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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
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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 tit-
kát ki ne nyilatkoztassa szolgáinak, a prófétáknak. Ordít
az oroszlán: ki ne remegne? Szól az Úr Isten: ki ne pró-
fétálna?” (Ámosz 3:7-8.
6
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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.

9
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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.” 

12
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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.
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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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azÚrJézuskrisztus,aSzentlélekésaSzűzanya
üzenetei

2015. febr. 19. Szentségimádáson Jézus: „Drága gyermekeim!
Az idő közel. Már itt van. Készüljetek! Hamarosan megölnek
titeket Miattam. Már itt van a nagy megmérettetés ideje.
Valljatok meg Engem az emberek előtt, hogy Én is megvalljalak
titeket Mennyei Atyám és szent angyalai előtt. A vértanúság ez:
véretek kiontása árán is tanúságot tenni a hitetekről, Rólam,
Megváltó Istenetekről. Ne riadjatok vissza az ezzel járó szenve-
désektől! Nézzetek fel Rám, a keresztre! Belőlem merítsetek
erőt! Ne hagyjátok, hogy hiábavalóvá legyen értetek kiontott
drága Szent Vérem! Legyetek bátor harcosok! Értem mutassa-
tok példát gyenge testvéreiteknek! Ti legyetek Egyházam mag-
vetése! Én minden kegyelmet megadok nektek, hogy beteljesít-
sétek rátok vonatkozó örök szent tervemet. De a döntés a ti
kezetekben van. Ha igent mondotok a vértanúságra, örökké
ragyogni fogtok országomban, mint a nap. Ha viszont megta-
gadnátok Engem, úgy Én is megtagadnálak titeket Atyám előtt.
Válasszatok: vagy Mellettem, vagy Ellenem! Jaj, annak, aki
nem tart ki mindhalálig: elnyeli azt a pokol. Ezért imádkozom
értetek, hogy legyetek erős lelkűek, és mondjatok igent rátok
vonatkozó örök szent tervemre. Erre áldalak meg titeket meg-
erősítő áldásommal, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”

Szentírási megerősítés: 1 Tesszaloniki 1,8: „az Úr szava”

2015. febr. 27. Szentségimádáson Jézus: „Drága gyermekeim,
Szívemnek kedves választottjai! Most hozzátok szólok, akik
szerettek Engem úgy, hogy megtartjátok törvényeimet.
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Készüljetek, drága kedveseim, mert hamarosan beléptek
Hozzám, az örök fény birodalmába, ahol meglátjátok dicsősé-
gemet, és mindazt, amit Atyám öröktől fogva nektek készített,
és mindazoknak, akik szeretik Őt. 

Gyermekeim! Minden elképzeléseteket felülmúlja, amit Atyám
nektek készített. Szem nem látta, fül nem hallotta, emberi szív
fel nem foghatja azt a dicsőséget, örök békét, szeretetet és hal-
hatatlanságot, ami ott vár rátok. A Föld összes szenvedése nem
mérhető a Menny boldogságának egyetlen pillanatához, ame-
lyet hamarosan megláttok, és örökké élvezni fogtok.
Mindazok, akik itt a Földön hirdették tanításomat, ragyogni
fognak örökké, mint a Nap.

Kicsinyeim! Ne sajnáljátok feláldozni az életeteket és az időtö-
ket a lélekmentés csodálatos szolgálatára! Én a keresztfán kín-
halált haltam a ti üdvösségetekért. Ajánljátok fel áldozataitokat
és szenvedéseiteket az Enyéimmel együtt a lelkek megmenté-
séért! Odaát ennek fogtok a legjobban örülni. 

Gyermekeim! Örüljetek és ujjongjatok, hogy katolikusok
lehettek, hogy ismeritek tanításomat, és kegyelmemből tettekre
is váltjátok. Imádkozzatok azért, hogy egyetlen lélek se kár-
hozzon el! Az idő rövid. Az élet lezárul. Csak addig mentheti-
tek a lelkeket, amíg itt éltek. Örüljetek, és vigadjatok! A derű
soha ne hagyja el a szíveteket! Atyám, Én és a Szentlélek
nagyon szeretünk titeket, és az örök életeteket akarjuk. Már
most adjatok hálát azért, hogy Velem lesztek örökké a
Mennyben, és Velem lesznek azok is, akikért imádkoztok.
Gyermekeim! Nagyon szeretlek benneteket. Ti is szeressétek
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egymást úgy, ahogy Én szerettelek benneteket! Én az életemet
adtam oda értetek. Senki se tekintse a másikat alább valónak,
hanem inkább különbnek! Legyetek alázatosak! Nézzetek fel
Rám, a keresztre! Ellenségeimért is imádkoztam: Atyám,
bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek. Ti is
így tegyetek! Ezért nagy jutalmat fogtok kapni Atyámtól. 

Én legyek számotokra az út! Ez azt jelenti, hogy Engem köves-
setek, és akkor megérkeztek az örök hazába! 

Én legyek számotokra az igazság! Csak az Én tanításomat hir-
dessétek, akkor sok lelket mentetek meg az örök életre!

Én legyek számotokra az élet! Egyétek az Én Testemet, és
igyátok Véremet! Ha mindig tiszta lélekkel fogadtok magatok-
hoz, akkor már a Földön magatokban hordozzátok az örök éle-
tet, ami Én Magam vagyok. 

Gyermekeim! Ez az üdvösség útja. Ez a szív békéje, ez a töké-
letes szeretet, amelyből csak jó cselekedetek fakadnak, ame-
lyeket magatokkal hoztok az örök életre, hogy megkapjátok
érte örök jutalmatokat. Az idő itt van. Tartsatok ki mindhalálig!
Erre áldalak meg benneteket, az Atya, a Fiú és a Szentlélek
nevében.

Gyermekeim! Az életetek egy kemény harc a gonosszal, aki
szüntelen ólálkodik körülöttetek, hogy elbuktasson, és a kárho-
zatra taszítson benneteket. Egyedüli menedéketek az Én irgal-
mas Szívem. Ide meneküljetek! Itt biztonságban vagytok.
Kérjétek magatokra az Én irgalmas szeretetemet, Szent Vérem
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védelmét! Ekkor a sátán nem tud megközelíteni, mert Szent
Vérem és irgalmas szeretetem úgy fénylik a lelketeken, hogy
megvakul tőle a sátán. 

Kicsinyeim! Én vagyok a ti Üdvözítőtök, örök életetek. Nálam
nélkül semmit sem tehettek. De Én veletek vagyok minden
nap, a világ végezetéig. Ne féljetek! Én legyőztem a világot. Ti
magatok semmik vagytok, De Velem együtt mindenre képesek
vagytok. Soha ne engedjétek el a kezemet! Bízzatok Bennem,
akkor nem szégyenültök meg! Erre áldalak meg benneteket, az
Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”

2015. márc. 3. Szentségimádáson Jézus: „Drága gyermekeim!
Most hozzátok szólok, akik szerettek Engem úgy, hogy meg-
teszitek akaratomat. Kicsinyeim, most hozzátok fordulok, és
kérve kérlek benneteket, hogy ajánljátok fel magatokat
Nekem szentelt örök áldozatul! Az Én kínszenvedéseim és
kereszthalálom örök érdemeivel egyesítve égi Édesanyátok
hétfájdalmas Szeplőtelen Szíve és könnyei által ajánljátok fel
Nekem minden gondolatotokat, szavatokat, cselekedeteiteket,
imáitokat, áldozataitokat és szenvedéseiteket, hogy szenteljem
meg azokat, mert csak így érdemszerző a lelkek javára. Ne
sajnáljátok az áldozatokat meghozni bűnbe süllyedt testvérei-
tekért, és ha szenvedéseket kérek tőletek, nézzetek fel keresz-
temre, és Belőlem merítsetek erőt! Tudatosítsátok magatok-
ban, hogy Én veletek vagyok minden nap a világ végezetéig,
és mindent Én irányítok a lelketek javára. Engedelmes -
kedjetek hívó szavamnak! Tegyétek meg minden parancso-
mat! Öleljétek át a keresztet, amellyel megajándékozlak ben-
neteket, mert egyedül ez válik az üdvösségetekre, és mások
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üdvére.

Kicsinyeim! Az óra itt van. Sokak számára lezárul az idő, amit
itt a Földön életnek neveznek. Addig engedelmeskedjetek sza-
vaimnak, amíg még itt vagytok. Mert ha a lelketek már kiszállt
testetekből, nem tehettek semmit. Akkor már nem cselekedhet-
tek, nem szólhattok, nem tudtok engesztelni. Értsétek meg:
csak a ma a tiétek. Ti bűnösök! Térjetek meg Hozzám még ma,
mert a holnap már bizonytalan számotokra! Újra meg újra hív-
lak benneteket, de süket fülekre találok. 

Gyermekeim! Meg akarlak menteni benneteket. De ha nem
működtök együtt kegyelmemmel, örökre megfosztjátok maga-
tokat Tőlem, örök életetek Szerzőjétől, és elkárhoztok. 

Kicsinyeim! Nagyon szeretlek benneteket. Örök javatokat aka-
rom. Hallgassatok szavamra, és váltsátok tettekre, amit mon-
dok! Én az örök boldogságra hívlak meg benneteket, amelyet
rettenetes kínszenvedéseimmel szereztem meg nektek a
keresztfán. Ne forduljatok el Tőlem! Szeressetek viszont
Engem! Csodálatos ország vár rátok az örök hazában. De ha
elszakítjátok magatokat Tőlem a bűn miatt, az örök tűz, a fér-
gek a sötétség és a kárhozat vár rátok. Ma még választhattok.
Én azért jöttem, hogy életetek legyen, és bőségben legyen.
Válasszátok az életet! 

Drága szeretteim, ma még kérlek, de holnap már meg kell,
hogy ítéljelek benneteket. Szavaimat vegyétek nagyon komo-
lyan, mint szeretetteljes figyelmeztetéseimet.
Kicsinyeim! Azt akarom, hogy ott legyetek, ahol Én, és lássá-

27

Mária Julianna lelki naplója XIV. kötet_id_Mária Julianna lelki naplója VI. kötet_.qxd  2015.10.01.  14:59  Page 27



tok dicsőségemet. Rajtatok múlik örök sorsotok. Már mindent
tudtul adtam nektek. Válasszátok az életet!
Engedelmeskedjetek felhívásomnak! Erre áldalak meg benne-
teket megerősítő szeretetteljes áldásommal az Atya, a Fiú és a
Szentlélek nevében.”

2015. márc. 8. Szentségimádáson Jézus: „Drága gyermekeim!
Az idő nagyon rövid. Beteljesedik mindaz, amit mondtam nek-
tek. Vigyázzatok! Senki félre ne vezessen benneteket!
Hamarosan fellép az antikrisztus, aki azt fogja állítani, hogy ő
Én vagyok. Ne higgyetek neki! Ő a sátán embere, akit maga az
ördög segít, mindenféle megtévesztő csodákkal, hogy elhitesse
a világgal, hogy ő a messiás. Én ugyanúgy fogok visszatérni
dicsőségben erre a Földre, mint ahogy felmentem a Mennybe.
Ugyanúgy fogok ragyogni, amikor visszatérek, mint ahogy azt
megmutattam apostolaimnak a Tábor hegyén. 

Gyermekeim! Csak Nekem higgyetek! Olvassátok az
Evangéliumot! Én most is azt hirdetem nektek. Semmi újat,
azzal ellenkezőt nem mondok. Ezért hitelesek és igazak szava-
im. Én ugyanaz vagyok tegnap, ma és mindörökké. Tanításom
megváltoztathatatlan és örök. Mindazok, akik megváltoztatják,
hogy ez által a bűnösök elvárásainak megfeleljenek, a sátán
emberei. Nem lehet két úrnak szolgálni. Vagy Engem, az élő
Krisztust szolgálják úgy, hogy megtartják tanításomat, és azt
hirdetik, ami az Evangéliumban van, vagy a gonoszt szolgál-
ják, és akkor meghamisítják tanításomat, és elvesznek ők
maguk, és mindazok, akiket megtévesztenek. 

Gyermekeim! Legyetek résen! Nagyon vigyázzatok! A tét hatal-
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mas: örök élet, vagy örök halál. Ellenfelem az örök tűzbe akar
taszítani benneteket. Aki Nekem szolgál, azt gyűlöli és üldözni
fogja. Álljatok neki ellen keményen a hit erejével! Ti mindig,
minden körülmények között maradjatok hűségesek Hozzám
mindhalálig! Ha kell, véretek kiontása árán is. Ne féljetek üldö-
zőitektől! Higgyetek Bennem, és váltsátok tettekre tanításomat!
Aki hisz, üdvözül. Aki nem hisz, elkárhozik. Amikor bíróság elé
hurcolnak titeket, hogy tegyetek tanúságot Rólam, ne gondol-
kozzatok azon, hogy mit mondjatok! Maga a Szentlélek fog
beszélni általatok. Bízzatok Bennem, és soha ne féljetek! Így
dicsőítitek meg az Emberfiát. Bízzatok Bennem, akkor nem fog-
tok megszégyenülni. Amikor a legnehezebbnek találjátok
kereszteteket, akkor mentitek a legtöbb lelket. A Mennyben
ezeknek fogtok örülni a legjobban. Bízzatok Bennem! Soha nem
próbállak erőtökön felül benneteket. Mindig megadom a szüksé-
ges kegyelmet, hogy kitartsatok Mellettem mindhalálig. 

