkit a lakomá-
ra. Erre sorra visszautasítják: „Földet vettem, s el kell mennem,
megnézni. Kérlek, ments ki. Öt iga ökröt vettem, megyek őket
kipróbálni. Kérlek, ments ki. Megnősültem, azért nem mehe-
tek.” (Lukács 14, 15-24.) Isten mindenkit üdvözíteni akar.
Csak azok nem mennek be a mennybe, akik nem akarnak. Az
embert egyedül a bűn választja el Istentől. Ezért kérem, hogy
beszéljetek mindenkinek Rólam, még a legnagyobb bűnösök-
nek is, hogy megismerjenek Engem, a végtelen szeretetet, Aki
meghaltam azért, hogy ti üdvözüljetek. Imádkozzatok értük,
hogy szakítsanak a bűnnel, lépjenek rá az életszentség útjára,
amely maga az Evangélium tanítása, és Én megadom nekik a
kegyelmet, hogy üdvözüljenek. 
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Kicsinyeim! Legyetek a munkatársaim! Én mindnyájatoknak
megadom hozzá az erőt és a kegyelmet, hogy lélekhalászok
legyetek, hogy megmentsétek, ami elveszett. Megerősítő áldá-
somat adom rátok, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.” 

2015. január 23. Szentségimádáson Jézus: „Drága gyermeke-
im! Az élet rövid. Tartsatok bűnbánatot! Éljetek életszentség-
ben! A halál hirtelen jön, és lecsap mindazokra, akik nem vár-
ják. De akik készenlétben élnek, azokat nem éri váratlanul,
mert várják a Velem való nagy találkozást. Bíznak irgalmam-
ban, nagy szeretetemben, és ezek nem fognak csalódni.

Kicsinyeim készüljetek! Ennek a korszaknak hamar vége sza-
kad. Ellenfelem, a sátán az utolsókat rúgja. Tudja, hogy kevés
ideje van hátra. Ezért ne foglalkozzatok vele! Olvassátok az
Evangéliumot, és váltsátok tettekre! Imádkozzatok szentéletű
papokért, mert egy szent pap egy egész várost meg tud szentel-
ni. Tudjátok, miről ismerhető fel egy életszentségben élő
ember? Arról, hogy az egész környezete megszentelődik. Ti is
mutassatok jó példát, hirdessétek az Evangéliumot, és imád-
kozzatok embertársaitokért, hogy megtérjenek és üdvözüljenek.

Gyermekeim! Az idő nagyon rövid. Úgy éljetek ezen a földön
minden nap, mintha az lenne az utolsó napotok. Legyetek
készen arra, hogy megálljatok ítélőszékem előtt, mert minden-
ki számot ad Előttem, az Örök Bíró előtt minden gondolatáról,
szaváról és cselekedetéről, sőt minden fölösleges szavatokról
is. Értsétek meg: az időt, az életeteket a földön nem arra kap-
tátok, hogy élvezzétek, hanem arra, hogy szolgáljátok Istent
úgy, hogy megteszitek, amit parancsolt, vagyis éljetek törvé-
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nyei szerint. Szolgáljátok felebarátaitokat, akikben Engem,
Megváltó Krisztusotokat lássátok, mert amit a kicsinyek közül
eggyel tesztek, azt Velem teszitek. Éljetek mindenkivel szere-
tetben! Szeressétek a Legszentebb Szentháromságot minde-
nekfölött, és Énértem bocsássatok meg szívből egymásnak!
Nézzetek föl a keresztre! Belőlem merítsetek erőt! Kövessetek
Engem a megbocsátásban, az alázatban, az engedelmességben,
a tisztaságban, az életszentségben! Ha Engem követtek, a
mennyben lesztek mindörökké. A ti választásotokon múlik
örök sorsotok. Ne álljatok szóba a sátánnal, aki mindig hazu-
dik. Ő az örök vesztes. Azok, akik hagyják magukat félreve-
zetni, örökre kárt vallanak. Ez az örök kárhozat, a pokol, min-
den kínjával együtt. 

Kicsinyeim! Az élet, és annak minden pillanata a földön a ti
kincsetek. Úgy tekintsetek rá, mint lehetőségre, mert kegyelem
a megtérésre és mások megmentésére. De ha lezárul az idő, az
életetek a földön, már nem tudtok változtatni. Úgy éljetek itt,
hogy számot adtok minden percről, alkalomról, hogy hogyan
kamatoztattátok a kapott kegyelmeket, mint talentumokat.
Igyekezzetek kihasználni az időt és az alkalmakat, hogy nektek
is ezt mondjam: jól van, derék és hű szolgám, a kevésben hű
voltál, sokat bízok rád. Menj be Urad örömébe! 

Gyermekeim! Most nektek is ezt mondom: az aratni való sok,
de a munkás kevés. Álljatok be ti is szőlőskertembe dolgozni!
Mentsétek a lelkeket! Elsősorban életpéldátokkal, tetteitekkel
és szavaitokkal. Akkor ti is megkapjátok Tőlem az egy dénárt,
az örök életet. Erre áldalak meg benneteket az Atya, a Fiú és a
Szentlélek nevében.”
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2015. január 28. Itthon a kegyelem órájában az Úr Jézus:
„Nyisd ki a Szentírást! Zsidóknak 9, 10: „…csak testi szertar-
tások…kötelező erejük csak az újjárendezés idejéig tart.” 

Jézus: „Most van itt az újjárendezés ideje. Most jön el az új
világ. Ezt kérd minden erőddel, hogy jöjjek vissza, és teremt-
sek rendet. Nyisd ki a Szentírást!” 

1 Péter 2, 9. „Ti azonban választott nemzetség, királyi papság,
szent nemzet, tulajdonul kiválasztott nép vagytok, hogy annak
dicsőségét hirdessétek, aki a sötétségből meghívott benneteket
csodálatos világosságára.”

Jézus: „Akkor mindnyájan az Én népem lesztek. Szentül és
feddhetetlenül fogtok élni. Ennek a korszaknak az eljöveteléért
imádkozzatok, amikor megkötözöm a sátánt ezer évre, hogy ne
tudja félrevezetni a világot.”

Szentírási megerősítés: Márk 1, 35: „Jézus imádkozik.”
1 Timóteus 4,1: „A Lélek világosan állítja…”

2015. február 3. Szentségimádáson Jézus: „Drága gyermeke-
im! Az óra itt van. Készüljetek! Egyházam most osztozik sor-
somban. Mint ahogy az Én utam a Golgotán és a kereszten át
vezetett vissza Atyám dicsőségébe, úgy földi Egyházam is
szenvedései, könnyei és vére kiontása által jut el abba a dicső-
ségbe, amit öröktől fogva készítettem számára. 

Gyermekeim, készüljetek! Imádkozzatok a hűség és a hit
kegyelméért, hogy alkalmas időben megvalljatok Engem e
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bűnös nemzedék előtt, és ha kell, életetek feláldozása és vére-
tek kiontása árán is hűségesek és állhatatosak maradjatok
Hozzám mindhalálig. Ezt mondtam: aki mindvégig kitart, az
üdvözül. Ha megvallotok Engem az emberek előtt, Én is meg-
vallak titeket Mennyei Atyám előtt. De ha megtagadtok, Én is
megtagadlak titeket. Ne féljetek attól, hogy azt mondtam: osz-
tozni fogtok sorsomban. Én olyan ékes szólást és bátorságot
adok nektek, hogy senki sem tud belekötni. Maga a Szentlélek
Isten fog beszélni általatok. Ne az ideig való rövid szenvedést
nézzétek, hanem az örök dicsőséget és boldogságot, amit kap-
tok Irántam való szeretetetekért és hűségetekért. A mennyor-
szágot azoknak készítette Atyám, akik Őt szeretik. Milyen sze-
retet lenne az, ha megtagadnátok? Ne féljetek! A Szentlélek
ereje, hűsége és bölcsessége betölt majd titeket. Ha átadjátok
Nekem az életeteket, Én csodákat teszek általatok. 

Gyermekeim, készüljetek! Az idő elérkezett. Most van itt a
hűség próbája, a nagy megmérettetés ideje. Most kell állást
foglalnotok Isten, és az Ő törvényeinek megtartása mellett,
vagy elfogadjátok a tévtanításokat, és ellenfelem, a sátán rab-
szolgaságát. Újra mondom: Ne féljetek! Én veletek vagyok
minden nap a világ végezetéig. Nálam nélkül semmit sem
tehettek. Semmi jót, csak rosszat. De ha ki akartok tartani
Mellettem mindhalálig, Én minden kegyelmet, hitet, erőt, és
bátorságot megadok hozzá. 

Kicsinyeim! Vegyetek példát a vértanú szentekről, akik előtte-
tek jártak! Lépjetek az ő nyomukba! Kérjétek közbenjárásukat!
Akkor különös kegyelmekkel áldalak meg benneteket.
Eltöltelek titeket Szentlelkemmel, az Irántam való lángoló sze-
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retettel. Akkor undort keltek bennetek a gyávaság és a megtor-
panás iránt. Hatalmas Isteni erőmmel indítalak rá titeket, hogy
szeressetek, hogy megvalljatok és hűségesek legyetek Hozzám
mindhalálig. Készüljetek! Az idő elérkezett. Megáldalak ben-
neteket mindenható, megerősítő erőmmel az Atya, a Fiú és a
Szentlélek nevében.”

2015. február 8. Szentségimádáson Jézus: „Drága gyermeke-
im! Az idő rövid, készüljetek! Nemsokára a véreteket fogják
kiontani Értem. A harcok kiszélesednek. A keresztényüldözés
tovább terjed. Imádkozzatok a békéért, hogy legalább enyhül-
jenek a csapások! Kérjétek meg a béke angyalát, hogy őrköd-
jön országotok fölött, és kérjétek meg minden ember őrangya-
lát, hogy imádkozzanak védenceik üdvösségéért, és azért,
hogy ellene mondjanak a sátánnak, és a háború helyett a békét
akarják. 