Gyermekeim! Az idő rövid, már itt is van, amikor senkinek
sem lehet kétfelé sántikálni. Mindenkinek meg kell vallania a
hitét. Vagy Mellettem, vagy Ellenem. Legyetek erősek!
Valljatok meg Engem az életetek árán is! Aki elveszíti Értem
az életét, megmenti azt.

Kicsinyeim! A Mennyben a vértanú szentek a legboldogabbak,
mert nagyobb szeretete senkinek sincs annál, mint aki életét
adja Istenért, vagy barátaiért. 

Kicsinyeim! Szívemnek drága választottjai! Bízzatok Bennem!
Én megváltottam a világot. Hamarosan visszatérek dicsősé-
gemben, és Magammal hozom jutalmamat, hogy megfizessek
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mindenkinek cselekedetei szerint. Éljetek szüntelen készenlét-
ben! Ha tettekre váltjátok szavaimat, nincs mitől félnetek.
Megáldalak benneteket megerősítő áldásommal, az Atya, a Fiú
és a Szentlélek nevében.”

2015. március 26. Itthon a kegyelem órájában az Úr Jézus:
„Nyisd ki a Szentírást!” Ide nyílt ki: Márk 2, 20: „Eljön a nap,
amikor elviszik a Vőlegényt…”
Jézus: „Drága gyermekeim, készüljetek! Hamarosan elvesznek
Engem tőletek. Meg lesz csonkítva a Szentmise. Nem lesz
átváltoztatás. Nem lesz többé Oltáriszentség. Helyette tévtaní-
tásokat fognak hirdetni. Ez lesz az a nagy „egység”, amiről
prédikálnak. Eltörölnek Engem, mert útjukban vagyok. Nem
bírják elviselni Jelenlétemet, mert tekintetem figyelmezteti
őket bűneikre. Mindaz, aki Nélkülem akar élni, és a bűnt
választja, a kárhozat felé halad. 

Gyermekeim! Nem lehet, és nem is kell a világnak megfelelni.
Csak egyedül Istennek. Én sem teljesítettem környezetem elvá-
rásait. Nem engedtem Magamat királlyá tenni. Én egyedül
Atyámnak engedelmeskedtem. Ti se akarjatok a világ elvárása-
inak megfelelni! Teljesítsétek Atyám törvényeit! Váltsátok tet-
tekre az Evangéliumot, és kövessetek Engem a keresztúton!
Akkor a szűk ösvényen jártok, ami az örök életre vezet. 

Gyermekeim! Most nagy üldözés fog kitörni ellenetek. Jól je -
gyezzétek meg szavaimat: csak aki mindhalálig kitart Mellettem,
az üdvözül. A rejtekben igaz papjaim be fogják mutatni a
Szentmisét. Ide jöjjetek! Itt a szívetekbe térek, és imádhattok
Engem a legméltóságosabb Oltáriszentségben. Máshová ne
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menjetek! Ne szolgáljatok két úrnak! Valljatok meg Engem az
emberek előtt! Akkor Én is megvallak titeket Mennyei Atyám és
szent angyalai előtt. Tegyetek tanúságot Rólam, ha kell, az éle-
tetek árán is! Akkor vértanú szentekként egyenesen a Mennybe
jöttök. Ne féljetek üldözőitektől, akik a testet megölik, de semmi
egyebet nem tudnak tenni. A bűntől, a képmutatástól féljetek,
ami elválaszt Tőlem, és az örök kárhozatba taszít. 

Gyermekeim! Most színt kell vallanotok. Vagy Mellettem,
vagy Ellenem. Maradjatok hűségesek Hozzám mindhalálig,
mert csak akkor tudtok bejönni az örök életre. Erre áldalak meg
benneteket megerősítő áldásommal, az Atya, a Fiú és a
Szentlélek nevében.”

Szentírási megerősítés: Filippi 3, 20-21: „A mi hazánk a
Mennyben van. Onnan várjuk az Üdvözítőt: az Úr Jézus
Krisztust. Ő…átalakítja gyarló testünket és hasonlóvá teszi
megdicsőült Testéhez.”
Máté 27, 31. 50. „Jézust keresztre feszítik. Jézus hangosan fel-
kiáltott és kilehelte Lelkét.”

Jézus: „Ez vár most Egyházamra is.”

2015. márc. 30. Ma du. itthon kértem a Szűzanyát, hogy esdje
le számomra a kegyelmet, hogy én is olyan szoros egységben
legyek az Úr Jézussal, mint Ő.

Erre Ő ezt válaszolta: „Valahányszor türelemmel viseled szen-
vedéseidet, vagy teljes szívedből elismétled Szent Fiam szava-
it, amelyeket a Getszemáné kertben mondott: „Atyám, ne úgy
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legyen, ahogy Én akarom, hanem ahogy Te.” Vagy amit Én
válaszoltam szent Gábriel arkangyalnak: „Íme, az Úr, szolgáló
leánya, legyen nekem a te igéd szerint.” Mindig ugyanolyan
szoros egységben vagy Szent Fiammal, mint Én.”

2015. ápr. 2. Nagycsütörtökön Szentségimádáson Jézus:
„Nagycsütörtök van. Ez elárultatásom éjszakája.
- Egy közületek elárul Engem.
- Csak nem én Uram? 
- De bizony te vagy.
Gondolkozzatok el ezen a párbeszéden! Én ma is itt vagyok
köztetek. Bennetek élek. A lelkiismeretetek szava által Én
figyelmeztetlek. Miért árult el Júdás? Azért, mert nem úgy cse-
lekedtem, ahogy elvárta Tőlem. Nem koronáztattam Magam
királlyá. Nem szabadítottam fel népemet a rómaiak uralma alól.
Én Atyámnak engedelmeskedtem. Én az egész emberiség, az
Általam alapított új Egyház Királya vagyok. Ide minden embert
meghívtam. Zsidókat és pogányokat egyaránt. Az emberek
nagy része ma is csalódik Bennem, mert nem azt kapják Tőlem,
amit kérnek, hanem azt, amit az üdvösségük érdekében jónak
látok. Sokan ma sem értenek Engem, ezért elárulnak.

Gyermekeim! Mit tanítottam nektek a Miatyánkban? Legyen
meg a Te akaratod. Ha szívből imádkozzátok ezt az imát, és
odafigyeltek minden szavára, kiderül, hogy hogyan kell élne-
tek. Teljesen Istenre hagyatkozva. Ha nem szabtok nekem
határt, hanem nyitott szívvel elfogadtok Tőlem jót, rosszat
egyaránt, bízva abban, hogy mindent az üdvösségetek érdeké-
ben adok, akkor boldogok lesztek már itt a Földön, és a
Mennyben örökké. Bízzatok Bennem! Hagyatkozzatok Rám
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teljesen! Bízzátok Rám, hogy mit adok meg, és mit nem, mert
mindent a ti örök javatok érdekében kaptok Tőlem. Nem az
számít, hogy rövid földi életetek során jómódban vagy sze-
génységben, örömben, vagy szomorúságban éltek. Itt minden
elmúlik. Csak az a fontos, hogy e világi életetek után mi vár
rátok: örök boldogság, vagy örök kárhozat. Nézzétek, mi lett
Júdás sorsa: kétségbeesés, lelkiismeret furdalás, öngyilkosság,
ami nem oldott meg semmit. Sőt, mindent rosszabbra fordított.
Róla mondtam: senki sem veszett el tanítványaim közül, csak
a kárhozat fia. Ez az áruló Júdás volt. De menjünk tovább.
Nézzetek Péterre: hogy fogadkozott. Aztán megijedt. Félt,
hogy ő is az Én sorsomra jut. Félelmében megtagadott. Aztán
megszólalt a kakas. Eszébe jutottak szavaim. Nagyon megbán-
ta tettét, és keserves sírásra fakadt. Majd, amikor betöltötte a
Szentlélek, hirdette Isten Evangéliumát, végül az életét adta
Értem. Az örökkévalóságban, dicsőségemben részesítettem,
vértanú szent apostolaim között ujjong örökkön örökké, dicső-
séget és hálát zeng Nekem. Mekkora különbség Júdás és Péter
között. 

Gyermekeim! Látjátok, a szentek is elestek, de mindig feláll-
tak, ettől üdvözültek. Kövessétek példájukat! Keljetek föl
bűneitekből, mert hamarosan lesújt a Földre igazságosságom
órája! A szenvedés kelyhét minden bűnösnek ki kell inni.
Térjetek meg Hozzám, amíg még nem késő! Ne az e világi gaz-
dagságot és karriert hajszoljátok, mint Júdás, hanem kövesse-
tek Engem, mint szent apostolaim, az önmegtagadás és a
kereszthordozás keresztútján!

Éjszaka van. Júdás kiment az utolsó vacsora terméből. Elárult
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Engem harminc ezüstpénzért. Mi lett a jutalma? A lelkiismeret
gyötrése és az örök kárhozat. Vigyázzatok! Ne szakítsátok el
magatokat Tőlem a bűn által, ami a kárhozatba visz!
Maradjatok egységben Velem! Addig járuljatok a szentségek-
hez, amíg még köztetek vagyok, mert ellenfelem már felké-
szült, hogy eltöröljön Engem a legméltóságosabb
Oltáriszentségben. Hamarosan felállítják a vészt hozó undok-
ságot, a bálványt, ami maga a sátán. Akkor lesújt a világra
Atyám haragja, mert ezt a világot csak a Szentmise, az Én vér-
telen keresztáldozatom, a szentségek és a szentek imái tartják
fenn. Ha ezt eltörlik, nem való már másra ez a világ, minthogy
a tűz martaléka legyen. „Az Úr nem késik ígéretét teljesíteni…
Mint a tolvaj, úgy jön el az Úr napja. ezen a napon az egek
nagy robajjal elmúlnak, az elemek a tűz hevétől felbomlanak,
a Föld, és ami rajta van, elenyészik. Mivel így minden elpusz-
tul, minden tekintetben szentül és vallásosan kell élnetek,
hiszen várjátok és siettetitek az Isten napjának eljövetelét, ami-
kor is az egek lángba borulnak és felbomlanak, az elemek a tűz
hevétől megolvadnak. Mi ígérete alapján új Eget és új Földet
várunk, az igazságosság hazáját.” (2 Péter 3, 9-13.)

Drága gyermekeim! Már mindent elmondtam nektek. Éljetek
szüntelen készenlétben, mert hirtelen sújt le az ítélet haragja
mindazokra, akik figyelmen kívül hagyják szavaimat. Ezek
sorsa pedig az örök kárhozat. Ti választjátok meg örök sorso-
tokat. Gondolkozzatok el rajta, és szívleljétek meg figyelmez-
tetéseimet, amíg még nem késő! Megáldalak benneteket meg-
erősítő áldásommal, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”

2015. ápr. 3. Nagypénteken itthon a kegyelem órájában az Úr
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Jézus: „Drága gyermekeim! Meghaltam, hogy ti éljetek
Általam. Nagy kínszenvedések és gyötrelmek árán váltottalak
meg benneteket. Irántatok való végtelen szeretetem vitt fel
értetek a keresztre. Titeket senki nem szeret jobban, mint Én.
Az életemet adtam értetek, hogy megszerezzem nektek az örök
életet. Szemléljetek Engem a kereszten! Nézzétek összeron-
csolt, átszegzett, Véremtől áztatott Testemet! Szálljatok maga-
tokba! Mindezt a ti bűneitek okozták Nekem. Én a világ vége-
zetéig vívom haláltusámat a keresztfán minden elkövetett
bűnért, minden szentségtörésért, az ártatlanok megrontásáért, a
házasságtörésekért, minden magzatgyilkosságért és az összes
bűnért, amelyeket testvéreitek ellen elkövettek. Mert mindeze-
ket Velem teszitek. Végtelen szeretetemben azonosulok min-
den gyermekemmel, akikből áldozatokat csináltok. 

Gyermekeim! Én a szeretetre adtam példát. Ezt kértem: úgy
szeressétek egymást, ahogyan Én szerettelek benneteket. Ez a
boldogság titka: az önzetlen, önfeláldozó szeretet. E nélkül
pokol az életetek, amely az örök kárhozatban vég nélkül foly-
tatódik. Keresztemről értetek kiáltottam: szomjazom! A ti lel-
ketekre szomjazom a világ végezetéig. Figyeljetek Rám!
Prófétáim által kiáltok felétek. Hallgassatok Rám! Szeressetek
viszont úgy, hogy megtartjátok parancsaimat! Térjetek meg!
Gyónjátok meg bűneiteket, és fogadjatok Engem tiszta szíve-
tekbe, Aki a Szent Eukarisztiában még veletek vagyok, és arra
vágyom, hogy egyesüljek veletek, hogy Belém istenüljetek,
hogy elmerüljetek végtelen Szentségemben és szeretetemben,
mint parányi vízcsepp az óceánban! Meg akarlak szentelni
benneteket, hogy féltő szeretetemmel így vigyelek fel az örök
boldogságba! Hallgassatok Rám! Szeressetek viszont!

35

Mária Julianna lelki naplója XIV. kötet_id_Mária Julianna lelki naplója VI. kötet_.qxd  2015.10.01.  14:59  Page 35



Hagyjátok magatokat megmenteni! Keresztemről kiáltok felé-
tek. Nagy volt a lelketek ára. Nem vagytok a magatokéi. Az
Enyéim vagytok. Minden elvesztegetett percről számon kérlek
benneteket, amelyeket nem a saját és mások üdvösségének az
előmozdítására fordítottatok. Mindnyájan meg fogtok állni
ítélőszékem előtt. Ma még kérlek, de holnap már számon kér-
lek benneteket. Ma még könyörgök, mert Én tudom, hogy a
bűn útja hová vezet benneteket. Ha lezárul életetek, már nem
tudtok változni. Most térjetek meg! Most, mert nem tudjátok
sem a napot, sem az órát, és akkor már végérvényesen késő
lesz. Bezárul mögöttetek a pokol kapuja, és elkezdődik örök
kínszenvedésetek. Én ettől akarlak megóvni benneteket.
Váltsátok tettekre figyelmeztetéseimet, és ne üldözzétek pró-
fétáimat, akik által tükröt tartok elétek. Öleljétek át a keresz-
tet, amelyet azért küldök, hogy üdvözítselek általa titeket.
Keresztemről áldalak meg benneteket, az Atya, a Fiú és a
Szentlélek nevében.”

Szentírási megerősítés: Galata 6, 14. „Én… nem akarok mással
dicsekedni, mint Urunk, Jézus Krisztus keresztjével. Általa
keresztre szegezték nekem a világot, és engem is a világnak.”
Efezus 1, 3-9. „Áldott legyen az Isten, Urunk, Jézus Krisztus
Atyja, Aki a mennyeiek között Krisztusban minden lelki áldás-
sal megáldott minket. Mert Őbenne választott ki bennünket a
világ teremtése előtt, hogy szentek és feddhetetlenek legyünk
előtte. Szeretetből eleve arra rendelt bennünket, hogy Jézus
Krisztus által – akarata és tetszése szerint – fogadott gyerme-
keivé legyünk, hogy magasztaljuk felséges kegyelmét, amely-
lyel szeretett Fiában jóságosan megajándékozott minket.
Őbenne nyertük el a megváltást a Vére árán, és bűneink bocsá-
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natát bőséges kegyelme folytán, amelyet végtelen bölcsességé-
ben és megértésében gazdagon árasztott ránk. Tudtunkra adta
ugyanis akaratának titkát…”

2015. ápr. 3. Nagypénteken Szentségimádáson az Úr Jézus:
„Drága gyermekeim! A keresztről szólok hozzátok: ne köves-
setek el bűnt! Nézzetek fel Rám, a keresztre! Nézzétek tövis-
koronás Fejemet, az ütésektől feldagadt, eltorzult Arcomat,
Vérrel borított Testemet, amelyből az ostorcsapások ólomgo-
lyói húscafatokat szakítottak ki. Szemléljétek szegekkel átvert
Kezemet, Lábamat, és értetek átszúrt Szívemet! Ezt mind azért
kaptam, mert Magamra vettem a ti bűneiteket, és Én szenved-
tem el helyettetek az érte kijáró büntetést. Ez a megváltás. Így
engeszteltem ki Atyám jogos haragját az emberrel, aki hagyta
rászedni magát a sátántól, és elbukott, mert engedetlen volt
Istennek. A második Éva, az Én Szent Anyám, Mária, és a
második Ádám, Én engedelmesek voltunk mindhalálig. 

Gyermekeim! Ti is engedelmeskedjetek Istennek úgy, hogy
megtartjátok törvényeit! Így tegyétek jóvá őseitek engedetlen-
ségét és bűneit! Véssétek jól eszetekbe: mennyit szenvedtem
bűneitekért! Mielőtt vétkeznétek, vessetek keresztet a homlo-
kotokra! Így imádkozzatok: Szentlélek, kérlek, juttasd eszem-
be, mily nagy árat fizetett Jézus a lelkemért! Inkább most hal-
jak meg, minthogy vétkeznék! Ha így éltek, szentekként fogtok
bevonulni Atyám dicsőségébe. Szem nem látta, fül nem hallot-
ta, emberi szív fel nem foghatja, amit Isten azoknak készített,
akik szeretik Őt. Őt szeretni annyit jelent, hogy engedelmes-
kedtek parancsainak, vagyis teljesítitek törvényeit. Atyám min-
den engedelmes gyermekében Engem lát, és minden kegyel-
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met megad, hogy üdvözítse őket. 

Kicsi gyermekeim! Az élet nagyon rövid. Ajánljátok fel
Nekem az életeteket! Én mindnyájatokat meghívlak szőlősker-
tembe dolgozni, vagyis feladatot adok nektek. Munkátok
végeztével pedig megkapjátok Tőlem az egy dénárt, az örök
életet. 

Gyermekeim! Mindnyájan csak akkor tudtok beállni a szolgá-
latba, amikor meghívlak benneteket. Ezért nem azt nézem,
hogy mennyit dolgoztatok, hanem azt, hogy engedelmeskedte-
tek-e Nekem. Engedelmeskedni annyit jelent, hogy megtetté-
tek-e, amit mondtam nektek. Olvassátok az az Evangéliumot!
Abban mindent megtaláltok. Váltsátok tettekre benne olvasott
tanításomat! Akkor készenlétben talál benneteket a halál, és Én
a fejetekre teszem az örök élet koronáját. Erre áldalak meg
benneteket, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”

2015. ápr. 5. Húsvét vasárnap Szentségimádáson Jézus: „Drága
gyermekeim! Nagyon nagyon kedvesek vagytok Számomra,
ezért figyelmeztetlek benneteket. Nem akarom, hogy egy is
elvesszen közületek. Hallgassatok Rám! Váltsátok tettekre
üzeneteimet! Akkor egyikőtök sem fog elkárhozni. Szavaim
lélek és élet. Lelkeket ment, ha igent mondotok törvényeimre,
és parancsaim szerint éltek. Az örök élet ez: Szeressétek Istent
teljes szívetekből, teljes lelketekből és minden erőtökből.
Felebarátaitokat pedig úgy szeressétek, ahogy Én szerettelek
benneteket, hogy az életemet adtam oda értetek. Ha így éltek,
boldogok lesztek már itt a Földön, és elnyeritek az örök életet.
Ne hallgassatok a világ zajára, amely a pokol felé tereli minden
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áldozatát! Teremtsetek magatokban csendet! Figyeljetek a lel-
kiismeret szavára! Ott belül, a legbelső szobában Én lakom.
Én, az örök Ige, Aki leszálltam Szent és Szeplőtelen Anyám
tisztaságos méhébe, és a Szentlélek által felvettem az emberi
testet. Azért, hogy láthassátok az Istent, Aki végtelen, és véges
elmétek számára felfoghatatlan és láthatatlan. Ezt mondtam: az
Atya és Én egy vagyunk. Aki Engem lát, látja az Atyát is, mert
Ő Bennem van, és Én Őbenne.

Gyermekeim! Atyám egy csodálatosan szép, gyönyörű orszá-
got teremtett minden gyermekének. A Föld csak halvány
árnyéka mindannak, ami a Mennyben vár rátok. Ide várja az
összes gyermekét. Én, és Édesanyám szüntelenül imádkozunk
értetek, hogy megtérjetek az Atyai Házba.

Drága gyermekeim! Most nagy események előtt álltok. Éljetek
halálra készen, mert nem ismeritek sem a napot, sem az órát!
Térjetek meg! Tartsatok bűnbánatot! Járuljatok a
Szentségekhez, amíg még a kegyelem ideje tart. Atyám igazsá-
gossága lesújt minden bűnösre és törvényszegőre. Ez előtt még
a szent angyalok is megremegnek.

Gyermekeim! Ne éljetek vissza az Isten türelmével! Ne üssetek
Arcul újra meg újra, csupán azért, mert irgalmas vagyok hoz-
zátok! Szeressetek viszont Engem, Aki az életemet áldoztam a
ti üdvösségetekért! Térjetek meg még ma, mert nem biztos,
hogy holnap lehetőségetek nyílik rá. Vegyétek halálosan komo-
lyan figyelmeztetéseimet! Az óra itt van. Az irgalom ideje lejár,
és felváltja az igazságosság. Jaj, azoknak, akik továbbra is a
bűnt választják, és a széles úton járnak! Elnyeli őket a pokol.
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Én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem üdvözülhet,
csak Általam. Kövessétek példámat, amit elétek éltem. Ha
Engem követtek az önmegtagadás és a kereszthordozás ke -
reszt útján, akkor elnyeritek az örök boldogságot, amelyet Isten
azoknak készített, akik szeretik Őt. Hamarosan lezárul az idő,
amelyben éltek. Ezt a világot egy új korszak váltja fel.
Megkötözöm a sátánt ezer évre. Ezután kezdetét veszi az ezer
éves béke uralma. Ebben mindenkit betölt a Szentlélek. Nem
kell szenvednetek a kísértésektől. Csak szeretet és béke fog
uralkodni a szívekben és a világban. Szent Testemet és
Véremet, a legméltóságosabb Oltáriszentségben soha nem
látott tisztelet fogja övezni. A Föld lakói életszentségben fog-
nak élni. Egy nagy családot fognak alkotni. Sok gyermek szü-
letik. Boldogok lesznek, akik megérik ezt a korszakot, vagy
beleszületnek. 

Kicsinyeim! Most kezdetét veszi a tisztítás. Ne lepődjetek meg
azon, amin keresztül kell mennetek! A Föld most nagyobb bűn-
ben van, mint Babilon, vagy Szodoma és Gomora. Tudjátok, mi
lett a sorsuk. Szüntelen imádkozzatok! Kérjétek Szent Anyám
közbenjárását! Imáitokkal még sok lélek megtérését tudjátok
kieszközölni, és ez által enyhülhetnek a csapások, amelyek a
világot fogják sújtani. Hozzatok még több áldozatot! De csak a
tiszta szívvel mondott imák érnek fel Hozzám. Tisztuljatok meg
a bűnbocsánat Szentségében! Járuljatok gyakran, ha lehet,
naponta Szentáldozáshoz, amíg még köztetek vagyok. Szent
Testem és Vérem megtisztít a gyarlóságoktól és a bocsánatos
bűnöktől. Kérjétek Tőlem a lelkek megmentését! 

Így imádkozzatok: Atyám, Szent Fiad értünk kiontott drága
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Szent Vérére kérünk, irgalmazz nekünk! Atyánk, légy irgalmas
hozzánk, az Ő kínszenvedése és kereszthalála által! Atyánk,
irgalmazz nekünk, és bocsáss meg minden bűnösnek, mert nem
tudják, mit cselekszenek!

Ha felajánljátok értetek kiontott Véremet, kínszenvedésemet,
Szent Sebeimet és kínhalálomat, Atyám még több kegyelmet
ad a szegény, szerencsétlen bűnösöknek, hogy megtérjenek.
Most használjatok ki minden percet, amíg még a kegyelem
ideje tart, és imádkozzatok! Ha nem teszitek meg, amit mon-
dok, rajtatok fogom számon kérni a lelkeket, akik imáitokra
még megmenekülhetnek.

Gyermekeim! Az óra lejár. Nagy elhagyatottság és pusztaság
lesz mindenütt a világ megtisztítása után. Készüljetek!
Éljetek halálra készen! Nem tudhatjátok sem a napot, sem az
órát. Figyeljetek szavamra! Vegyétek nagyon komolyan
figyelmeztetéseimet! Velem együtt keresztre feszítik ezt a
világot és az Egyházat is. De amint Én feltámadtam, úgy a
világot és az Egyházat is feltámasztom bűneiből, és megújí-
tom. Akkor egy akol lesz és egy pásztor. Megújult Egyhá -
zamat Én Magam fogom vezetni Szent Péter apostol, az első
pápa által. 

Gyermekeim, készüljetek! Már nem sokáig beszélek hozzátok.
Beteljesülnek a próféciák. Bízzatok Bennem! Én legyőztem a
világot. Megáldalak titeket a végső nagy harcra, megerősítő
áldásommal, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”

2015. ápr. 12. du. itthon az Úr Jézus: „Drága gyermekeim! Ma
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van az irgalmasság vasárnapja, Isten irgalmasságának az ünne-
pe. Ma még járulhattok a kegyelem trónusához. Gyónhattok,
áldozhattok, még teljes búcsút is nyerhettek. Sokan élnek ezzel
a páratlan nagy lehetőséggel. De sajnos sokkal többen vannak,
akik hátat fordítanak Nekem. Őket is ide várom. Imádkozzatok
értük! 