Gyermekeim! Ez a háború soha nem látott pusztítást hoz a
világra. Imáitokkal még enyhíthetitek a csapásokat. Gyűjtsetek
élelmet! Szárítsátok meg a kenyeret, így tároljátok, így korlát-
lan ideig eláll. Gyűjtsetek vizet! Egy csapásra megszűnik a
kényelem. Az üzletek kiürülnek. Nem lesz víz, villany, gáz.
Szerezzetek be gyertyát, és szenteltessétek meg, vagy ti maga-
tok hintsétek meg szentelt vízzel. Vegyetek gyufát! 

Gyermekeim! Elérkezik a világ megtisztítása. Annyira elhara-
pódzott a bűn, hogy büntetésért kiált. Imádkozzatok a bűnösök
megtéréséért! Ezzel még sok lelket meg tudtok menteni az
örök kárhozattól. Az idő rövid. Váltsátok tettekre szavaimat,
mert nemsokára már túl késő lesz. 
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Gyermekeim! A bűnök már az égbe kiáltanak. Ne csodálkoz-
zatok azon, amik most történnek. A természeti csapásokat, a
háborúkat az emberek bűnei vonzzák le a világra. Édesanyám
Fatimában ezt mondta: „Ha nem tér meg a világ, egy még ször-
nyűbb háború fog kitörni.” Sajnos ez bekövetkezett. A világ
még rosszabb lett, még mélyebbre süllyedtek a bűn mocsará-
ban. Ezért ki fog törni a harmadik világháború, ami még pusz-
títóbb lesz, mint az első kettő együttvéve. A fejlett technika,
amely a nagy kényelmet hozta, fogja a legtöbb életet kioltani.
Egyedüli menedéketek az Én irgalmas Szívem. Én Mindenható
vagyok. Én el tudlak rejteni benneteket a legmodernebb fegy-
verek elől is. Higgyetek Bennem mindenekfölött! Bizalmatok
mértékében kapjátok Tőlem a kegyelmet. Én veletek vagyok
minden nap a világ végezetéig. Én gondoskodom rólatok.
Nálam nélkül semmit sem tehettek. Ne a pénzetekben és a
vagyonotokban bízzatok, hanem Bennem! A pénz semmivé
válik, a vagyon megsemmisül. Velem legyetek személyes jó
baráti kapcsolatban, a szikla szilárd hit és az állandó ima által.
Akkor megmenekültök. Ha meg is hal a testetek, a lelketek az
örök hazában fog tündökölni, miként a csillagok. 

Gyermekeim! Az élet nem szűnik meg. A test ugyan meghal, és
porrá válik, de a lelketeknek örök élete van. Mindenki azt foly-
tatja a túlvilágon, amiben itt élt a földön. Aki szeretetben élt,
Istennel és a felebaráttal, az a mennyben az örök boldogságban
fog szeretni mindörökké. De aki gyűlöletben és gonoszságban
élt a földön, az a pokolban ugyanezt fogja folytatni mindörök-
ké. Ez az örök halál. Jól gondoljátok meg, hogyan éltek!
Béküljetek ki egymással, és éljetek szeretetben! Mert ha nem
bocsáttok meg, nektek sem fog Mennyei Atyám megbocsátani.
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Ne tűrjétek, hogy a sátán megkötözzön benneteket a bűneitek
által! Ti láncoljátok meg őt úgy, hogy bűnbánatot tartotok,
kibékültök, és szentségekhez járultok. Ez az örök élet. A
sátánt tegyétek tehetetlenné úgy, hogy nem engedelmesked-
tek neki, és nem álltok szóba vele. Azért van ennyi gonoszság
és fertelmes bűn a világon, mert az emberek együtt működ-
nek a sátánnal. Van egy mondás: egy alvó ördög le tud dönte-
ni a lábáról egy egész várost. De 12 légió tehetetlen néhány
szerzetessel, akik folyton imádkoznak. Ne mondjátok azt,
hogy nincs időtök imádkozni! Minden jó szándékú munka
imának számít. Ha napközben csak néhány fohászt mondotok
Nekem, Aki a szívetekben lakom, már az is elég. Értsétek
meg: az ima lényege ez: egy szeretetteljes személyes bizalmi
kapcsolat Istennel, Akiről tudom, hogy szeret engem, és a
javamat akarja. Aki így éli meg a hitét, az jó úton jár. Én egy
akarok lenni veletek, a szívetek ajtaján zörgetek. Aki ajtót
nyit Nekem, azzal egy közösséget alkotok. Belépek az életé-
be, és vezetem az életszentség útján, egészen fel a mennybe.
Erre hívtalak meg mindnyájatokat, minden életformában.
Gondoljatok bele, mekkora kegyele Részemről ez a gondos-
kodás, és milyen nagy jóban részesül, aki ezt elfogadja. Ne
féljetek átadni az életeteket Nekem! Ne ragaszkodjatok régi
bűnös életetekhez! Én vagyok az út, az igazság és az örök
élet. Én a teljes boldog életet kínálom fel nektek. Bízzatok
Bennem! Ne féljetek! Higgyétek, hogy a javatokat akarom.
Nézzetek fel a keresztre, mennyire szeretlek benneteket!
Adjatok hálát, és bizalommal fogadjátok el az üdvösséget,
amit megszereztem nektek! Erre áldalak meg benneteket, az
Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”
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MáriaJuliannaáltalkapottimák

2013. dec. 13. Szentségimádáson Jézus: „Most nagyon sokan
meg fognak halni. Kérd mindnyájukra a jó halál kegyelmét!
Így imádkozz: Jézusom, Királyom! Te vagy az élet és a halál
Ura. A Te értünk kiontott drága Szent Véredre kérlek, irgal-
mazz minden bűnösnek! Add meg nekik az igaz bűnbánat
kegyelmét, még mielőtt lelkük kiröppenne testükből. Kérlek,
mentsd meg őket a pokol rettenetes tüzétől! A tisztítótűz jóté-
kony lángjai által égess ki belőlük minden tökéletlenséget,
hogy megtisztult lélekkel léphessenek be Isten országába.
Ámen.”

A Szentlélek így imádkozott bennem: „Drága Jézusom, imá-
dott egyetlen Királyom! A szívem telve van az Irántad való lán-
goló tűz szeretettel. Mérhetetlenül vágyom Szent Színed látá-
sára! Már-már haldoklom, a lelkem minduntalan kikívánkozik
halandó porsátor testemből, hogy végre színről színre lásson
Téged, Megváltó Istenét, és a Szívedre omoljon! Jézusom
mikor? Mikor jelenhetek meg végre Isteni Szent Színed előtt?
Jobban vágyom Szent Színed látására, mint kitikkadt szarvas a
hűs patak vizére! Csak a könnyeimet iszom éjjel és nappal, és
fájdalmamban Hozzád kiáltozom: Jézusom, vegyél Magadhoz!
Szabadíts meg ettől a testtől! Elemészt a vágy, hogy Hozzád
mehessek! De Nálad nélkül semmit sem tehetek – ezt Te mond-
tad. Ezért szüntelen így imádkozom: Jézusom, legyen nekem a
Te akaratod szerint! Bár mérhetetlenül vágyom Szent Színed
látására, de egy pillanattal sem kérem előbb vagy később, mint
ahogy Te akarod. Kérem a Te erődet és a Te kegyelmedet, hogy
maradéktalanul teljesítsem rám vonatkozó örök szent tervedet.
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Erre kérem Tőled megerősítő áldásodat az Atya, a Fiú és a
Szentlélek nevében. Ámen.”

2013. dec. 15. Szentségimádáson: ima a Szentlélek által a bete-
gekért: „Jézusom, Te minden betegséget meggyógyítottál. De
előbb a lelket gyógyítottad, csak utána a testet. Te ugyanaz
vagy tegnap, ma és mindörökké. Amikor meggyógyítottál egy
beteget, ezt mondtad: „Legyen neked a te hited szerint!”
Názáretben csak néhány beteget tudtál meggyógyítani, mert
nem hittek Benned. 

Jézusom! Kérjük Tőled a hit kegyelmét! Kérlek, adj nekünk
hegyeket mozgató, erős hitet! Hisszük, hogy Te Mindenható
vagy, Aki lecsillapítottad a tengert, jártál a vízen, megszaporí-
tottad a kenyeret és a halat, halottakat támasztottál fel, és kiűz-
ted az ördögöket. Hisszük, hogy ezt ma is meg tudod tenni.
Ezzel az erős hittel kérünk, hogy gyógyítsd meg betegeinket.
Gyógyítsd meg a lelküket, hogy hitre térjenek, és mindenekfö-
lött szeressenek Téged, és aztán, ha akarod, gyógyítsd meg a
testüket is, hogy szolgáljanak Téged felebarátaikban. De ha
elérkezettnek találod az időt, hogy kiszólítsd őket ebből a
világból, kérlek, add meg nekik a végső állhatatosság és a jó
halál kegyelmét. Mert nem az a fontos, hogy itt meddig élünk,
hanem az, hogy elnyerjük az örök életet. Te mindenkit akkor
szólítasz ki ebből az árnyékvilágból, amikor a legalkalmasabb-
nak tartod arra, hogy üdvözítsed. Ezért kérlek, add meg a békét
minden elhunyt hozzátartozójának. Ámen.”

2013. dec. 28. Szentségimádáson ima a Szentlélek által:
„Imádott Teremtőm, mennynek és földnek hatalmas Ura,
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Istene! Földre borulok Előtted, és úgy imádlak Téged,
Magadért, Aki minden imádatra, dicséretre és szeretetre méltó
vagy. Köszönöm Neked Fiadat, a mi drága Megváltó Urunkat.
Köszönöm Neked, hogy megteremtettél. Drága Jézusom,
köszönöm, hogy engem, a legméltatlanabbat meghívtál az
Általad alapított Katolikus Egyházba. Akkor, harminc évvel
ezelőtt ezt mondtad nekem: „Áldozz meg! Bűneid el vannak
véve. Térjél be közéjük!” Ez a három rövid mondat gyökeresen
megváltoztatta egész addigi életemet. A szívem teljesen lángra
gyulladt Irántad, a legméltóságosabb Oltáriszentség iránt.
Nincs más vágyam, és nem kérek mást, mint azt, hogy amíg e
földön élek, addig naponta tiszta szívembe fogadjalak Téged a
Szentáldozásban! És ha majd eljön a várva várt nap, színről
színre lássalak Téged, hőn imádott drága Megváltóm, az
Atyával és a Szentlélekkel együtt, Aki uralkodik örökkön örök-
ké. Ámen.”