Nyisd ki a Szentírást!” Ide nyílt ki: Máté 26,45: „Elérkezett az
óra.”
Jézus folytatja: „Most sötétség borul erre a világra. Ezek az
utolsó percek, hogy megvalósítsátok figyelmeztetéseimet.
Később már nem lesz rá lehetőségetek. Az idő elszáll, az élete-
tek lezárul. Hamar eljön a pusztulás órája. Kicsinyeim! Már
mindent tudtul adtam nektek. Ha nem hallgattok Rám, csak
magatokat okolhatjátok. Eljön a sötétség órája, amikor Isten
igazságossága váltja fel irgalmasságát. Akkor titeket is utolér a
veszedelem, a hirtelen halál. Már minden elő van készítve a
vesztetekre. Imádkozzatok! Imádkozzatok! Imádkozzatok!
Éljetek halálra készen! Ezzel még enyhíthetitek a csapásokat.
Rengeteg lesz a halott. A Föld puszta, sivár és kietlen lesz.
Dermedt csend és félelem fog uralkodni mindenütt. Ez az
ember műve. Ez a bűn következménye. Ha imádkoznátok, sze-
retetben és békében élhetnétek. De ezt csak Velem tudjátok
megvalósítani. Ezt mondtam nektek: Nálam nélkül semmit
sem tehettek. Én veletek vagyok minden nap a világ végezeté-
ig. De ti süketek vagytok szavaim meghallására. Ti magatok
akarjátok megvalósítani álmaitokat itt a Földön, a bűn által.
Ezért mindent elrontotok, amiért Engem okoltok. Csak egy
Mennyország van, de azt ne a Földön keressétek. Oda csak
akkor jöhettek, ha megtartjátok törvényeimet, és Engem követ-
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tek a keresztúton. 

Gyermekeim! Szörnyű pusztulás vár a világra. Térjetek meg,
amíg még nem késő, mert mindnyájan elvesztek! Ezek az utol-
só figyelmeztetéseim. Nagyon szeretlek benneteket, de nélkü-
letek, nem tudlak üdvözíteni benneteket. Szakítsatok a bűnnel,
ami elválaszt Tőlem. Közeledjetek Felém az Evangélium
útján! Sürgetlek benneteket, mert az idő rövid, és vészesen
fogy. Megáldalak titeket Szívem minden emberi elképzelést
felülmúló szeretetével, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”

Szentírási megerősítés: Márk 1, 14-15: „Jézus…mondta:
Beteljesedett az idő…Tartsatok bűnbánatot, és higgyetek az
Evangéliumban!”

2015. ápr. 17. Itthon az Úr Jézus: „Drága gyermekeim! Ma
péntek van. Szent Kereszthalálom napja. Ma is haláltusámat
vívom mindazokért, akik hátat fordítanak Nekem, bűnben
élnek, és ez által elszakítják magukat Tőlem. 

Gyermekeim! Szabad akaratot és értelmet kaptatok. Ez jelenti
azt, hogy Isten a saját képére és hasonlatosságára teremtette az
embert. Isten a legmesszebb menőkig tiszteletben tartja dönté-
seteket. Prófétáim által figyelmeztetlek benneteket, de döntése-
itek következményeit nektek, magatoknak kell viselni. Ha
imádkoznak értetek, még kaptok keresztet, hogy magatokba
szálljatok, és felálljatok bűneitekből. De manapság sokkal több
a bűnös, mint az imádkozó ember. Ezért sokakért nincs, aki
imádkozzon, és amikor hirtelen csap le rátok a halál, egy szem-
pillantás alatt a pokolban találjátok magatokat. Sajnos nagyon
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sok lélek kárhozik el. Ma is úgy van, ahogy az Evangéliumban
mondtam: keskeny az ösvény, amely a Mennyországba vezet,
és csak kevesen találnak rá. Széles az út, amely a kárhozatba
visz, sokan mennek rajta. 

Gyermekeim! A világ fejedelme a sátán, aki megtévesztő,
hamis tanításokkal és olcsó élvezetekkel sokakat a széles útra
csábít, hogy örökre elbuktassa őket. Ti ne higgyetek neki! Én
vagyok az út, az igazság és az élet. Csak Bennem bízzatok,
csak az Én tanításomban higgyetek! Ha keresztet kaptok, adja-
tok érte hálát, és úgy öleljétek át, hogy ez az egyetlen eszköz,
hogy megmeneküljetek a pokol tüzétől. Akit az Atya szeret, azt
megfenyíti. Azért kaptok keresztet, hogy visszatérjetek a szűk
ösvényre, ami az örök boldogságra visz. Azért, hogy megaka-
dályozzalak benneteket, hogy továbbra is a bűn útján járjatok,
és végleg elvesszetek.

Kicsinyeim! Ti, akik Bennem hisztek, és Engem szolgáltok,
most arra kérlek benneteket, hogy még sokkal többet imádkoz-
zatok a bűnösökért! Első sorban értük, és csak azután a tisztí-
tótűzben szenvedő lelkekért. A bűnösök ugyanis még elkárhoz-
hatnak, de a szenvedő lelkek már jó helyen vannak. Ők előbb-
utóbb a Mennybe mennek.

Kicsinyeim! Figyelmeztetéseimet vegyétek nagyon-nagyon
komolyan! Örök sorsotok múlik rajta. Közel van dicsőséges
visszajövetelem. Várjatok készenlétben! Megáldalak titeket
megerősítő áldásommal, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”

Szentírási megerősítés: Márk 13, 24-27: „Azokban a napok-
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ban, amikor a gyötrelmek véget érnek, a Nap elsötétedik, a
Hold nem ad világosságot, a csillagok lehullanak az égről, és a
mindenséget összetartó erők megrendülnek. Akkor majd meg-
látjátok az Emberfiát, amint eljön a felhőkön, hatalommal és
dicsőséggel. Szétküldi angyalait, és összegyűjti választottait a
szélrózsa minden irányából, a Föld szélétől az ég határáig.”
Máté 26, 45: „Elérkezett az óra.”

2015. ápr. 21. Itthon a kegyelem órájában az Úr Jézus: „Drága
gyermekeim! Az idő rövid, készüljetek! Az életetek elillan, mint
a pillanat. Mindjárt meg kell állnotok ítélőszékem előtt, hogy
ki-ki elvegye Tőlem jutalmát, vagy büntetését a szerint, ahogy
földi életében cselekedett. Csak ez legyen a szemetek előtt! Erre
gondoljatok szüntelen! Mielőtt vétkeznétek, nézzetek fel Rám,
Szent Keresztemre! Mennyi szenvedést okoztok Nekem bűnei-
tekkel. Nagy volt a lelketek ára. Becsüljétek meg megváltásoto-
kat! A jelszavatok ez legyen: inkább meghalni, mint vétkezni!
Az idő rövid. Beteljesülnek szavaim. Figyelmeztetéseimet
vegyétek komolyan! Csak egy a fontos: éljetek halálra készen!
Ha bármikor is ér titeket a számadás, meg tudjatok állni ítélő-
székem előtt, és nektek is ezt tudjam mondani: jól van, derék és
hű szolgám, menj be Urad örömébe. Erre áldalak meg mindnyá-
jatokat, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”

Szentírási megerősítés: 1 Tessz. 5, 19-20. „Ne oltsátok ki a
Lelket, s a prófétai beszédet ne vessétek meg.”

2015. május 3. Szentségimádáson Jézus: „Drága gyermekeim!
Az idő rövid, készüljetek! Hamarosan sokan meg fogtok halni.
Ha készenlétben, vagyis a kegyelem állapotában ér benneteket
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a halál, akkor csak átmentek az örök életbe, ahol szem nem
látta, fül nem hallotta, emberi szív fel nem foghatja, amit Isten
azoknak készített, akik Őt szeretik. De ha nem álltok készen-
létben, akkor van mitől félnetek. Tartsatok bűnbánatot, és kér-
jétek, hogy fogadjalak be titeket az Én irgalmas Szívembe!
Akkor megmenekültök a kárhozattól, és sokkal kevesebbet
fogtok szenvedni a tisztítótűzben.

Kicsinyeim! Ne rendezkedjetek be erre a földi életre! Ez csak
egy átmenet. Inkább az örökkévalókkal foglalkozzatok!
Ismerjétek meg törvényeimet, az Evangéliumot, és váltsátok
tettekre! Így készüljetek föl az örök életre! Akkor boldogok
lesztek a Földön, és örökké a Mennyben. Atyám egy csodálatos
országot készített nektek, ahol örök gyönyörűségek és boldog-
ság vár rátok. Isten minden kegyelmét és szeretetét élvezheti-
tek mindörökké. De ehhez az kell, hogy már itt a Földön is sze-
retetben éljetek. Szeressétek teljes szívetekből a Legszentebb
Szentháromságot, és lángoló szívvel imádjátok Őt. Istenben
szeressétek egymást önzetlenül, úgy, ahogy Én szerettelek tite-
ket, hogy az életemet adtam értetek. 

Gyermekeim! A szeretet mindig áldozatokat kíván tőletek. De
olyan lelki boldogságot ad, amit semmi más úton nem kaphat-
tok meg, csak ha szeretetben éltek. Isten Maga a szeretet. Az Ő
végtelen szeretetéből hívott létre benneteket. Azért, hogy
viszontszeressétek Őt, és Őbenne egymást. Erre vagytok
teremtve. Valamennyien szomjaztok a szeretetre. Isten és egy-
más szeretetére, és csak akkor vagytok boldogok, ha kölcsönös
szeretetben éltek. Kicsinyeim, ezt nem pótolja semmi. Ti kezd-
jétek el szeretni a környezeteteket, akkor majd választ kaptok
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rá. Ha mégsem, akkor Maga Isten jutalmaz meg érte titeket.
Elsősorban Istent szeressétek viszont, Aki előbb szeretett tite-
ket azzal, hogy egy csodálatos világot teremtett nektek, és élet-
re hívott benneteket. 

Gyermekeim! Ne kövessetek el bűnt, mert ezzel elszakítjátok
magatokat Istentől, és megszomorítjátok Őt. Maga a természet is
fellázad az emberiség bűnei miatt. Ezért vannak természeti
katasztrófák, és a kedvezőtlen időjárás, ami miatt kevés a termés.

Kicsinyeim! Értsétek meg: a bűn nem tesz boldoggá senkit.
Miért akartok magatoknak és másoknak is rosszat, szenvedése-
ket, könnyeket és tragédiákat? Magasztaljátok inkább Istent,
örüljetek az Ő kegyelmének, és éljetek egymással szeretetben,
békességben! 

Kicsinyeim! A bűnöket nem lehet megúszni, és meg nem tör-
téntté tenni. Már itt a Földön, és odaát az öröklétben mindenki
ugyanazt kapja vissza, amit a másiknak okozott. Ugyanúgy
fogtok szenvedni, ahogy a másik ember szenvedett a ti gonosz-
ságotok miatt. Mindenki azzal a testrészével fog szenvedni,
amellyel vétkezett. 

Gyermekeim! A bűn csak büntetést szül. A bűnös saját magát
bünteti azzal, hogy elvágja magát a kegyelemtől, az életszent-
ségtől, amely már itt az örök boldogság kezdete.

Kicsinyeim! Ti, akik olvassátok üzeneteimet, nagyon kérlek,
beszéljetek róla azoknak, akik a bűn rabságában sínylődnek, és
imádkozzatok értük, hogy kiszabaduljanak ellenfelem csapdá-
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jából, és megtérjenek Hozzám, Üdvözítő Istenükhöz, örök éle-
tük Szerzőjéhez. Legyetek ti is apostolaim! Hirdessétek az
Evangéliumot, amíg még a kegyelem ideje tart! Erre áldalak
meg benneteket, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”

2015. május 5. Szentségimádáson Jézus: „Drága gyermekeim!
Szeressetek viszont, könyörögve kérlek benneteket! Mindig
csak Engem lássatok a keresztfán! Véremtől áztatott, haldokló,
vonagló Testemet. Szeressetek viszont, könyörögve kérlek
benneteket! Nézzétek értetek kiontott Véremet, Sebektől borí-
tott Testemet, szegekkel átvert Kezemet, Lábamat! Lándzsával
átdöfött Szívemet, töviskoronával szurkált vérző Fejemet.
Mindezt értetek szenvedtem el. A ti bűneitekért adtam elégté-
telt. Azért, mert végtelenül szerettelek, és szeretlek benneteket.
Azért, hogy megváltásom által megnyissam előttetek a
Mennyet. Szeressetek viszont, könyörögve kérlek benneteket!
Úgy szeressetek Engem, hogy ellene mondotok a kísértések-
nek, hogy magatokat megtagadva soha nem követtek el bűnt!
Ez az igaz szeretet, amelyre részetekről vágyom. Ha így szeret-
tek, nem ontottam értetek hiába a Véremet. Amit a kicsinyek
közül eggyel tesztek, Velem teszitek. Engem lássatok minden
keresőben, akik még nem találták meg az élet értelmét!
Hirdessétek az Evangéliumot, tanítsátok őket az Isten ismere-
tére! Vezessétek Hozzám a nyomorultat, a szegényt, akiknek
van mit enni, de a lelkük éhen és szomjan hal a pusztában, mert
folyton csak tanulnak, de az igazság ismeretére el nem jutnak.

Gyermekeim! Ma a népeknek a legnagyobb szükségük van a
Szentlélek vezetésére, az evangelizációra. Ti szólítsátok meg
mindazokat, akiket elétek hozok. De ne csak szavakkal, hanem
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elsősorban életpéldátokkal, cselekedeteitekkel hirdessétek az
Evangéliumot! Soha ne felejtsétek: amit a kicsinyek közül egy-
nek adtok, azt Nekem adjátok!

Kicsinyeim! Az idő lejár. Éljetek szüntelen készenlétben!
Váltsátok tettekre tanításomat! Én az örök élet Igéjét tártam
elétek. Azért jöttem, hogy életetek legyen, és bőségben legyen.
Segítsetek minden rászorulón! Én mindig gondoskodom róla-
tok, hogy legyen mit tovább adni. Az élet rövid. Hamarosan
megálltok Szent Színem előtt. Amilyen mértékkel mértek,
olyannal mérnek majd nektek is. Fogadjátok meg figyelmezte-
téseimet! Én az örök életet kínálom fel nektek, de ezt ki kell
érdemelni. A főparancs a szeretet. Istent szeretni annyit jelent,
mint megtenni törvényeit. A felebarátot pedig úgy szeressétek,
ahogy Én erre példát adtam nektek. 
Mindig csak Engem lássatok a keresztfán! Szeressetek viszont!
Akkor megtelik a szívetek békével és örömmel. Erre áldalak
meg benneteket Szívem túláradó végtelen szeretetével, az
Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.” 

2015. május 14. Szentségimádáson Jézus: „Drága Gyerme -
keim! Nagyon, nagyon szeretlek benneteket. Már ott, a
Golgotán előre láttam, hogy viszonozzátok szeretetemet, és
életszentségben éltek. Ez adott értelmet kínszenvedéseim ten-
gerének. Már ott láttam számtalan követőm népes seregét. A
tiszta szüzeket, a szentéletű papokat és szerzeteseket, a buzgó
híveket, Egyházamat, amelyet elterjesztettek misszionáriusa-
im az egész világon. Ma szinte senki sem mondhatja, hogy
nem ismerheti meg az igaz hitet, amely üdvözíti. A világhálón
a saját nyelvén olvashatja az Evangéliumot. Mindaz, aki

49

Mária Julianna lelki naplója XIV. kötet_id_Mária Julianna lelki naplója VI. kötet_.qxd  2015.10.01.  14:59  Page 49



keres, megtalálhat. Egyedüli ellenségetek, a sátán, aki min-
dent összezavar. Kérjétek magatokra a tisztánlátás kegyelmét,
hogy Engem megismerjetek, megszeressetek, és Általam
üdvözüljetek! 

Gyermekeim! Az Atya és Én egy vagyunk. Ti is legyetek egyek
Énbennem! De ez az egység Nélkülem semmis. Csak ahol
jelen vagyok a legméltóságosabb Oltáriszentségben, ahol
körém gyűlve imádtok Engem a Szentmisén és a Szentség -
imádáson, csak ez számít egységnek. Mert egyedül Én vagyok
a Fő, és ti vagytok a test. Ez az élő Egyház. Fő nélkül halott a
test, ezért Nélkülem nincs Egyház, nincs egység. Mindezeket
azért mondom nektek, mert ellenfelem mindent elkövet, hogy
megfosszon titeket Tőlem, a legméltóságosabb Oltáriszent -
ségtől, és így mindenkit összevonva egy hamis egységről
beszélnek, úgynevezett „közös vallásról”. Ti ne menjetek utá-
nuk! Ne vállaljatok velük közösséget! Ti ragaszkodjatok
Hozzám, a Szentmiséhez, az Oltáriszentséghez, még az élete-
tek árán is! Ne dőljetek be a hamis bálványoknak, mert azok a
sátán, különböző megjelenési formái. Azok pedig, akik ellen-
felemet imádják, az örök kárhozatra mennek.

Kicsinyeim! Nincs más Megváltó, csak Én, Aki a keresztfán
meghaltam értetek. Harmadnapra feltámadtam, felmentem
Atyámhoz a Mennybe, Akivel együtt uralkodom, Aki elküldte
nektek a Szentlelket, Aki befejezi megváltásom hatalmas
művét. Csak egy Isten van, Aki három Személy. Más isten
nincs. A többi maga a sátán, aki imádtatni akarja magát, mert ő
az Isten majma. Ne higgyetek neki! Engem lássatok! Véremtől
áztatott, halálra kínzott, ártatlan Testemet. Ekkora árat fizettem
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értetek. Ilyen drágák vagytok számomra. Miért hagynátok
magatokat rászedni a csalónak, aki hazudik, és örök vesztete-
ket, kárhozatotokat akarja?! Könyörögve kérlek benneteket, ne
álljatok szóba vele! Ha megteszitek, amit mondok, az örök bol-
dogság részesei lesztek. Így imádkozzatok: Hőn imádott Isteni
Jegyesem, Jézus Krisztus, Aki úgy szerettél minket, hogy
leszálltál Atyád trónjáról a tiszta Szűz méhébe, ahol Magadra
vetted az emberi testet, amelyet megszenteltél azért, hogy ször-
nyű kínszenvedéseid és kereszthalálod által megváltsd bűnös
lelkünket. Azért, hogy merjünk Hozzád közeledni, itt maradtál
a legméltóságosabb Oltáriszentségben, a Szívünkbe térsz a
Szentáldozásban, és mindig velünk maradsz e földi zarándok-
latunk alatt, hogy vezess és elkísérj örök célunkba, az örök
hazába. Te vagy az út, a mi utunk. Ez az út a szeretet. Mert ha
szeretetben élünk, akkor követünk Téged, Aki mindnyájunkat
az önmegtagadás és a kereszthordozás keresztútjára hívtál
meg. Te vagy az igazság, mert a Te Igéd tanít meg az életszent-
ségre. Te vagy az élet, mert megváltásod által Te szerezted meg
nekünk az örök életet, és ha tiszta lélekkel fogadunk Téged
magunkba a Szentáldozásban, akkor az örök élet birtokosai
vagyunk már itt a Földön.

Drága Jézusunk, Megváltó Istenünk! Te vagy a mi egyetlen
Üdvözítőnk, menedékünk, védőpajzsunk. Kérünk, őrizz meg
bennünket a sátán minden cselvetésétől, és vezess be minket
Atyád Országába! Ámen.

Ha így imádkoztok, elnyeritek az örök boldogságot. Erre álda-
lak meg benneteket az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”
A Szentlélek tanítása: „Az est leszállt. Jézust elfogták. Júdás,
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csókkal árulta el az ártatlan Bárányt. Az apostolok szétszéled-
tek. Csak János, a szeretett tanítvány követte, és Péter, aki
később megtagadta Őt. Jézus a Getszemáné kertben már elfo-
gadta a kelyhet. „Atyám, ha lehetséges, múljék el Tőlem ez a
kehely, de ne az Én akaratom legyen, hanem a Tiéd.”
Tőlünk is ezt az imát kéri a mi Üdvözítő Urunk. Kérjük kegyel-
mét, hogy úgy szeressük Őt, hogy Vele együtt ki tudjuk mon-
dani. Ne féljünk a haláltól, s ha kell, a vértanúságtól! Mi úgyis
meghalunk, csak halálunk ideje és módja módosul, ha elfogad-
juk a vértanúság kelyhét. De ha meghozzuk ezt az áldozatot,
nagyon megdicsőítjük az Istent, és a Földről azonnal a
Mennybe megyünk, mert nagyobb szeretete senkinek sincs,
mint aki életét adja Istenért, barátaiért. 

Testvéreim! Hozzuk meg a vértanúság áldozatát, ha Isten ezt
kívánja tőlünk! Nem az számít, hogy hogyan és mikor halunk
meg, hanem az, hogy megdicsőítsük életünkkel és halálunkkal
az Istent úgy, hogy megtesszük akaratát. Az idő rövid. Éljünk
halálra készen! A többit bízzuk Jézusra! Adjuk át Neki az éle-
tünket, és fogadjuk el a kelyhet, amit felénk nyújt! Ő is kiitta.
Nem különb a szolga Uránál. Bízzunk Benne, hogy egyikünket
sem próbál erőnkön felül, és mindnyájunknak megadja a szük-
séges kegyelmet. Ehhez kérjük magunkra az Isten áldását, az
Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen.”

2015. május 16-án, itthon a Szűzanya: „Drága gyermekeim,
nagyon szomorú jövő vár rátok. Az üldözés már a küszöbön
van. Nagyon sok gyermekemnek a vérét fogják kiontani a hitük
miatt. Legyetek éberek, figyeljétek a jeleket! Nemsokára már
csak a rejtekben fogják bemutatni a Szentmisét. A hivatalos
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Egyházban eltörlik a mindennapi áldozatot, helyette felállítják
a vészt hozó undokságot. Beteljesülnek Dániel próféta szavai.
A fatimai 3. titok folyamatosan teljesül. Ez főleg a keresztény -
üldözésre, de minden másra is vonatkozik. Az Egyházat belül-
ről veri szét a sátán. Az ő emberei már bent vannak, a hiteha-
gyás belülről és felülről kezdődik. Éljetek szüntelen készenlét-
ben! Minden pillanatot úgy éljetek meg, mintha a
következőben már át kellene lépnetek az örökkévalóságba! Az
üldözés hirtelen fog kitörni. Imádkozzatok magatokért és vér-
tanú testvéreitekért és társaitokért, hogy elnyerjék a jó halál és
a végső állhatatosság kegyelmét! Rejtőzködjetek el Istenanyai
szent Palástom alatt! Az én Palástom az égi angyalok sokasága,
akik segítségetekre vannak. Azokat, akik Palástom alá rejtőz-
ködnek, nem érheti el a gonosz, mert fényemmel beborítalak
benneteket és az én világosságom és fényességem elől mene-
kül az ördög és minden csatlósa. 

Kicsi gyermekeim! Éljetek életszentségben, hogy akár éltek,
akár haltok, mindig az Úréi maradjatok! Egyedül csak a bűn
tud elválasztani titeket Szent Fiamtól és Tőlem. Mindazok,
akik megfogadják Édesanyai tanácsaimat, üdvözülnek. 

Drága gyermekeim, nagyon-nagyon szeretlek benneteket.
Szívem szeretete körülvesz titeket, mint mennyei fénysugár,
mint anyai védelem, ezért Fiam úgy tekint rátok, mint legdrá-
gább kincseire, és úgy véd meg titeket, mint saját dicsőségét.
Szent Fiam nekem soha nem tud nemet mondani. Az Ő akarata
és az Én akaratom mindig egy. Az Ő Szíve szándéka és az Én
Szívem szándéka ugyanaz. 
Drága gyermekeim, kérjétek az erős hit és a lelkierő kegyel-
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mét, hogy szembe tudjatok szállni a gonosszal, amely most
sokkal jobban leselkedik rátok, mint valaha! Mivel rövid az
ideje, érzi a vesztét. Ne féljetek tőle! Vonuljatok Szeplőtelen
Szívem menedékébe és győzni fogtok! Szeplőtelen Szívem
megígért Diadala, amelyről Gobbi atyának beszéltem, hamaro-
san megérkezik a Földre, amely egybeesik Szent Fiam
Dicsőséges Visszajövetelével. Várjátok kitörő örömmel ezt a
nagy és szent napot! Akkor Szent Fiam ezer évre megkötözi a
sátánt és beköszönt az új világ hajnala. Azé a világé, amelyet
az ezer éves béke uralmának hívnak. Boldog, aki ebben a
világban élhet. Szent Fiammal együtt a szentek is visszajönnek
uralkodni a Földre. Az Ég és a Föld egy lesz, az angyalok úgy
fognak énekelni, mint Szent Fiam megszületésekor. A Föld
szinte magától megtermi bőségben az eledelt. Az embereknek
lesz idejük az Isten dicsőítésére és imádására. Oly nagy tiszte-
let, szeretet és imádás fogja körülvenni a legméltóságosabb
Oltáriszentségben jelenlévő feltámadott Fiamat, mint kezdet-
ben, az első keresztények idejében. 