2014. jan. 10. Szentségimádáson Jézus: „Amikor elétek hozok
embereket, akik éhezik és szomjazzák az igazságot, az Én taní-
tásomat, beszéljetek nekik Rólam! Tanítsátok őket az
Evangéliumra! Így beszéljetek hozzájuk: Jézus a te személyes
Megváltód. Magára vette ártatlanul a te bűneidet, és kínhalált
szenvedett érted a keresztfán, hogy neked örök életet szerez-
zen. Harmadnapra feltámadt, felment az Atyához a mennybe,
de itt maradt köztünk is. Feltámadott Testét és Vérét itt hagyta
nekünk a legméltóságosabb Oltáriszentségben. Ha tiszta lélek-
kel fogadjuk Őt a szívünkbe, nagy kegyelmeket ad, örök életet
kapunk Tőle. Szólítsd meg Őt! Ő valóságos, élő Személy,
Isten-Ember, Aki felkínálja nekünk az Ő barátságát. A szíved
ajtaján kopogtat. De csak akkor tud bemenni, ha egészen meg-
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nyitod Előtte szíved ajtaját. Ne hagyj meg magadnak semmit!
Mindent adj át Neki! Csak akkor tud szentté tenni, ha átadod
Neki egész életedet. A múltat, a jelent és a jövőt. Hagyatkozz
Rá teljesen! Fogadd el a körülményeket úgy, ahogy vannak!
Higgyed, hogy Isten mindent a te személyes, és mások meg-
szentelődésére ad! Így imádkozz: Jézusom, Megváltóm!
Leborulok Előtted. Köszönöm, hogy megtaláltalak, és megis-
mertelek. Köszönöm, hogy megkerestél, és nem hagytál
elveszni. Kérlek, maradj velem egész életemben, és vezess
haza engem az örök hazába! Ámen.”

Ima a Szentlélek által: „Jézusom, hőn imádott édes Üdvözí-
tőm! A szívem tele van az Irántad való szeretettel. Dicsőítelek,
áldalak és imádlak Téged az Atyával és a Szentlélekkel együtt.
Hálát adok Neked minden kegyelmedért, amelyeket nekem,
méltatlan porszemnek adni méltóztattál. Különösképpen hálát
adok azért, hogy beírtál engem az Élet könyvébe. Ez az én leg-
nagyobb örömöm, és minden vágyam beteljesedése. Azért,
mert látni foglak Téged, hőn imádott Mennyei Örök Édes-
atyámmal és a Szentlélekkel együtt színről színre, és az egész
örökkévalóságon át fogok Bennetek gyönyörködni. A legna-
gyobb boldogság lesz számomra Titeket imádni, magasztalni
és dicsőíteni örökkön örökké. Minden vágyam az, hogy ez
beteljesüljön, a Te drága szent örök terved szerint! 

Imádott Jézusom, köszönöm, hogy Véred kiontásával megnyi-
tottad előttünk, bűnösök előtt országod kapuját. Köszönöm,
hogy most is közben jársz értünk az Atyánál, és csillapítod
jogos haragját. Köszönöm, hogy beborítasz minket, nyomorult
bűnösöket értünk kiontott drága Szent Véreddel, hogy a
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Mennyei Atya Szent Véredet lássa rajtunk, és kiengesztelődjön
velünk a Te megváltásod által. Hála és dicsőség Neked végte-
len irgalom, végtelen szeretet most és mindörökké! Ámen.”

2014. február 3. Szentmisén felajánláskor a Szentlélek váratla-
nul így imádkozott bennem: „Drága Jézusom! Vegyél el tőlem
minden vigaszt, minden örömöt, ami nem Belőled forrásozik!
Te légy az én egyedüli vigaszom és boldogságom! Ámen.”

Szentáldozás után Jézus: „Azt akarom, hogy szent légy, és
szentek legyenek azok is, akiket eléd vezetek. Irányítsd léptei-
ket a szentség útjára!”

2014. febr. 13. Itthon a kegyelem órájában Jézus: „Drága gyer-
mekeim! Itt vagyok előttetek keresztre feszítve. Nézzetek
Engem! Merüljetek el Szent Sebeimben, és értetek kiontott
drága Szent Véremben! Hívjátok le magatokra Szent vérem
védelmét, amely a ti legnagyobb oltalmatok a sátán aljas csel-
szövései ellen. Így kérjetek Engem: „Ó drága Jézus! Boríts be
minket a Te drága Szent Véreddel, amelyet értünk, nyomorult
bűnösökért kiontani méltóztattál a keresztfán! Védj meg min-
ket drága Szent Véred által a sátán minden gonosz cselvetésé-
től! Oltalmazz bennünket, nyisd fel az értelem szemét, hogy
Tebenned tisztán lássunk! Fölismerjük életünk értelmét, a Te
drága Szent Igédet, amely az örök életre visz. Tegyük meg
mindazt, amire az Evangéliumban tanítasz bennünket! Veled
egyesülve járjunk – keljünk az emberek között, hogy Te sugá-
rozd ki rajtunk keresztül feléjük szeretetedet! Ó Jézus!
Irgalmas Királyunk! A Te irgalmad és szereteted töltse be ezt
az egész világot, és benne minden ember szívét!” Ha szívből,
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és hittel imádkozzátok ezt az imát, megadom nektek a benne
foglaltakat. Nézzétek a jeleket! Olvassátok a hiteles prófétá-
kat! Mindnyájan ugyanazt írják, mert Tőlem, az Igaz Istentől
hallják.”

2014. márc. 6. Szentségimádáson ima a Szentlélek által: „Hőn
imádott drága jó Jézusom! Te ott függsz a kereszten. Szent
Tested csupa Vér. A hajad a Véredtől van összetapadva, ami a
töviskorona szúrásai miatt patakzottak drága Szent Fejedből.
Az egész Tested csupa Seb, melyet a megostorozás okozott
Neked. Az ostor végén levő ólomgolyók összeszaggatták
Testedet, darabokat téptek ki belőle. Leírhatatlan kínokat szen-
vedtél el ártatlanul a mi bűneinkért. De még ez sem volt elég.
A nehéz kereszt benyomódott Szent Válladba, amelyet Veled
cipeltettek fel a Golgotára. Drága Szent Testedet keresztben,
hosszában széttépték, hogy az előre kifúrt lyukakhoz szegez-
zék. Te mindezt szótlanul tűrted. Ha mégis megszólaltál, zsol-
tárokat mondtál, és Atyádat kérted: Bocsáss meg nekik, mert
nem tudják, mit cselekszenek. Kétezer éve tanítasz bennünket,
hogyan viseljük el a sértést, a szenvedést. Azt tanítottad, hogy
hetvenszer hétszer bocsássunk meg egymásnak. És mi mégis
haragot tartunk. Gyűlöletben égünk, a másikat hibáztatjuk,
miközben magunkat vádjainkkal még jobban beszennyezzük.
Urunk, Te türelmesen vársz a mi megtérésünkre. Példát éltél
elénk. Évről évre minden Nagyböjtben lelkiismeret vizsgálatra
intesz. Az életünk elszáll, mint a perc. A halál nem kér bebo-
csátást. Sokszor hirtelen jön. Te figyelmeztetsz: Éljetek szünte-
len készenlétben! A Miatyánkban ezt tanítottad: Atyánk,
bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az
ellenünk vétkezőknek. Vannak, akik kihagyják ezt a részt az
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imából. De jaj, azoknak, akik nem bocsátanak meg, mert ők
sem nyernek bocsánatot. Uram, kérlek, add meg minden
embernek a megbocsátás kegyelmét! 

Jézusom, Te a keresztről ezt kiáltottad: Szomjazom! A mi lel-
künkre szomjazol a világ végéig. Kérlek, add meg nekünk a
kegyelmet, hogy mi Rád szomjazzunk! Téged megismerjünk
és viszontszeressünk! Irántad való szeretetből mindig megbo-
csássunk mindenkinek! Akkor feloldasz bűneink súlya alól.
Akkor már nem nehezedik vállunkra a meg nem bocsátás óriá-
si terhe. Akkor be tudunk menni a szűk kapun a mennybe. Erre
hívtál meg bennünket. Hatalmas árat fizettél a lelkünkért. Nem
vagyunk a magunkéi, hanem a Tiéd. 

Drága Jézusom, hőn imádott töviskoronás Királyom! Taníts
meg bennünket, hogy hogyan kövessünk Téged az önmegtaga-
dás és a kereszthordozás útján! Add, hogy mindig a Te Vérző,
csupa Seb Testedet lássuk magunk előtt a keresztfán! Csak
Téged szeressünk, imádjunk, kövessünk! Így vegyél fel
Magadhoz az örök hazába! Ámen.”

2014. márc. 9. Szentségimádáson ima a Szentlélek által: Hőn
imádott édes jó Jézusom! Kérlek, szánj meg minket, nyomorult
bűnösöket! Őrizz meg a bűntől, ments meg a pokol tüzétől!
Tarts távol minket minden bűnre vezető alkalomtól! Add, hogy
csak egytől féljünk: bűnt soha el ne kövessünk! A jelszavunk
ez legyen: inkább meghaljunk, mint vétkezzünk! Mert a test
halála után, ha a lelkünk a kegyelem állapotában van, egyene-
sen felmehet a mennybe, az örök életbe. De a bűn elválaszt
Tőled, legnagyobb Jótevőnktől, drága Megváltónktól. Te fel-
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vitted bűneinket a keresztfára. Te fizettél helyettünk ártatlanul
elégtételt. Kérjük kegyelmedet, hogy jobban vigyázzunk lel-
künk üdvösségére, amelyet ártatlan kiontott drága Szent véred
szerzett meg nekünk, mint szemünk világára! Soha, soha bűnt
el ne kövessünk! A szeretetet, amelyet főparancsba adtál, min-
dig megtartsuk! Úgy, ahogy Te parancsoltad: „Szeresd Uradat,
Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből és
minden erődből! Szeresd felebarátodat, mint magadat!” És Te
hozzátetted: „Úgy szeressétek egymást, ahogyan Én szerette-
lek titeket!” Te az életedet adtad értünk. Add, hogy mi is az éle-
tünket adjuk felebarátainkért, és hitünkért, ha Te így kívánod!
Erre áldj meg minket édes Üdvözítőnk, az Atya, a Fiú és a
Szentlélek nevében!”