Kicsinyeim, várjátok ezt a magasztos, felemelő és szép korsza-
kot, amiben a szeretet és a béke, csókot váltanak egymással.
Mindazok, akik arra vannak kiválasztva, hogy vérük kiontásával
pecsételjék meg Isten iránti szeretetüket, teljesítsék be küldeté-
süket a Szentháromság dicsőségére! Akik pedig az új világban
való szolgálatra lesznek meghívva, ott teljesítsék feladatukat!
Imádkozzatok, hogy mindenki maradéktalanul beteljesítse Isten
rá vonatkozó örök szent tervét! Imáitokat fölviszem Mennyei
Atyám színe elé, és veletek együtt esdeklek kegyelemért. Erre
áldalak meg benneteket az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”
Szentírási megerősítés: Kolosszei 1, 25. „Isten szava…”
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2015. május 26. Itthon a Szűzanya: „Drága gyermekeim!
Betakarlak titeket Istenanyai Palástommal, amely megvéd tite-
ket az ördög minden cselszövésétől. Palástom a szent angyalok
védőserege. Szent Fiam a keresztségben megjelölt titeket drága
Szent Vérével. Az Ő Vére oltalom az ördög minden cselszövé-
se ellen. Az Ő kiontott Vére a ti üdvösségetek. Szent Fiam
valóságos Isten és valóságos Ember. Az Ő édesapja a
Szentlélek, akitől fogantatott; Emberségét pedig Tőlem vette.
Nagy kegyelem, hogy a Mennyei Atya nektek ajándékozta Őt,
az Ő Egyszülött Fiát, és Ő vállalta, hogy fölveszi az emberi tes-
tet, azért, hogy merjetek Hozzá közeledni, hogy láthassátok Őt,
és kínszenvedésével és kereszthalálával megszerezze nektek az
üdvösséget. Szerető Édesanyátok vagyok, aki új teremtmény,
mert szeplőtelenül fogantattam, mint Isten kiválasztottja, a
Szentlélek Mátkája, a Fiú Édesanyja, hogy világra hozzam az
Atya Egyszülöttjét, Aki emberré akart lenni. Ő ott hagyta Atyja
dicsőségét, hogy egy legyen közületek. Én állandóan közben-
járok értetek Szent Fiamnál, Aki soha nem tud Nekem nemet
mondani. A mi kettőnk akarata egy, és a mi szándékunk ugyan-
az. Éppen ezért, drága kicsinyeim, amit Rám bíztok, hogy esd-
jem le számotokra, már vegyétek úgy, hogy már meg is kaptá-
tok, hogyha az, az üdvösségetekre szolgál. Imádkozom értetek,
és megáldalak titeket különleges Istenanyai áldásommal, az
Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen.”

2015. május 31. Szentségimádáson Jézus: „Drága gyermeke-
im! Az óra eljött. Már látszanak a jelek. Éljetek szüntelen
készenlétben! Ez az élet csak átmenet számotokra. Két végál-
lomás van: örök élet, vagy örök halál. Ti választjátok meg,
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hogy hol akartok lenni örökké. Nélkülem soha nem juttok be az
örök életre. Amint már mondtam, most megismétlem: Én
vagyok az út, az igazság és az élet. Az út, amely az örök életre
vezet. Az igazság, ami Atyám Igéje, tanítása, a Szent
Evangélium. Én azért jöttem el erre a világra, hogy ezt kinyi-
latkoztassam nektek. Az élet: az Én drága Szent Testem és
Vérem. Aki tiszta lélekkel fogadja, annak örök élete van. De
aki bűnben veszi magához, az a kárhozatára teszi. 

Gyermekeim! Mindent megmondtam nektek. Ti mégis a bűnt
választjátok. Pedig az csak újabb és újabb szenvedéseket okoz
nektek. Az igazi boldogság Nálam van, mert Én vagyok a sze-
retet. Nálam jobban senki sem szeret titeket, mert Én az élete-
met áldoztam a ti üdvösségetekért. Jöjjetek Hozzám, akik elfá-
radtatok! Én felüdítelek benneteket. Vegyétek magatokra igá-
mat! Az Én igám édes, az Én terhem könnyű. Értitek, mit
jelentenek ezek a szavak? Megmagyarázom nektek: aki magá-
ra veszi az Én igámat, az Mellettem jön a keresztúton. Őt Én
vezetem az üdvösségre. Ha látom, hogy nehéz a keresztje,
leveszem válláról, és Én viszem helyette. De aki elveti a Velem
való szent közösséget, az eltéved, mert nem talál rá az üdvös-
ség útjára. Aki ledobja válláról a keresztet, az az üdvösségét
dobja el, mert kereszt nélkül nincs üdvözülés. Egyedül a
kereszt visz az üdvösségre. Ezért mondtam: aki utánam akar
jönni, tagadja meg magát, vegye fel minden nap keresztjét, úgy
kövessen Engem. Én a Golgotán és a kereszthalálon keresztül
mentem fel Atyámhoz. Számotokra sincs más út, mint az élet-
szentség, és a szeretet, amely áldozatokat kíván. Ha ezen jár-
tok, megkapjátok Tőlem lelketek békéjét és örömét, a
Mennyben pedig az örök boldogságot. De ha az önzés és a bűn
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útját választjátok, akkor nem lesz béke, öröm és szeretet a lel-
ketekben. Állandó nyugtalanság, csüggedtség, harag és irigy-
ség lesz úrrá bennetek. Erről ismeritek meg magatokat.

Kicsinyeim! Atyám egy csodálatos, gyönyörű országot készí-
tett számotokra öröktől fogva. De oda csak azok mehetnek be,
akik Istent szeretik. Őt szeretni annyit jelent, hogy megteszitek
törvényeit. Aki bűnben él, az magát rekeszti ki, és a kárhozatra
megy. Ott a kénköves tóba vetik, ahol lesz sírás és fogcsikor-
gatás. 

Drága gyermekeim! Értelmet és szabad akaratot kaptatok. Ti
magatok döntitek el örök sorsotokat. Addig térjetek meg, amíg
még itt vagytok! Odaát már nem lehet változtatni a sorsotokon.
A halál után végérvényesen lezárul a választás lehetősége. Ott
már eldőlt örök sorsotok. A halál nem kopogtat, hanem jön.
Bármikor. Nincs korhoz kötve. Hirtelen jön, és sokszor várat-
lanul. Ezért kértem: éljetek szüntelen készenlétben! Most újra
figyelmeztetlek: az idő lezárul, s vele együtt nagyon sok ember
élete. Figyelmeztetéseimet vegyétek nagyon-nagyon komo-
lyan! Térjetek meg, még ma! Mert a holnap bizonytalan szá-
motokra. Odaát számot adtok a kapott talentumokról. Erről is,
hogy tettekre váltjátok-e figyelmeztetéseimet. Én nagyon-
nagyon szeretlek benneteket. Én a keresztfán megszereztem
nektek az üdvösséget. De a ti döntéseteken múlik, hogy elfo-
gadjátok-e. Ha süketek vagytok felhívásaimra, és hátat fordíto-
tok Nekem, akkor nektek kell viselnetek a következményeit
örökre. Kínszenvedéseiteknek soha nem lesz vége. Az életetek
örökké tart. Nincs halál. Csak a testetek válik porrá, mert a por-
ból vétetett. Ezért ne a test kívánságainak tegyetek eleget, mert
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ez maga a kárhozat, hanem a lélek kívánságait elégítsétek ki,
ami a ti üdvösségetek. Lelketek Magától Istentől származik,
Aki lelket lehelt belétek, amikor édesanyátok méhében megfo-
gantatok. Ezért a lelketek Magára Istenre szomjazik, hogy Őt
megismerjétek, szeressétek és imádjátok. Ha Isten helyett más-
sal akarjátok lelketek szomját kielégíteni, megölitek a lelkete-
ket. Az ilyen ember elevenen halott. Azért, mert a bűn által az
örök halált, a kárhozatot hordozza magában. 

Kicsinyeim! Olvassátok el az Evangéliumot! Abban mindent
elmondtam. Nem lehet két úrnak szolgálni. A bűn elválaszt
titeket Tőlem. Ha nem tértek meg, örökre meg lesztek fosztva
Tőlem. Ez pedig az örök gyűlölet, az örök halál. 

Gyermekeim! A ma még a tiétek. Éljetek a kegyelemmel, amit
Tőlem kaptok! Térjetek vissza Hozzám! Irgalmas Szívemet
szélesre tárom előttetek. A gyóntatószékben Én Magam oldoz-
lak fel papom által benneteket. A Szentmisén terített asztalra,
égi lakomára, a Bárány menyegzőjére várlak benneteket. Szent
Testem az Étel, Szent Vérem az Ital, amely a ti örök életetek.
Éljetek a kegyelem adta lehetőséggel! Ma még hívogatlak, de
holnap már meg kell, hogy ítéljelek benneteket. Vérkönnyeket
sírok azok miatt, akik örökre elvesznek. Miattuk hiábavaló volt
kínszenvedésem, kiontott Vérem és kereszthalálom. Ó, mily
tragédia! Mennyi, de mennyi ember tántorog a széles úton!
Nem is sejtik, hogy a vége milyen tragikus. Belezuhannak a
pokol tüzébe, a kínok helyére, ahonnan soha többé nincs mene-
külés. 

Gyermekeim!!! Ne legyetek süketek szavaim meghallására!
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Könyörögve kérlek benneteket, forduljatok el a bűntől!
Térjetek vissza Hozzám, és Én üdvözítelek benneteket!
Halljátok meg figyelmeztetéseimet, zárjátok szívetekbe, és
váltsátok tettekre! Erre áldalak meg benneteket, Szívem túl-
csorduló szeretetével, megerősítő áldásommal, az Atya, a Fiú
és a Szentlélek nevében.

2015. jún. 2. Szentségimádáson Jézus: „Drága gyermekeim!
Szívem szeretettől lángol, amikor rátok gondolok. Elepedek a
vágytól, hogy mindnyájan Velem legyetek az örök hajlékban,
és lássátok dicsőségemet! 

Gyermekeim! Szem nem látta, fül nem hallotta, emberi szív fel
nem foghatja, amit Atyám azoknak készített, akik szeretik Őt.
A legmerészebb álmaitokban sem tudnátok elképzelni azt a
gyönyörűséget és boldogságot, amelyet Atyám öröktől fogva
az Őt szeretőknek készített.

Kicsinyeim! Higgyetek Nekem! Egyedül csak Istenben van
boldogság. Isten nélkül az életetek csak hiú ábránd, szemfény-
vesztés, csalás. Mindent itt hagytok. Az életetek a Földön egy
folyamatos elvesztés. Elveszítitek fiatalságotokat, erőtöket,
egészségeteket, szüleiteket, barátaitokat, hitvestársatokat,
gyermekeitek felnőnek, és elhagynak benneteket, élik a saját
életüket. De Én mindig veletek vagyok, a világ végezetéig.
Engem bármikor megszólíthattok, meglátogathattok a temp-
lomban, éjjel–nappal rátok várok a tabernákulum csöndes
magányában. Szomjazom rátok, hogy felkeressetek a gyóntató
székben, ahol papom keze által Én oldozlak fel benneteket.
Szomjazom rá, hogy hótiszta lelketekbe térjek feltámadott,
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drága Szent Testemmel és Véremmel, a legméltóságosabb
Oltáriszentségben! Szomjazom rátok, hogy értetek átszegzett
kezemet megfogva Velem járjátok a keresztutat, a szűk
ösvényt, amely az örök dicsőségbe vezet!

Gyermekeim! Ne féljetek a szenvedésektől és a megaláztatá-
soktól, mert amilyen mértékben osztoztok Velem ezekben,
olyan fokban részesültök dicsőségemben és boldogságomban. 

Gyermekeim! A szenvedésekből és az áldozatokból Nekem is
bőven kijutott. Ez hozzá tartozik az életetekhez, amióta Éva
hitt a sátánnak, és evett a tiltott fa gyümölcséből. Ti is akkor
szenvedtek, ha ellenfelemmel szóba álltok, és bedőltök hazug-
ságainak. De ha ártatlanul szenvedtek, Én olyan lelki békét és
boldogságot adok, ami felülemel minden szenvedésen. Én min-
dig megadom a kivezető utat minden kísértésből. Ha nem áll-
tok szóba a sátánnal, nem estek bele a csapdájába. Nem tud
áldozatul ejteni benneteket. 

Kicsinyeim! Értelmet és szabad akaratot kaptatok, és a leghat-
hatósabb fegyvereket, a szentségeket. Ha rendszeresen járultok
hozzá, ellenfelem tehetetlen lesz veletek szemben. Ha hittel
imádkoztok, és a szívetek tele van Isten iránti szeretettel, a
sátán azonnal elmenekül tőletek, mert nem bírja elviselni sze-
retetetek lángoló tüzét, és az Én jelenlétemet, mert Én minde-
nütt jelen vagyok, ahol hívnak Engem. Ha csak ennyit mondo-
tok hittel: Jézusom, Szűzanyám, legyetek velem! Rátok aka-
rom bízni az életemet! Átadom Nektek minden gondjával,
örömével együtt. Ha csak ennyit mondotok gondolatban, akkor
ellenfelem már elmenekül, mert ahol Én, és Édesanyám
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vagyunk, nem bírja elviselni a mi jelenlétünket.

Kicsinyeim! Ti, akik olvassátok üzeneteimet, és tettekre váltjá-
tok, örök biztonságban vagytok. Hagyatkozzatok Rám telje-
sen! Simuljatok szerető Szívemre, mint piciny csecsemő édes-
anyja keblére! Bízzatok Bennem! A múlttal ne foglalkozzatok!
A jövő ne aggasszon! Éljetek csupán a jelen pillanatban, és
akkor nem tud kísérteni a sátán. Ne foglalkozzatok a sérelmek-
kel! Bocsássatok meg szívből egymásnak! Akkor nektek is
megbocsát Atyám, imáitok meghallgatásra találnak, nagy béke,
szeretet és derű tölti be a lelketeket. 