2014. ápr. 1. Szentségimádáson ima a Szentlélek által:
„Jézusom, Te ott függsz a keresztfán. Látom, amint a Véred
ömlik. Szentmise van. Te a kereszten a földgolyó fölött vagy.
Drága, Szent kiomló Véred beborítja az egész földgolyót. Ez azt
jelenti, hogy mindenütt, ahol Szentmise van, a Te drága Szent
Véred tisztít meg minden áldozót bocsánatos vétkeitől, amelye-
ket nem gyónt meg. A Te Véred a mi üdvösségünk és menedé-
künk. Szent Véred a hatalom, a mi védőpajzsunk, amely elűzi
közelünkből a sátánt. Ha a Mennyei Atya a Te drága Szent
Véredet látja rajtunk, megenyhül irántunk, nyomorult bűnösök
iránt. Rád való tekintettel megbocsátja minden bűnünket.
Jézusom, köszönjük Neked ezt a kegyelmet, hogy annyira sze-
rettél, hogy a Véredet ontottad, az életedet adtad oda értünk. A
magunk számára csak egyet kérek: Adj nekünk hűséges, szere-
tettől lángoló szívet, amely sohasem mondja: elég az áldozat-
ból, hanem mindig készséggel öleljük át a keresztet, amelyet
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megosztasz minden Téged szerető gyermekeddel. Fogadjunk el
Tőled mindent: jót, rosszat egyaránt! Minden döntéshelyzetben
Veled együtt mondjuk: Atyám, ne úgy legyen, ahogy én aka-
rom, hanem ahogy Te. Ezt kérem Tőled Jézusom, és azt, hogy
végy fel minket is választottaid körébe, ahol vég nélkül imá-
dunk Téged, és örvendezünk Veled. Erre áldj meg minket az
Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen.”

2014. ápr. 6. Szentségimádáson ima a Szentlélek által: „Hőn
imádott édes jó Jézusom! Te lépdelsz előttem a keresztúton.
Drága Szent Fejedből patakzik a Vér. Rajta a szúrós töviskoro-
na. Az egész Fejedet belepi, hogy mindenütt szúrjon. Te némán
tűröd, nem veszed le. Csendben lépdelsz, és Válladon cipeled
a nehéz keresztgerendát. Inognak Lábaid a kimerültségtől,
sajgó Sebeid fájdalmától, amelyek egész Testedet beborítják a
megostorozás kínjai miatt. A nap, forró tüze csak fokozza
kimerültségedet. Végül is fáradt Lábad nem bírja tovább.
Megbotlasz, mert már vonszolni sincs erőd, és elesel. Rád
zuhan a súlyos keresztgerenda, hatalmas ütést mérve minde-
nütt vérző, csupa Seb Testedre. Szent Édesanyád kísér, és sírva,
könnyezve néz. Felemelni Téged, nincs ereje, csak imádkozik
félig elaléltan. Veronika kilép a tömegből, és odanyújtja ken-
dőjét Neked. Te az Arcodhoz teszed, letörlöd vele Szent
Véredet, és az izzadtságot, majd visszaadod neki. Rajta hagy-
va Szent Arcod képét. A durva hóhérok ordítanak: elég!
Láncokkal felhúznak, dorongokkal ütnek. Aztán lassan újra
elindulsz felfelé a Golgota csúcsára. 

Jézusom! Engem is idehívtál, hogy kövesselek Téged. „Aki
utánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye fel naponta
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keresztjét, úgy kövessen Engem!” A mi számunkra is ez az
egyetlen út, amely az üdvösségre vezet. Jézusom, Szent
Sebeidre kérlek, amelyeket ártatlanul értem szenvedtél, adj
erőt, segíts feljutni a Golgotára! Segíts minden nap újra meg
újra odaadni az életemet Neked, hőn imádott drága
Megváltómnak, Aki úgy szerettél, ahogy soha senki más. Te az
életedet adtad oda értem. Jézusom, segíts, hogy mindig csak
Téged lássalak magam előtt a keresztúton! Téged szeresselek,
imádjalak és kövesselek egész életemben! Soha ne térjek le a
keskeny ösvényről! Mindig csak Rád figyeljek, és megtegyem
akaratodat! Szeresselek Téged egyre jobban, hogy ha az élete-
met kéred tőlem, azt is Neked tudjam adni, szabadon, boldo-
gan. Soha ne mérlegeljek, hanem mindig csak szeresselek úgy,
ahogy Te szerettél engem! Erre áldj meg, kérlek, megerősítő
áldásoddal az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen.”

2014. ápr. 18. Nagypénteken, Szentségimádáson a Szentlélek
imája: „Drága jó Jézusom! Te itt függsz a keresztfán. Szent
Tested már halott. Tanítványaid levesznek a keresztről, és Szent
Édesanyád ölébe fektetnek. Ó mily nagy volt az Ő szomorúsá-
ga! Csak a hit és a remény tartotta benne az életet, hogy meg
nem szakadt az Ő Szeplőtelen Szíve. Erősen hitt és remélt sza-
vaidban: „Harmadnapra feltámadok.” Imájával siettette feltá-
madásod óráját. Amikor feltámadtál, megjelentél Neki. Elsőnek
Ő látott meg, és forró öleléssel, lángoló szeretettel Szeplőtelen
Szívére szorított. Ó mily nagy volt az Ő boldogsága! Soha
többé nem veszít el, mert az első halál már elmúlt, és a feltá-
madás örökké tart. Már csak egyetlen vágya volt, hogy Veled
együtt Ő is felmenjen a mennybe. Később, amikor a megalaku-
ló Egyháznak nem volt már rá szüksége, ez a vágya is teljesült.
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Édes jó Jézusom, imádott Krisztusom! Köszönöm, hogy feltá-
madtál és örökké élsz, hogy köztünk maradtál, és hiszünk
Benned, hogy Veled együtt mi is feltámadunk. Köszönöm,
hogy nekünk is helyet készítettél a mennyben, ahol Veled
együtt örökké örvendezni fogunk. Jézusom, imádott Királyom!
Már csak egy nagy vágyam van: vigyél fel engem is Magad
mellé a mennybe! Kérlek, add, hogy mindörökké gyönyörköd-
jek Szent Színed látásában! Örökké imádjalak, és dicsőítselek!
Magasztaljam örök jóságodat, szeretetedet és irgalmadat!
Jézusom, örömöm, örök boldogságom! Kérlek, add meg a
kegyelmet, hogy amíg e földön élek, egyfolytában csak
engeszteljelek, imádjalak, és mindenekfölött szeresselek! Úgy
akarlak Téged szeretni, mint Ahogy Te engem, hogy az élete-
det adtad oda értem! Erre áldj meg, kérlek, megerősítő áldá-
soddal, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen.”

2014. május 6. Szentségimádáson Jézus: „Most különösen
imádkozzatok a tisztánlátásért, és a mindhalálig való hűségért,
hogy kitartsatok Mellettem mindvégig. Kérjétek magatokra és
hozzátartozóitokra a jó halál és a végső állhatatosság kegyel-
mét! Így imádkozzatok: Jézusom, Te Mindenható vagy. Kérlek,
őrizz meg minket Magadnak szentségben és igazságban! Boríts
be minket drága Szent Véreddel, és add meg nekünk az üdvös-
séget! Védelmezz minket a sátán minden álnok cselszövésétől,
vezess bennünket drága Szent Lelkeddel a szűk ösvényen,
amelynek végén Te vársz. Kérlek, add, hogy ölelő karjaidba
omoljunk, és drága Szent Kebleden nyugodjunk örökké, ámen.

Ha ezt imádkozzátok, és így éltek szeretetben, megadom nek-
tek a jó halál és a végső állhatatosság kegyelmét, és vele együtt
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az örök boldogságot. Szem nem látta, fül nem hallotta, embe-
ri szív fel nem foghatja, amit Atyám azoknak készített, akik
Őt szeretik. Szeressétek és imádjátok a legszentebb
Szentháromságot teljes szívetekből, és akkor minden elkép-
zeléseteket felülmúlóan meg lesztek ajándékozva a menny-
ben. Erre áldalak meg benneteket az Atya, a Fiú és a
Szentlélek nevében.”

2014. május 29. Szentségimádáson a Szentlélek így imádko-
zott bennem: „Hőn imádott édes jó Jézusom! Nagy volt a lel-
künk ára. Te fizettél értünk rettenetes váltságdíjat. Kérlek, add,
hogy mielőtt vétkeznénk, mindig Téged lássunk magunk előtt
a keresztfán! A Te értünk szegekkel átvert kezedet, lábadat. A
Te drága Szent vérző, csupa Seb Testedet. Dagadt Arcodat,
kiszúrt Szemedet. Drága Szent Fejedet, amelyből patakzott
Szent Véred, mert a töviskorona összeszurkálta. Ez volt a Te
királyságod a földön. Trónod a kereszt, koronád a szúrós tövis.
Ruhád a mezítelenség. Teljes megalázottság, kigúnyolás, kikö-
zösítés. Két lator között az Isten egyszülött Fia, a mi drága
Szent megváltó Istenünk. Ez voltál Te itt a földön.