Kicsinyeim! Ez már maga a Mennyország a Földön. Erre
mondtam: a Menny köztetek van, ha szeretetben éltek egymás-
sal.

Kicsinyeim! Fogadjátok meg szavaimat! Éljétek meg a szere-
tetet minden pillanatban, akkor elnyeritek az örök boldogságot.
Erre áldalak meg benneteket, Szívem túláradó szeretetével, az
Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”

2015. június 6-án, itthon az Úr Jézus: „Drága gyermekeim!
Nagyon szomorú az Én lelkem. Hamarosan lezárul a kegyelem
ideje, melyet felvált igazságosságom haragja. Hiába a sok üze-
net, a sok kérés, az emberek nem akarnak megtérni. Tobzódnak
a bűnben, és acsarkodnak Ellenem. Elrontott életük miatt
Engem okolnak, pedig Én azért jöttem, hogy életük legyen és
bőségben legyen. 

Kicsinyeim, készüljetek! Az üldözés már a nyakatokon van.
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Feldúlják templomaimat, a szerzetesrendeket és nagyon soka-
kat meg fognak ölni.

Drága Gyermekeim! A gondolataitokat tartsátok mindig maku-
látlanul tisztán, tekinteteteket mindig Rám, a Megfeszítettre
irányítsátok, ne hagyjátok, hogy a sátán akárcsak egy gondolat
erejéig eltávolítson titeket Tőlem! Legyetek szigorúak és
következetesek magatokhoz! Ha magatokat legyőztétek, min-
den csatát megnyertetek, mert minden embernek saját maga a
legnagyobb ellensége. Legyetek erősek és kitartóak a szenve-
dések elviselésében, állhatatosak és türelmesek a próbatételek-
ben! Szüntelenül dicsőítsetek és magasztaljatok Engem
Megváltásom, és Kereszthalálom hatalmas művéért, és ne
legyen semmi áldozat sem sok a lelkekért, akiket általatok aka-
rok megmenteni!

Az idő lejár, hamarosan megfenyítem ezt a világot. Éljetek
szüntelen készenlétben, halálra készen! Minden szem meg fog
Engem látni, amikor az ég felhőin dicsőségben visszatérek.
Készüljetek, ez a nap már nagyon közel van!

Gyermekeim, nagyon szeretlek benneteket! Teljes szívetekből,
teljes lelketekből, teljes elmétekből és minden erőtökből sze-
ressetek viszont Engem! Nézzetek Rám, a keresztre, mily nagy
árat fizettem értetek! Irántatok való szeretetem adott erőt,
ahhoz, hogy ekkora áldozatot hozzak üdvösségetekért. Így lás-
satok Engem, a keresztfán, Aki magamra vettem a világ bűneit,
a tiéteket is. Áldozattá lettem értetek, hogy megmentselek tite-
ket az örök kárhozattól. 
Kicsinyeim, legyetek boldogok, mert eljön az óra, sőt, már itt
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is van, amikor mint vértanú szenteket, vezetlek be titeket
Atyám dicsőségébe, amit Ő azoknak készített, akik Őt szeretik.

Megáldalak titeket, megerősítő áldásommal, az Atya, a Fiú és
a Szentlélek nevében. Ámen.”

2015. június 12. Jézus Szentséges Szíve főünnepén itthon az
Úr Jézus: „Drága gyermekeim! Ma az Én Legszentebb
Szívemnek az ünnepe van. Merüljetek el Irgalmas Szívemben!
Élvezzétek a biztonságot, a szeretetet, a derűt, amelyet Szívem
ad nektek! 

Gyermekeim! Soha nem látott boldogság vár rátok, ha elmerül-
tök Szívem szeretetének hatalmas óceánjában. Ha nem a világi
örömöket és vigasztalásokat keresitek, hanem egyedül az Én
igéimet követitek és az Én törvényeim megtartásában éltek. Ti
csak Rám tekintsetek, a Megfeszítettre, aki az életemet áldoz-
tam a ti üdvösségetekért! Ti csak Engem imádjatok úgy, hogy
megtartjátok törvényeimet, vagyis tettekre váltjátok tanításo-
mat, amelyeket az Evangéliumban tártam elétek! 

Gyermekeim! Ne a jelen szomorúságát szemléljétek, hanem
már most derűs szívvel gondoljatok arra a csodálatos új kor-
szakra, új világra, amely ezután a bűnös, nyomorult korszak
után következik. Élő hittel imádkozzátok a Miatyánk szavait:
„Jöjjön el a Te Országod, legyen meg a Te Akaratod, amint a
Mennyben, úgy a Földön is.” Ezek a szavak most teljesülnek
be, amikor az új világban a Menny leszáll a Földre.
Visszajövök hozzátok szentjeim népes seregével és maga az
első pápa, akit Én neveztem ki, Péter fogja irányítani
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Egyházamat. Maradjatok meg a Belém vetett hitben, és gyak-
ran ismételgessétek a fatimai fohászt, amit Édesanyám tanított:
„Ó, Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a
pokol tüzétől és vidd a Mennybe a lelkeket, különösen azokat,
akik legjobban rászorulnak irgalmadra!” „Jézus, Mária, Szent
József, mentsétek meg a lelkeket!” 

Kicsinyeim! Az idő lezárul és Én visszajövök az ég felhőin
dicsőségben. Minden szem meglát Engem. Az igazak örömuj-
jongásban dicsőítenek majd, a gonoszok pedig nem tudnak
majd elbújni tekintetem elől. Soha ne aggódjatok! Keressétek
a Mennyek Országát és annak igazságát, a többi mind megada-
tik nektek hozzá. Én ugyanaz vagyok ma is, mint 2000 évvel
ezelőtt, amikor megszaporítottam a kenyeret. Bízzatok
Bennem, szeretlek titeket! Aki Hozzám jön, nem utasítom el,
de aki eltávolodik Tőlem, annak viselnie kell a következmé-
nyeket. Szentséges Szívem főünnepén Szívem végtelen szere-
tetárját árasztom ki az egész világra, minden élőre! Kérjétek
Szent II. János Pál pápa oltalmát Egyházamra! Sokat tud segí-
teni. Égi Édesanyám Istenanyai Palástját terítem rátok, így
áldalak meg titeket megerősítő áldásommal, hogy átvészeljétek
Isten igazságosságának félelmetes korszakát, amely most
következik el a világra. 
Fogadjátok megerősítő, szeretetteljes áldásomat az Atya, a Fiú
és a Szentlélek nevében.”

2015. június 13. Szűz Mária Szeplőtelen Szíve ünnepén itthon
a Szűzanya: „Drága gyermekeim, Égi Édesanyátok vagyok!
Nagyon vigyázzatok, éljetek szüntelen készenlétben! Ellen sé -
getek, a sátán, ordító oroszlán módjára leselkedik rátok, keresi,
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kit nyeljen el. Ne álljatok szóba vele! Ha kísért benneteket,
azonnal fussatok Hozzám! Kérjétek, hogy takarjalak be titeket
Istenanyai Palástommal! Kérjetek meg, hogy Szeplőtelen
Szívem Szeretetlángjával vakítsam meg a sátánt! Ha már látja
közeledésemet, azonnal elfut Előlem. Égeti őt az Én szentsé-
gem fénye, az Én ragyogásom, amely Isteni Fiam örök ajándé-
ka Számomra. 

Drága Kicsinyeim! Elképzelni nem tudjátok, mi vár rátok
Atyám Országában! Az élet a Földön rövid. Tartsatok ki mind-
halálig! Imádjátok Isteni Szent Fiamat, és a teljes
Szentháromságot! Éljetek mindenkivel szeretetben és békes-
ségben! Ha majd látjátok, hogy beteljesednek a próféciák,
amelyek a Szentírás megismétlései, tudjátok meg, hogy közel
van Szent Fiam dicsőséges visszajövetele a Földre. Bár a napot
és az órát egyedül az Atya ismeri, de Szent Fiam előre elmond-
ta nektek a jeleket, amelyek visszajövetele előtt beteljesülnek.

Gyermekeim, ti már a végső időben éltek. Ezért azt mondom
nektek, nincs halogatni való időtök a megtérésre. Minden igye-
kezetetekkel azon fáradozzatok, hogy megmentsétek a lelke-
ket! Ez legyen a legfőbb feladatotok, hogy Szent Fiam Vére ne
omoljon hiába! A Mennyben ezek a lelkek lesznek a ti örömö-
tök és gazdagságotok. 

Kicsinyeim, vigasztaljátok Szent Fiamat! El nem tudjátok kép-
zelni, mennyi szentségtörés és bűn okoz halálos fájdalmat Neki.
Különösen a katolikusokért imádkozzatok, hogy ne kövessenek
el szentségtörést, mert amikor Szent Fiam ilyen lélekbe tér be,
ahol a sátán az úr, újra keresztre feszítik, és darabokra szaggat-
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ják az Ő drága, Szent Testét. Ti mindig csak tiszta lélekkel
fogadjátok a legméltóságosabb Oltáriszentséget! Gyakran
imádkozzatok az Oltáriszentségi Jézus előtt, engeszteljétek Őt
Szentségimádásokon, imádjátok Őt, amikor tiszta lélekkel a szí-
vetekbe fogadjátok! Odaát, a Mennyben, ezeknek az imáknak
nagyon fogtok örülni. Minél jobban szeretitek a Földön Szent
Fiamat, annál boldogabbak lesztek Vele a Mennyben.

Drága kicsinyeim! Imáimban hordozlak, Szent Fiam elé visz-
lek benneteket, és ha hívtok, megóvlak titeket minden bűntől.
Megáldalak benneteket különleges Istenanyai áldásommal,
szeretettől lángoló Szeplőtelen Szívem által, az Atya, a Fiú és
a Szentlélek nevében.”

Szentírási megerősítés: Jakab 2, 23: „Ábrahám hitt Istennek…
”

2015. június 22. Itthon a kegyelem órájában az Úr Jézus:
„Drága gyermekeim! Az óra eljött. Már nincs időtök tétovázni.
Térjetek meg Hozzám sürgősen, hogy meg tudjalak menteni
benneteket! A tét nagy: örök élet, vagy örök halál. Ezért kerül-
jetek minden bűnt! Ismerjetek meg, és kövessetek Engem!
Válasszátok az életszentséget! Ma még megmenthetitek a lel-
keteket. Lehet, hogy holnap túl késő lesz. Már mindent előké-
szítettek megsemmisítésetekre. Adjátok át az életeteket
Nekem, hogy megmentsem azt az örök boldogságra! Erre álda-
lak meg benneteket, megerősítő áldásommal, az Atya, a Fiú és
a Szentlélek nevében.”

Szentírási megerősítés: Zsid. 12. 22-25: „Ti …Jézushoz, a ránk

66

Mária Julianna lelki naplója XIV. kötet_id_Mária Julianna lelki naplója VI. kötet_.qxd  2015.10.01.  14:59  Page 66



hulló Vérhez (járultatok), amely hathatósabban kiált, mint
Ábelé. Vigyázzatok, ne utasítsátok el Azt, Aki hozzátok szól.”

2015. június 28. Szentségimádáson Jézus: „Drága gyermekeim!
Az idő rövid, készüljetek! Hamarosan megítélem a népeket,
mind. Mindnyájatoknak színt kell vallani. Vagy Mellettem,
vagy Ellenem. Ne féljetek! Maradjatok hűségesek Hozzám
mindhalálig! Ne féljetek azoktól, akik megölik a testet, de
semmi egyebet nem tudnak tenni! Ha Irántam való szeretetből
odaadjátok az életeteket Értem, Én vértanú szenteket formálok
belőletek. Lelketek egy örökkévaló dicsőségben és boldogság-
ban fog élni Velem, Megváltótokkal együtt. Szent Színem látása
olyan édes örömmel és békével fog eltölteni benneteket, ami-
lyen érzést nem ismerhettek a Földön. Azért, mert testetek bele-
halna abba a nagy boldogságba és örömujjongásba. 

Kicsinyeim! A legmerészebb álmaitokban sem tudjátok elkép-
zelni azt, ami országomban vár rátok. Tartsatok ki mindhalálig,
akkor elnyeritek az örök boldogságot! 