Kérlek, Uram, add, hogy mi se keressünk előmenetelt, rangot,
fényűzést, elismerést, megbecsülést, csak egyedül Téged a
keresztfán! Veled akarjunk azonosulni, egyesülve lenni! Ne
lázadjunk, ha kigúnyolnak, kirekesztenek miattad, és az utolsó
helyre sorolnak. Vegyük mindezt kitüntetésnek! Hisz Te mond-
tad: gyűlölni fognak Értem titeket. Hárman lesznek egy ellen.
Nem békét hoztam, hanem kardot, tüzet. Vágyva vágyom,
hogy már lángra lobbanjon! Miattam üldözni fognak titeket. Ó
Jézus, ha Teérted üldöznek minket, az számunkra a legnagyobb
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dicséret, hogy jó úton járunk, a Te nyomodban. Hisz Te mond-
tad: aki utánam akar jönni, vegye fel keresztjét, úgy kövessen
Engem. Ahol Én vagyok, ott lesz a szolgám is. 

Drága Jézusom, csak egyet kérek Tőled: végy fel engem is
Magad mellé a keresztre! Add kegyelmedet, hogy az önmegta-
gadás szegei tartsanak engem is a kereszten! Ne tudjak, és ne
akarjak mást látni, csak egyedül Téged! Benned merüljek el!
Téged szemléljelek, mekkora árat fizettél személyesen az én
nyomorult bűnös lelkemért! Nélküled egy menthetetlen eset, a
kárhozat fia lennék! Ó Uram, hát ennyire szerettél?! Kérlek,
add kegyelmedet, hogy úgy tudjalak Téged szeretni, ahogy Te
engem! Hogy ha Te úgy akarod, én is az életemet tudjam adni
Érted! Magamtól semmi vagyok. Te mondtad: „Nálam nélkül
semmit sem tehettek.” Téged akarlak követni! Veled akarok
maradni mindig, örökké, itt, és az örök hazában! Ezt a kegyel-
met kérem Tőled. Ámen.”

2014. jún. 30. Szentségimádáson a Szentlélek imája bennem:
„Hőn imádott Megváltó Jézusom! Te, Aki könnyek között így
könyörögtél Atyádhoz: „Atyám, ha lehetséges, múljék el
Tőlem ez a kehely, de ne az Én akaratom legyen, hanem a
Tiéd.” 

Most én is így könyörgök Hozzád: Jézusom, Te mindent meg-
tehetsz. Ha lehetséges, kérlek, vond vissza a büntetés haragját,
mely e világot sújtani fogja, de ne az én akaratom legyen,
hanem a Tiéd. Jézusom, kérlek, borítsd be ezt a földgolyót a Te
értünk kiontott ártatlan drága Szent Véreddel! Mentsd meg a
lelkeket az örök kárhozattól! Indíts minket, akik leborulva imá-
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dunk Téged, hogy soha ne vonakodjunk még több áldozatot
hozni a lelkekért! A Te értünk átszegzett, megostorozott, tövis-
koronás, csupa Vér Testedet lássuk mindig magunk előtt a
keresztfán! Mily hatalmas volt a Te irántunk való szereteted!
Milyen nagy árat fizettél a mi lelkünk üdvösségéért! És az
emberek milyen könnyen elprédálják ezt a drága kincset. Igent
mondanak a sátánnak, besétálnak csapdájába, aki rabul ejti
őket, majd a kárhozatba taszítja. Ó, ha láthatnák, csak egy pil-
lanatra is, milyen fertelmesen rút a sátán, és minden bűn, senki
sem állna szóba vele, és nem vétkezne. Ha csak egy pillanatra
láthatnánk a mennyet, és Téged, feltámadott, dicsőséges
Testedet, semmi áldozatot sem találnánk soknak, hogy elnyer-
jük, és minél több lelket megmentsünk. De a hit szemével
mindezt látjuk. Kérjük Tőled, erősítsd meg hitünket, és óvj
meg a gonosztól! 

Drága Jézusom! Keresztre feszített Királyom! Őrizz meg ben-
nünket minden bűntől! Boríts be minket értünk kiontott drága
Szent Véreddel! Kérünk Téged, üdvözíts minket! Ámen.”

Fontos, életbe vágó üzenet:

2014. júl. 12. Itthon Jézus: „Nyisd ki a Szentírást! Kolosszei
1, 25. „Isten szava” Máté 12, 32. „Ha valaki az Emberfia ellen
beszél, bocsánatot nyer, de ha a Lélek ellen beszél, nem nyer
bocsánatot sem ezen, sem a másvilágon.” Jézus: „Nagyon sok
lélek kárhozik el. Drága kislányom! Kérek tőled valamit.
Ajánld fel Nekem naponta ötször az Én értetek kiontott drága
Szent Véremet, Szent Sebeimet és rettenetes kereszthalálomat,
egyesítve Szűzanyátok hétfájdalmas Szeplőtelen Szíve és
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könnyei érdemeivel, és minden gyermekének áldozataival és
szenvedéseivel együtt a lelkek megmentéséért. Így engeszte-
lést nyújtotok Nekem a sok bűnért, ami a világban van. Így
mondd: „Jézusom, kérlek, fogadd el az áldozatot a szegény
bűnösök megtéréséért! Drága Szent Véredre és kereszthalálod-
ra kérlek, ments meg minden lelket a pokol tüzétől, az örök
kárhozattól!” Így sok lélek megmenekül, akik örökké hálát
fognak adni Nekem azért, hogy nem vesztek el. Az elejére ezt
írd: Fontos, életbe vágó üzenet.” Szentírási megerősítés:
Efezus 1, 9: „Tudtunkra adta akaratának titkát…”

Ima az ellenségért: 
2014. aug. 17. Itthon a kegyelem órájában ezt az imát diktálta
nekem az Úr Jézus: „Jézusom, bocsáss meg neki, mert nem
tudja, mit cselekszik. Kérlek, add meg neki a teljes megtérés
kegyelmét, hogy befogadjon Téged, Aki Magad vagy a tökéle-
tes szeretet, és a Te szeretetedet sugározza tovább kivétel nél-
kül mindenkire. Te azt mondtad: Arról ismernek fel benneteket,
hogy Hozzám tartoztok, ha szeretettel vagytok egymás iránt.
Ezt az imát mondd el érte naponta többször is!”

2014. szept. 2. Szentségimádáson Jézus: „Drága gyermekeim!
Az idő itt van. Készüljetek! Esdjétek le magatokra és a világra
a Szentlélek megvilágosító kegyelmét, hogy megkapjátok Tőle
a tisztánlátást. Így kérjétek: 

Szentlélek Úristen kérünk, jöjj, szállj le közénk, vedd birtokba
lelkünket, testünket! Vezess minket! Te cselekedj általunk! Te
imádkozz bennünk! Te esdd le számunkra az üdvösségünkhöz
szükséges kegyelmet kimondhatatlan szavakkal! Te ismered
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bensőnket, hiányosságainkat. Te Isten vagy. Te tökéletessé és
szentté tudsz formálni bennünket. Kérlek, alakíts minket a Te
tetszésed szerint! Átadjuk Neked lelkünket, testünket, szabad
akaratunkat, egész életünket. 

Szentlélek Isten jöjj! Lépj be a mi életünkbe! Szentlélek jöjj!
Te működj, Te cselekedj, Te szólj általunk! Te irányítsd gondo-
latainkat! Tisztíts meg bennünket minden hiábavaló és bűnös
gondolattól! Szabadíts meg minket bűneink béklyójától! Indíts
bennünket, hogy megbánjuk és meggyónjuk minden bűnünket!
A Te szereteted járja át lelkünket! Te szeresd, Te imádd ben-
nünk a mindenkor dicsőséges Szentháromságot! Te engedel-
meskedj bennünk Isten akaratának! Te szeresd általunk feleba-
rátainkat, és mindazokat, akiket elénk hozol! Te bocsáss meg
általunk minden ellenségünknek, és Te imádkozz bennünk égig
érő könyörgéssel, hogy megtérjenek, és velünk együtt szentek
legyenek! 

Szentlélek Isten jöjj! Áraszd ki fényedet az egész világra!
Világosítsd meg minden ember lelkét, még azokat is, akik nem
ismernek, és ezért elvetnek Téged! Szentlélek, Te egyetlen pil-
lanat alatt mindent meg tudsz tanítani nekünk. Add meg
nekünk az Isten ismeretet, és azt, hogy teljes szívünkből sze-
ressük és imádjuk a Legszentebb Szentháromságot, Benne
Isten megtestesült Igéjét, a mi Urunkat, Jézus Krisztust, Aki
Tőled fogant a Szűz méhében, Akit megszentelt, Aki megis-
mertette velünk az Atyát, az Ő Igéjét, amely az Ő végtelen,
kimondhatatlan szeretete irántunk. Aki úgy szeretett bennün-
ket, hogy a keresztfán kiontott drága Szent Vérével mosta le a
mi bűneinket, Ő, Aki soha bűnt nem követett el, hogy kien-
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gesztelje értünk Atyánk jogos haragját. Az Ő Vére van a mi lel-
künkön letörölhetetlen örök jelül. A Mennyei Atya, amikor
ránk tekint, látja Szent Fiának drága Szent értünk kiontott
Vérét rajtunk, és megenyhül jogos haragja. Ó, Jézus, Aki ily
nagy árat fizettél értünk a keresztfán! Légy irgalmas hozzánk!
Hajolj le a bűnösökhöz, ne hagyj elveszni minket, egyetlen lel-
ket sem! Drága Szent Véredre kérünk! Ments meg minket az
örök kárhozattól! Add kegyelmedet, hogy Irántad való szere-
tetből megbánjuk minden bűnünket! Meggyónjuk azokat, és
elnyerjük bocsánatodat. 

Szentlélek jöjj! Világosíts meg bennünket ezekben a zavaros
időkben, amikor a sátán ezer féle módon kísért, és el akar
veszíteni. Szentlélek jöjj! Légy a mi biztos pajzsunk! Te vívd
meg általunk harcainkat a sátánnal! 

Szentlélek jöjj, maradj mindig velünk! Vezess Jézushoz, az Ő
keresztje alá, hogy drága Szent Vére borítson be minket! E
Szent Vér legyen a mi védelmünk, megváltásunk záloga!
Szentlélek, így vigyél fel minket az örök hazába, ahol vég nél-
kül fogjuk dicsőíteni és magasztalni Veled és Általad az Atyát,
a teljes Szentháromságot, Aki azoknak készítette országát, akik
Őt szeretik. Erre áldj meg minket Szentlélek Úristen az Atya, a
Fiú és a Szentlélek nevében.”

2014. okt. 19. Szentségimádáson ima a Szentlélek által:
„Dicsérlek Téged Istenem, és Mindenem! Hálát adok Neked
mindazért, amit megadtál, és amitől megóvtál. Egyedül Neked
akarok élni és meghalni. Mindig csak azt akarom tenni, amit Te
akarsz. Az az én minden napi kenyerem, hogy rám vonatkozó
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örök tervedet megtegyem. Szívem minden dobbanásával, min-
den lélegzetvételemmel, Veled egyesülve akarom ismételni:
Atyám, ne úgy legyen, ahogy én akarom, hanem ahogy Te. Így
akarok akkor is imádkozni, amikor kudarcok érnek, mert erős
hittel hiszem, hogy egyedül az válik örök üdvösségemre, amit
Te adsz, ó imádott Istenem. Te vagy az én Megváltó Istenem,
egyedül Te tudod, mi válik a javamra, és mivel Te Mindenható
vagy, ezt meg is tudod adni. Határtalanul bízom Benned.
Szeretettel fogadok Tőled jót, rosszat egyaránt, és hálát adok
Neked mindenért. Tudom, hogy a legnagyobb rossztól, az örök
kárhozattól megoltalmazol. A kudarcok és az elesések pedig
szükségesek, hogy el ne bízzam magam, és megtanuljak Tőled
kérni, és megtapasztaljam gondviselő szeretetedet. A jó dolgo-
kért pedig hálát adok, és magasztalom Szent Nevedet. 

Ó Uram! Csak a bizalom segít megérteni Téged. Csak a szere-
tet tudja elhitetni velem, hogy minden a javamra válik. Ha föl-
nézek keresztedre, megértem, mily nagy árat fizettél a lelke-
mért. Tőlem is kérsz egy kis áldozatot. Csak annyit, amennyi-
re kegyelmedből képes vagyok. 

Jézusom, imádott Királyom! Jöjj! Neked adom szívemet, lel-
kemet, egész életemet. Rendelkezz velem tetszésed szerint.
Egy örökkévalóság kevés lesz rá, hogy Neked hálát adjak. Itt
és most szolgálni és imádni akarlak Téged. Ismertesd fel velem
akaratodat, és indíts engem, hogy mindig megtegyem. Ez
legyen az én mindennapi eledelem. Ámen.”

2014. okt. 31. Itthon a kegyelem órájában az Úr Jézus: „Drága
kislányom! Nagyon nagy kegyelem, amikor kereszthalálom
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órájában (du. 3-4 óra között) keresztutamat imádkozod. Lelkek
százait, ezreit mented meg vele. Attól függ imád hatékonysága,
hogy mennyire azonosulsz Velem, fájdalmas kínszenvedéseim-
ben, Irántam való nagy szeretetedből. Ha teljességgel szeretsz,
és így egyesülsz Velem leírhatatlan kínszenvedéseimben,
akkor irgalmam kiárad az egész emberiségre. Lelkek százait és
ezreit vonzom Magamhoz, kiszakítva őket a sátán karmaiból.
Különösen áll ez a kegyelem azokra a személyekre, akiket
megneveztek, és Elém hoztok, hogy mentesem meg őket az
örök kárhozattól. Minden kegyelmet megadok ebben az órá-
ban, ha kínszenvedésem örök érdemeiért kéritek, a ti örök
üdvösségetekre. Kérjetek sokat! Kérjetek bátran! Nem tudtok
annyit kérni, amennyit irántatok való örök szeretetem millió-
szorosan felül ne múlna. Így kérjetek: „Jézusom, a Te kínszen-
vedésed örök érdemeiért kérlek, ments meg minden lelket, akik
a sátán fogságában sínylődnek! A Te végtelen irgalmadra kér-
lek, üdvözíts minden lelket!” Mondom nektek, ha hittel, mély
bizalommal és bűnbánattal imádkozzátok el ezt a fohászt, meg-
nyitom a menekülés útját minden bűnben élő léleknek. Csak
rajtuk múlik, hogy kilépnek-e a sátán csapdájából. Ha megtér-
nek Hozzám, üdvözítem őket. Kérjetek Engem hittel teli imá-
val! Erre áldalak meg benneteket, az Atya, a Fiú és a Szentlélek
nevében.”

2014. november 6. Itthon a kegyelem órájában az Úr Jézus:
„Tudod, mit kérj Tőlem mindig ebben az órában? A bűnösök
megtérését. Főleg azokét, akikért senki sem imádkozik. Így
kérd: Jézusom, a Te kínszenvedésed örök érdemeiért kérlek,
add kegyelmedet a szegény, szerencsétlen bűnösöknek!
Mentsd meg a lelküket az örök életre! A Te kínszenvedésed
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örök érdemeiért kérlek, add meg nekik a kegyelmet, hogy ne
haljanak meg a nélkül, hogy Téged megismerjenek, és elfo-
gadjanak Megváltó Istenüknek. Te légy mellettük haláluk órá-
ján, és ragadd ki őket a sátán fogságából. A Te végtelen irgal-
mad és szereteted köntösébe burkold be őket, és miután eleget
tettek igazságosságodnak a tisztítótűzben, vidd be őket is
Mennyei Atyád örömébe. Ámen.”

2014. nov. 28. Szentségimádáson a Szentlélek tanítása: „A
megtört szív, ha bűnbánattal van tele, elvezet az életszentségre.
A könnyek, Isten ajándéka. Sirasd meg bűneidet, ó ember, mert
ez által kincseket gyűjtesz magadnak a mennyben! Bánd meg
minden bűnödet, és erős fogadással határozd el, hogy soha
többé nem követed el! Kérd ehhez Jézus segítségét, hogy erő-
sítsen meg, mert minden kegyelem. Ó, ha tudnák az emberek,
hogy maguknak ártanak bűneikkel a legtöbbet! Ha másoknak
szenvedést okoznak, ugyanazt kapják vissza. Ha fösvények,
nekik is keveset mérnek, vagy semmit, a szerint, amilyen mér-
tékkel ők mértek másoknak. Ha jó vagy másokhoz, magadhoz
vagy jó. Ha örömöt szerzel másoknak, a te szíved is megtelik
boldogsággal. De ha uralkodsz másokon, rajtad is uralkodni
fognak. Itt kezdődik el örök sorsa mindenkinek. Odaát csak
kiteljesedik, és vég nélkül folytatódik. Ha itt a földön poklot
teremt valaki maga körül, mert szekálja, gyötri a környezetét,
ő is ugyanazt fogja kapni, sőt hatványozottan. Ha valaki szere-
tetben él, és segít másoknak, Isten örök jutalommal gazdagítja,
és elnyeri az örök boldog életet. Ó, ha tudnátok, hogy Jézus
szavai, amelyeket az Evangéliumban mondott, élő valóság az
örökkévalóságban! Rettegve féljetek a bűntől, soha el ne
kövessétek, mert ha elszakítjátok magatokat a kegyelemtől, az
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örök kárhozat vár rátok. A sátán mindenkit gyűlöl, ezért a vesz-
tét okozza. Ne higgyetek a hazudozónak! Nézzetek fel a
keresztre, az ártatlan Isteni Bárányra! Kérjétek magatokra az Ő
Szent Vérét, hogy mossa tisztára lelketeket! Tegyétek a jót,
amíg még időt és lehetőséget kaptok rá! Az életetek itt a földön
egyszeri és megismételhetetlen. Minden pillanatról és alka-
lomról számot fogtok adni az Örök Bírónak. Kamatoztassátok
talentumaitokat! Mentsétek meg a lelkeket! Szerezzetek maga-
toknak barátokat a hamis mammonon! Adakozzatok bőkezűen!
Istent nem lehet felülmúlni. Ő mindig a többszörösét adja visz-
sza, hogy ti újra meg újra tudjatok adakozni. Váltsátok tettek-
re tanításomat, akkor gyermekei lesztek az örök Atyának, és
társörökösei a Megváltónak. Erre áldalak meg benneteket az
Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.” 

2015. január 11. Szentségimádáson ima a Szentlélek által:
„Szeretlek Jézusom, mindenekfölött imádlak Téged! Kérlek,
mentsd meg a lelkeket, hogy ők is megismerjenek, szeressenek
és imádjanak Téged! Jézusom, a Te életed ezen a földön a
munka, a lemondás, a nélkülözés és a szenvedés volt. Te ezt
mondtad: „Aki utánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye
fel minden nap keresztjét, úgy kövessen Engem.” Tőlünk is
ugyanazt az életet kéred, amit Te éltél elénk. Mi mégis a
kényelmet, a gazdagságot és az elismerést keressük. Kérlek,
szabadíts meg minket önmagunktól! Kérlek, adj erőt a keresz-
tek elviselésére és hordozására, amely mindig önmegtagadást
kíván, de csak általa tudunk közelebb kerülni Hozzád.
Jézusom, Téged ezen a földön, a kereszten találunk meg.
Idevárod az egész teremtett világot, minden embert. Ahogy a
Te számodra a keresztfán keresztül vitt fel az út a mennybe,
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úgy a mi számunkra is ez az egyetlen lehetőség. Te ezt mond-
tad: „Én vagyok az út, az igazság és az élet.” A mi utunk az, ha
Téged követünk. Te az igazságot hirdetted. Ha megfogadjuk és
tettekre váltjuk tanításodat, üdvözítesz minket. Jézusom, Te
vagy az élet. Ezt mondtad: „Aki eszi az Én Testemet, és issza
az Én Véremet, annak örök élete van.” Kérlek, add meg
nekünk minden nap a Szent Eukarisztiát, hogy örök életünk
legyen Benned, ó imádott Megváltó Istenünk! Ámen.”

levelezés

2013. dec. 3. Szentségimádáson Jézus: „Ezt üzenem X-nek:
Tartson ki mindhalálig! Nemsokára az életét fogja adni Értem.
Vegye nagy kitüntetésnek, hogy szólok hozzá, és vértanú
szentjeim között foglal majd helyet. Csak a mennyben fogja
meglátni, mennyi lelket mentek meg áldozatai és imái által.
Egy sem vész el azok közül, akikért imádkozik. Vegye nagy
kegyelemnek a Tőlem kapott időt és az alkalmakat, amikor
még Szentmisére járhat! Y személlyel ne foglalkozzon!
Imádkozzon érte! Nemsokára bezárják templomaimat, és eltör-
lik a Szentmisét. Még addig jöjjön Hozzám, ameddig megte-
heti. Megáldom őt Szívem túlcsorduló szeretetével az Atya, a
Fiú és a Szentlélek nevében.”

2014. jan. 7. Szentségimádáson Jézus: „Ezt üzenem X család-
nak: Imádkozzák szüntelen, naponta többször is a Szent
Mihály arkangyal c. ördögűző imát, és a rózsafüzért! Kérjenek
Engem, és Én kiszabadítom őket a sátán kelepcéjéből!
Járuljanak gyakran, a család minden tagja a Szentségekhez,
Szentgyónáshoz, Szentáldozáshoz! Ha így élnek, akkor tehe-
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tetlen lesz velük a sátán, mert Én bennük lakom, és tehetetlen-
né teszem. Kérjék magukra az Én áldásomat és békémet, és Én
megáldom őket Szívem minden értelmet meghaladó szereteté-
vel és békéjével az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”

A kegyelem órájában, du. 3-4. óra között az Úr Jézus kínszen-
vedéseinek örök érdemeiért kérjék, amit szeretnének, és az Úr
megadja, ha Ő jónak látja.

Jézus: „Ezt üzenem Y-nak: Drága Kisfiam! Ne rohanj a vesz-
tedbe! Itt állok előtted. Arra várok, hogy megnyisd Előttem szí-
ved ajtaját. Én jobban szeretlek téged, mint a világ összes
embere együttvéve. Én Mindenható vagyok. Leveszem vállad-
ról terhedet, ha átadod Nekem. Te egyedül nem tudod hordoz-
ni. Az Evangéliumban ezt mondtam: „Nálam nélkül semmit
sem tehettek.” Ez rád is vonatkozik. Kérd Tőlem, és Én meg-
ajándékozlak a hit erejével! Kérd, és Én bölcsességet adok
neked! Kövess Engem az önmegtagadás és a kereszthordozás
keresztútján, és Én elvezetlek a teljes örök életre! Jóllehet, itt a
földön ellene kell mondanod a sátánnak, és saját ösztöneidnek,
de Én cserébe olyan lelki békével és boldogsággal ajándékoz-
lak meg, hogy nem cserélnél senkivel. Add Nekem szívedet, és
Én neked adom az Enyémet! Az Én Szívem izzó szeretet,
amellyel tudod szeretni Istent és a felebarátot. 

Gyermekem! Várom válaszodat. Az idő rövid. Neked is meg
kell állnod ítélőszékem előtt. Akkor már késő lesz. Most, még
ma mondj igent hívásomra! Erre áldalak meg megerősítő, és a
sírig kitartó hűség áldásával az Atya, a Fiú és a Szentlélek
nevében.”
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2014. febr. 7. Szentségimádáson Jézus: „Ezt üzenem X-nek:
Tartsd meg az Evangéliumot, élj életszentségben! Szeress
Engem lángolóan! Szítsd fel magadban naponta többször is az
Irántam való szeretetet! Nézd hosszan keresztre feszített Vérző
Testemet! Tudatosítsd magadban, hogy ezt személyesen érted
szenvedtem el! Gyakorolj kisebb önmegtagadásokat! De a leg-
nagyobb az engedelmesség. Tedd meg mindazt, amit az
Evangéliumban kértem, tanítottam! Én gondoskodom rólad.
Legyen elég neked az Én kegyelmem! A bűneiddel ne foglal-
kozz! Ha szívből megbántad és meggyóntad, Én megbocsátot-
tam és elfelejtem. Soha ne magadra tekints, mindig csak
Engem szemlélj! Nézd Véremtől áztatott drága Szent Testemet,
és Szent Arcomat a lelki naplón! Figyeld tekintetemet! Szelíd,
szeretettel teljes. Rád nézek, és szemeim beszélnek hozzád.
Békét és szeretetet sugárzok feléd. Ezt mondom: szeretlek.
Megváltottalak. Az Enyém vagy. Soha nem engedlek el. Örök-
ké boldoggá teszlek országomban. Tarts ki mindhalálig!
Megáldalak téged érted átdöfött vérző Szívem végtelen szere-
tetével az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.

Ezt üzenem Y-nak: Drága kisfiam! Nagyon szeretlek téged.
Kiválasztottalak Magamnak, hogy az Enyém légy, és nagyon
szeress viszont Engem! A mennyben helyet készítettem neked.
Légy hűséges Hozzám mindhalálig, és Én a fejedre teszem az
örök élet koronáját. Légy hűséges Hozzám az üldözésben, ami
nemsokára elkövetkezik minden keresztényre, akik buzgón
akarnak követni Engem törvényeim megtartásában, és az evan-
géliumi életszentségben. Légy hűséges akkor is, amikor az
életedre törnek, és valljál meg ez előtt a bálványimádó, bűnös
nemzedék előtt akkor is, amikor azzal fognak megfenyegetni,
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hogy az életeddel fizetsz meg érte. Ne félj azoktól, akik a tes-
tet megölik, de semmi egyebet nem tehetnek. Lelked akkor
egyenesen a mennybe száll, és az üdvözültek megszámlálha-
tatlan seregével együtt fogod zengeni dicséretemet és dicsősé-
gemet mindörökké. Maradj hűséges Hozzám mindhalálig! Erre
áldalak meg Szívem minden értelmet meghaladó, túláradó sze-
retetével az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”

2014. ápr. 17. Nagycsütörtökön, Szentségimádáson Jézus: „Ezt
üzenem X-nek: Drága gyermekem! Nagyon-nagyon kedves
vagy Nekem. Kiválasztottalak téged az Én szent szolgálatom-
ra az új világba. Megadtam neked a tudást, mint annak idején
apostolaimnak. Továbbra is megkapod Tőlem a bölcsességet és
a tisztán látást, hogy tudj követni Engem, és tudd Hozzám
vezetni a lelkeket. Légy nagyon-nagyon alázatos! Magasztalj
és dicsőíts Engem! Légy állandóan annak tudatában, hogy
minden az Én kegyelmem benned! Nélkülem egy elkárhozott
bukott lélek lennél. De Én megmentettelek. Lehajoltam hoz-
zád, és Magamhoz emeltelek. Szent Testemmel és Véremmel
táplállak, hogy megerősödj a hitben és a bölcsességben.
Tanítalak, hogy tanításomat add tovább a lelkeknek, mint egy-
kor apostolaim. Téged is lélekhalászommá teszlek. Nagyon-
nagyon szeretlek. Meggyújtom szívedet, hogy lángoljon
Értem, és ebben a szeretet izzásban és lángolásban ne találj
nehéznek semmi áldozatot a lelkekért. Ha mégis nehéz, nézz
Rám, a keresztre! Belőlem meríts erőt! Én megtanítalak rá,
hogy mily édes az a szolgálat, amelyet Irántam való szeretetből
tesznek gyermekeim. Nekem is édes volt a kereszt minden
gyötrelme, amikor arra gondoltam, hogy lelkek végeláthatatlan
sokaságát mentem meg a pokoltól, és ők Velem együtt örven-
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deznek örökké Atyám országában. Édes volt a kereszt minden
kínja és szenvedése, amikor Atyámra gondoltam, Akinek jogos
haragját ártatlan Szent Véremmel és Sebeimmel engeszteltem
ki az emberi nem bűneiért. Végül édes volt a kereszt minden
kínja és szenvedése, ha arra gondoltam, hogy az ördögnek
semmi hatalma nem lesz azok fölött, akik Szent Vérem oltal-
mát kérik, és Atyám szeretetteljes tekintete nyugszik azokon,
akiken az Én drága Szent kiontott Véremet látja. Szent Vérem
és keresztáldozatom tartja fenn az egész világot.

Kisfiam! Tiszteld, imádd és szeresd az Én érted kiontott
Véremet, és egész életedben arra gondolj, hogy milyen nagy
volt a lelked ára! Élj méltóan életed minden pillanatában ehhez
a nagy áldozathoz, amelyet a keresztfán meghoztam érted!
Szeress Engem lángolóan, úgy, ahogy Én szerettelek téged,
amikor vállaltam érted a rettenetes kínszenvedést és a kereszt-
halált! Nézd, milyen értékes a lelked, amelyért Maga a máso-
dik Isteni Személy ekkora áldozatot hozott, hogy megmentse!
Soha ne engedd, hogy ellenfelem beszennyezze a lelkedet!
Őrizd jobban lelked tisztaságát, mint szemed fényét! Ha mégis
megengedem, hogy megbotolj, az csak azért van, hogy el ne
bízd magad. De azonnal fuss a gyóntatószékbe, és Én hónál
fehérebbre, napnál ragyogóbbra mosom lelkedet, hogy újra
meg újra örömömet találjam benned. Légy az Én hű szolgám
mindhalálig! Lelked az Én palotám, király trónom. Én legyek
a te Kincsed, Mindened, örök Boldogságod! Erre áldalak meg
az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”

2014. május 4. Szentségimádáson Jézus: „Ezt üzenem X-nek:
Drága kislányom! Az élet rövid. Tarts ki mindhalálig! Add át
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az életedet és szeretteid életét is Nekem! Én minden rosszból
jót hozok ki, mert Én Mindenható vagyok. Soha ne engedd be
a csüggedést a szívedbe! Gyakran mondogasd Nekem:
Jézusom bízom Benned. Te gondoskodj, Te cselekedj. Ha tel-
jesen Rám hagyatkozó hittel és bizalommal imádkozod ezt a
fohászt, csodákat fogsz megtapasztalni. Add át a gondjaidat
Nekem! Te csak törődj az Én dolgaimmal, a tiedről Én gon-
doskodom! Leveszem válladról a terheket. Helyette megtöltöm
szívedet Irántam való izzó, lángoló szeretettel. Nem lesz más
gondod, mint Engem szívből szeretni, és szüntelenül örven-
dezni Bennem. Ez nem azt jelenti, hogy egy csapásra meg fog-
nak szűnni a problémák, hanem azt, hogy felülemelkedsz rajta,
és nem fogsz foglalkozni vele, mert átadtad azokat Nekem. Én
pedig lefoglallak Magamnak, mert azt akarom, hogy Engem
szolgálj. A szolgálat pedig ez: Add át az életedet újra meg újra
Nekem, mindig, minden élethelyzetben! Én fokról fokra
szentté formállak, és lelkeket mentek általad. Ha megteszed,
boldoggá teszlek már itt a földön, a mennyben pedig nagyon
gazdaggá, mert sok üdvözült léleknek leszel a megmentője.
Légy kisded Keblemen, és pihenj meg Szívemen! Erre áldalak
meg megerősítő áldásommal, az Atya, a Fiú és a Szentlélek
nevében.”

2014. szept. 8. Itthon a kegyelem órájában az Úr Jézus: „Ezt
üzenem X-nek: Ne az ideig valókkal foglalkozzon! Ezek oly
gyorsan elmúlnak, mint ébredéskor az álomkép. Ítéletem már
itt van a küszöbön. Ellenfelem most tombol a legjobban, mert
tudja, hogy már nagyon kevés az ideje. Azt tanácsolom neki,
hogy minden szabad idejében imádkozzon! Szent Vérem litá-
niáját (Hozsanna 66. old.) naponta többször is. Az irgalmasság
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rózsafüzérét, az ördögűző imát, kérje Szent Vérem oltalmát,
hogy borítsam be őket értük kiontott drága Szent Véremmel,
szabadító imát, Viennay Szent János imáját az imák nehéz
helyzetekben c. imafüzetből. Ajánlja fel magát Nekem, az Én
örök érdemeimmel egyesítve engesztelő áldozatul! Ezzel ren-
geteg lelket ragad ki a sátán karmából. Megerősítem őt a sátán-
nal vívott harcra, és nemsokára megszabadítom. Megáldom őt
engedelmességéért, amelyet Irántam való szeretetből tesz, az
Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”

Szentírási megerősítés: Márk 4,11. „(Jézus) ezt felelte:
Megkaptátok az Isten országa titkát…”

2014. szept. 19. Szentségimádáson Jézus: „Ezt üzenem X-nek:
Készüljön, mert hamarosan beemelem vértanú szentjeim sorá-
ba. Így készüljön: Legyen türelmesebb! Adjon át Nekem min-
dent! Legyen teljesen nyugodt! Hagyatkozzon Rám! Én min-
den szükségletéről gondoskodom. Még mielőtt kérné, meg-
adom neki. Minden kérését meghallgatom. Vele vagyok
mindig. Mindenben megsegítem. Legyen nagyon boldog!
Hamarosan meglát Engem dicsőségemben, és örömének soha
nem lesz vége. Így készüljön: gondoljon erre gyakran!
Megerősítő áldásomat adom rá, Szívem túlcsorduló szereteté-
vel, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”

Szentírási megerősítések: 1 Péter 4, 19. „Ezért azok is, akik
Isten akarata szerint szenvednek, ajánlják lelküket a hűséges
Teremtőnek azzal is, hogy jót tesznek.”
1 Péter 5, 7. 10-11. „Minden gondotokkal forduljatok Istenhez,
mert Neki gondja van rátok. A minden kegyelem Istene, Aki
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Krisztusban örök dicsőségre hívott meg benneteket, rövid
szenvedés után maga fog majd titeket tökéletessé tenni, meg-
erősíteni, megszilárdítani és biztos alapra helyezni. Neki
legyen dicsőség, és övé legyen az uralom örökkön örökké!
Ámen.”
Márk 7, 13. „Isten szava.”
2 Péter 1, 14. „…tudom, hogy közel van sátram levetése, amint
azt Urunk Jézus Krisztus is tudtomra adta.”

Jézus: „Ezt üzenem Y-nak: Ne az ideig valókkal foglalkozzon,
hanem az örökkévalókkal! Az idő rövid. Ne keressen magának
feleséget, elégedjen meg az Én társaságommal! Engem imád-
jon a Szívében! Engem szolgáljon a felebarátban! Velem társa-
logjon! Nekem énekeljen dicsőítő énekeket! Olvassa naponta a
Szentírást, különösen az Újszövetséget! Ez az Én szerelmes
levelem hozzátok. Váltsa tettekre az Evangéliumot! Akkor
boldog lesz, nem fog hiányozni neki senki és semmi. Én min-
dig vele vagyok, betöltöm, bearanyozom életét. Erre áldom
meg megerősítő áldásommal az Atya, a Fiú és a Szentlélek
nevében.”

Szentírási megerősítés: Márk 1, 17: „Jézus ezt mondta nekik:
Gyertek, kövessetek, és emberek halászává teszlek bennete-
ket.” „Kövessen Engem! Emberek halászává teszem.”

2014. szeptember 21. Szentségimádáson Jézus: „Ezt üzenem
X-nek: Drága Kisfiam! Hamarosan meg kell vallanod Engem
az emberek előtt. Már nem sokáig leszek köztetek. Elvesznek
Engem tőletek. A Helyembe a kárhozatos undokságot, a bál-
ványt állítják ki elétek, hogy azt imádjátok, ami maga a sátán.
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Ti le ne boruljatok előtte! Inkább haljatok meg, minthogy elad-
játok a lelketeket az ördögnek! 

Kisfiam! Hirdesd ezt mindenkinek, még azoknak is, akik alig
ismernek Engem! Hirdesd, mert az ítélet napján rajtad fogom
számon kérni az elveszett lelkeket! Te nagyon nagy kegyelme-
ket kaptál. De mindezeket nem magadnak kaptad, hanem azért,
hogy mentsd a lelkeket. Az idő nagyon rövid. Már most kezdd
el a munkát! Az üldözés hamar ideér. Addig fel kell világosíta-
ni a lelkeket. Buzgóságod és hited mértékében kapod kegyel-
meimet. Megáldalak Szívem túlcsorduló szeretetével, megerő-
sítő áldásommal, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”

Szentírási megerősítés: Zsidóknak 12, 22-25. „…ti Jézushoz, a
ránk hulló Vérhez (járultatok), amely hathatósabban kiált, mint
Ábelé. …ne utasítsátok vissza Azt, Aki hozzátok szól.”

2014. október 7. Szentségimádáson Jézus: „Ezt üzenem X-nek:
„Készüljön, mert közel van halála. Így készüljön: Szeressen
Engem mindenekfölött, és Énbennem minden testvért úgy,
ahogy Én szerettelek benneteket, hogy az életemet adtam oda
értetek. Elsősorban hittestvéreinek segítsen, hogy dicsőítsék
miatta az Én Nevemet! Kérjen Engem, hogy megkapja Tőlem
a jó halál és a végső állhatatosság kegyelmét.”

Szentírási megerősítés: Galata 6, 10: „Amíg tehát időnk van,
tegyünk jót mindenkivel, főképpen hittestvéreinkkel.”

„Y-nak ezt üzenem: Soha ne aggódjon! Én vele vagyok, és
mindig gondoskodom róla. Nagyon szeretem őt. Hamarosan

183



kiemelem ebből a szenvedésből. Megszabadítom, és ő dicső-
íteni fogja Nevemet. Készüljön! Nemsokára beteljesülnek a
próféciák. Akkor már csak a rejtekben lesz Szentmise, és
igen ritka lesz. De imádkozzon, mert hamarosan beköszönt
az új kor. Megújul és megerősödik Egyházam. Akkor méltó-
képpen fognak tisztelni és imádni Engem a legméltóságo-
sabb Oltáriszentségben. Addig is engeszteljen Engem min-
den szentségtörésért! Szeressen Engem lángolóan, és Én kiá-
rasztom rá kegyelmemet, semmihez sem fogható végtelen
szeretetemet. Bízzon Bennem! Minden ügyében megsegí-
tem. Hagyatkozzon Rám teljesen! Megtapasztalja gondvise-
lő szeretetemet. Megáldom őt Szívem túlcsorduló szereteté-
vel, megerősítő áldásommal, az Atya, a Fiú és a Szentlélek
nevében.”

2014. dec. 10. Itthon a kegyelem órájában az Úr Jézus: „Ezt
üzenem X-nek: Drága kislányom! Bízzál Bennem! Ne kétel-
kedj! Jobban fáj szerető Szívemnek egyetlen kétely a kiválasz-
tottak részéről, mint a világ összes bűne. Te az Enyém vagy.
Kiválasztottalak. Rengeteg lelket mentek meg általad. Tarts ki
Mellettem mindhalálig! Hamarosan meggyógyítalak. A gyer-
mekedet ti fogjátok felnevelni, te és az édesapja. Ne félj! A
félelmet a sátán adja azért, hogy összeomolj. Neked nincs
mitől félned. Én veled vagyok, és veletek maradok a világ
végezetéig. Bízzál ígéretemben, gondviselő szeretetemben,
amely megtart. Te az Enyém vagy, és a családod is.
Mindannyian Velem lesztek az örök boldogságban. Tartsatok
ki mindhalálig! Erre áldalak meg benneteket, az Atya, a Fiú és
a Szentlélek nevében.” 
Szentírási megerősítés: Zsid. 3,7. „…a Szentlélek mondja…”
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2015. február 3. Szentségimádáson Jézus: „Ezt üzenem X-nek:
Drága Kisfiam! Ne félj! Én végtelenül irgalmas vagyok, és úgy
szeretlek téged, hogy az életemet adtam a te üdvösségedért. Ha
te az Enyém akarsz lenni mindörökké, és az üdvösséget válasz-
tod, akkor Én minden kegyelmet megadok neked, hogy elnyerd
azt, amire megteremtettelek. A mennyben helyet készítettem
neked is, és mindazoknak, akik Velem akarnak élni örökké. Ne
aggódj! Én veled vagyok, fogom a kezed, és vezetlek az örök
fény, az örök boldogság országába, Atyám dicsőségébe.
Megáldalak téged, hogy hűségeddel koronázd Tőlem kapott
kegyelmeidet, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.” 
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