Drága gyermekeim! Amikor leszálltam a Mennyből, Atyám
öléből Szűzanyám méhébe, megszenteltem Őt. Ő volt a legbol-
dogabb ezen a Földön azért, mert befogadott Engem, mint a
Szentlélek Ajándékát, Akiről Szent Gabriel arkangyal beszélt
Neki. Ti is, akik tiszta szívetekbe fogadtok Engem, ha nyitottak
vagytok kegyelmeimre, a legboldogabb emberek lesztek ezen
a Földön. Nem vágytok már semmi másra, csak arra, amire
Szent Anyám: fölismerni és megtenni Isten akaratát. Ti is, ami-
kor fölismeritek és megteszitek Isten rátok vonatkozó örök
szent tervét, beteltek az Én örömömmel és békémmel, és tud-
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játok, hogy a helyeteken vagytok. Már nem kerestek, nem
nyugtalankodtok, mert megérkeztetek arra a helyre, abba a
fela datba, amit Isten öröktől fogva elrendelt számotokra. Ezért
drága kicsinyeim, kérjétek magatokra a tisztánlátás kegyelmét,
hogy mindig fölismerjétek, és megtegyétek Isten akaratát. Ez a
legfontosabb egész életetekben. Ez a ti üdvösségetek. 

Gyermekeim! Az élet rövid. Csak addig lehettek itt, amíg Isten
feladatot szánt nektek. Ha elvégeztétek, akkor át kell mennetek
az örök hajlékba. Ezért drága kicsinyeim, soha ne kérjétek maga-
tokra a halált, hanem dicsőítsétek meg Istent azzal, hogy enge-
delmesen elfogadjátok halálotok idejét és módját, annak szenve-
déseivel együtt Isten akarata szerint. Hagyatkozzatok Rám telje-
sen! Az agyag sem mondhatja a mesternek, hogy díszes, vagy
egyszerű edényt formázzon belőle. Ti is elégedjetek meg azzal a
kegyelemmel, amit kaptok, és ne akarjatok mást! Mindannyian a
kapott talentumokról adtok számot. Ezért kicsinyeim, igyekez-
zetek kamatoztatni Istentől kapott talentumaitokat, hogy amikor
számot fogtok adni róla, a Király bevezessen titeket is az Ő örö-
mébe, és rátok bízza az örök kincseket, mert méltóknak talált rá
benneteket. Ti soha ne egymással foglalkozzatok, hanem egye-
dül Rám figyeljetek! Minden döntéseteket előzze meg, hogy Én
a ti helyetekben hogyan viselkedtem volna. Akkor nyugodtak
lehettek üdvösségetek felől. Tanítványaimnak ezt mondtam: Az
az Én eledelem, hogy Atyám akaratát megtegyem. Ha Velem
együtt ti is ezt mondjátok, elnyeritek Atyám országát, amelyet
öröktől fogva azoknak készített, akik szeretik Őt. Erre áldalak
meg titeket, Szívem túláradó végtelen szeretetével, az Atya, a
Fiú és a Szentlélek nevében.”
2015. június 29. Szentségimádáson Jézus: „Drága gyermeke-
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im, készüljetek! Most olyan idők jönnek, amilyenek nem vol-
tak soha, amióta fennáll ez a világ. Most a pokol összes ördöge
ki lett szabadítva azok által, akik bűnben élnek.

Kicsinyeim! Ne kövessetek el bűnt! Ne szabadítsátok maga-
tokra a démonokat! Ne hagyjátok, hogy becsapjon és gyötörjön
benneteket! Fussatok Hozzám! Én minden kísértésben meg-
adom nektek a menekülés lehetőségét. Én veletek vagyok min-
den nap a világ végezetéig. Végtelenül szeretlek benneteket.
Az életemet adtam oda értetek azért, hogy megszerezzem szá-
motokra az örök életet. 

Gyermekeim! Maradjatok meg szeretetemben! Akkor biz-
tonságban éltek. Ne álljatok szóba a sátánnal! Nagyon
ravasz. Járjatok az egyenes úton! Szavaitok legyen igen –
igen, nem – nem. A többi a gonosztól van. Menjetek előre az
üdvösség útján! Kövessetek Engem, és a szenteket! Kér -
jétek meg őrangyalotokat, ő sokat tud nektek segíteni. Ha
hagyjátok magatokat kézen fogva vezetni általa, elkerülitek
a sátán csapdáit, és eléritek hitetek célját, az örök boldogsá-
got. 

Gyermekeim! Ha látnátok, mennyi csapdát vetett elétek a
gonosz, hogy elejtsen benneteket, mint a vadakat, meghalnátok
a rémülettől.

Kicsinyeim! Ezért adtam mellétek az őrangyalokat, hogy
vigyázzanak rátok, és elkerüljétek a gonosz minden ármányko-
dását és nyilát. Őrangyalotok tiszteletben tartja szabad akarato-
tokat. Ha ti a bűnt választjátok, ő megsirat benneteket, de aka-
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ratotok ellenére nem fog megmenteni.

Gyermekeim! A poklot nem Én teremtettem. Az a ti bűneitek
következménye. A tisztítótűz az Én nagy irgalmam és szerete-
tem helye, hogy ha valaki megbánta bűneit, ott vezekelje le. Ez
a tisztulás helye. Mint ahogy egy előkelő vendégségbe nem
lehet bemenni sáros, rongyos ruhában, úgy a léleknek is meg
kell tisztulni, hogy méltó legyen a bebocsátásra, a Bárány
menyegzőjére. Ó, ha tudnátok, milyen boldogan ad hálát
Nekem a lélek, aki megmenekült az örök kárhozattól, és a tisz-
títótűzben vezekelheti le adósságát. Az igaz, hogy ott nagyon
sokat kell szenvedni, de nem tart örökké. A tisztítótűz szenve-
dése egészen más, mint a pokolé. Míg a pokolban gyűlölköd-
nek és átkozódnak, és a démonok gyötrik őket, ugyanazokat a
szenvedéseket okozva nekik, amelyeket ők okoztak földi éle-
tükben másoknak. A tisztítótűzben a lelkek magukat vádolják,
mert ellenszegültek törvényeimnek, bár ők is ugyanazokat
szenvedik, amiket ők okoztak másoknak, de ők hálát adnak
Nekem, hogy lehetőséget adtam, hogy levezekeljék bűneiket,
ezzel kielégítik igazságosságomat. A legnagyobb szenvedést az
okozza nekik, hogy meg vannak fosztva Szent Színem látásá-
tól, amire a legnagyobb fokban vágyakoznak. Várva várják
kiszabadulásuk napját, amikor vágyuk beteljesül. Mindegyik
lélek pontosan tudja, hogy miért került ide, és hogy mennyi
ideig kell itt szenvednie. 

Gyermekeim! A Mennybe csak a szentek jöhetnek be, akik
tökéletesek a szeretetben. Amíg a Földön éltek, ha tudatosan és
folyamatosan törekedtek rá, elérhetitek ezt a fokot. Először is
mindig, minden kísértésben ellene kell mondani a sátánnak.
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Másodszor: állandóan imádkozni kell, hogy meg tudjátok való-
sítani az Evangéliumot. Egyedül erre képtelenek vagytok, de
Velem meg tudjátok tenni. Ezért mondtam: Nálam nélkül sem-
mit sem tehettek. Harmadszor: rendszeresen járulnotok kell a
szentségekhez, a Szentgyónáshoz és a Szentáldozáshoz. Ezek a
ti védőpajzsotok, erőforrásotok a sátán elleni harcban.
Negyedszer: ki kell tartani mindhalálig. Ez az életszentség. Ha
ebben éltek, megkapjátok a kegyelmet, hogy elnyerjétek az
örök életet. Ilyen kegyelmek pl. undor minden bűntől, indítás a
jó cselekedetekre, a megbocsátásra, a szeretetre. Ó, milyen bol-
dogok azok, akik így élnek! Már itt a Földön a Mennyországban
vannak. Ezt mondtam: a Mennyország köztetek van, ha szere-
tetben éltek. Odaát csak kiteljesedik, fokozódik és örökké tart. 

Kicsinyeim! Igyekezzetek tettekre váltani szavaimat! Ha meg-
teszitek, amit mondok nektek, örökké boldogok lesztek. Erre
áldalak meg titeket megerősítő áldásommal az Atya, a Fiú és a
Szentlélek nevében.”

2015. július 18. itthon a kegyelem órájában az Úr Jézus:
„Drága gyermekeim! Az idő eljött. Megrostállak benneteket.
Szétválasztom a képmutatókat az igazaktól. Most olyan világ
jön, amikor nyíltan állást kell foglalnotok Mellettem, vagy a
sátán oldalán. Ezen túl már nem lehet két úrnak szolgálni. 

Gyermekeim! Azok, akik megvetnek Engem, és a világ feje-
delmét szolgálják, a tüzes tóba vesznek. Akik kitartanak
Mellettem, ők öröklik a Mennyet. Mindaz, aki szégyell meg-
vallani Engem e bűnös nemzedék előtt, azokat Én is szégyel-
lem majd megvallani Atyám, és szent angyalai előtt. De akik

71

Mária Julianna lelki naplója XIV. kötet_id_Mária Julianna lelki naplója VI. kötet_.qxd  2015.10.01.  14:59  Page 71



kitartanak Mellettem mindhalálig, azokat bevezetem Atyám
dicsőségébe, és Velem együtt fognak örvendezni mindörökké. 

Gyermekeim! Ne aggódjatok! Én gondoskodom rólatok.
Hagyatkozzatok Rám mindenben teljesen! Tartsatok ki
Mellettem mindhalálig! Legyetek kisdedek karjaimban! A chi-
pet fel ne vegyétek! Én, Aki forrást fakasztottam a sziklából,
amikor Mózes kivezette a népet Egyiptomból, és megszaporí-
tottam a kenyeret és a halat, hogy ne gondoskodnék rólatok?
Én ugyanaz vagyok tegnap, ma és mindörökké. Bízzatok
Bennem! Bizalmatok mértékében adom a kegyelmet. Ne sze-
gődjetek a fenevadhoz! Határolódjatok el tőle! Hamis csodái-
val magához csalogatja áldozatait, hogy aztán a pokolba taszít-
sa őket. Én vagyok a ti Megváltó Istenetek, Aki végtelenül sze-
retlek benneteket. Maradjatok meg szeretetemben! Merüljetek
el Szívem szeretet óceánjában! Semmisüljetek meg Bennem!
Adjátok át magatokat Nekem teljesen, akkor rövid úton új
emberekké, szentekké formállak benneteket.

Drága gyermekeim! Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővessző. Ha
megmaradtok Bennem, örök életetek van. De ha elvágjátok
magatokat Tőlem a bűn által, nektek kell viselnetek a követ-
kezményeket örökre. Ez pedig a pokol, ahol a tűz soha ki nem
alszik, és a férgek ki nem pusztulnak. Atyám csodálatos orszá-
got készített mindnyájatoknak. De oda csak azok jöhetnek be,
akik Istent szeretik. Tartsátok meg törvényeimet, és Én örökre
boldogokká teszlek benneteket. Fogadjátok megerősítő áldáso-
mat, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”

Szentírási megerősítések: Máté 25, 13. „Legyetek hát éberek,

72

Mária Julianna lelki naplója XIV. kötet_id_Mária Julianna lelki naplója VI. kötet_.qxd  2015.10.01.  14:59  Page 72



mert nem ismeritek sem a napot, sem az órát.”

2015. július 26. Szentségimádáson Jézus: „Drága gyermekeim!
Az idő rövid, készüljetek! Most nagy káosz uralkodik az egész
világon, amit mesterségesen gerjesztenek. Minden rossz
mögött az ördög áll. Ő sugallja csatlósainak a gonoszságot, és
kényszeríti őket, hogy hajtsák végre tervét. Könyörögve kérlek
benneteket, ne álljatok szóba vele! Ha beleegyeztek a kísértés-
be, akkor a csapdájába estek, és rabul ejt benneteket. Innen már
nagyon nehéz kiszabadulni. Sok ima, böjt és felajánlás szüksé-
ges azért, hogy egy kárhozatba induló lelket kiszabadítsatok.
Ha imádkoztok, ne legyetek türelmetlenek, hogy hosszú idő
telik el a nélkül, hogy az illető megtérne. Nézzetek fel Rám, a
keresztre! Én mekkora árat fizettem a lelkekért. Ti se sajnáljá-
tok az áldozatokat és az imákat! Bízzatok Bennem! A hittel teli
ima hegyeket mozdít. Hittel teli imátokra még a lehetetlennek
tűnő dolgokat is megoldom. Én Mindenható vagyok. De a ti
Belém vetett bizalmatok mértékében adom nektek a kegyel-
met.

Gyermekeim! Az idő rövid. Most még több imát és áldozatot
kérek. Rengeteg lélek megy a pokolba, mert nincs, aki imád-
kozzon értük. Értsétek meg: a közbenjáró imákra menekülnek
meg. Ha senki sem imádkozik értük, elvesznek, mivel hátat
fordítanak Nekem. Nem tartják meg törvényeimet, és bűnt
bűnre halmoznak. Azt hiszik, hogy ha a sátánt szolgálják, bol-
dogok lesznek. Pedig ezzel az örök szenvedést zúdítják
magukra. 

Gyermekeim! Most különösen azért imádkozzatok, hogy
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teremtsek rendet ebben a világban! Kérjétek, hogy jöjjek vissza
mielőbb dicsőségemben, és újítsam meg ezt a szenvedésekkel
teli világot! Én Mindenható vagyok, Isten, Aki mindent megte-
het. Amint már mondtam: hamarosan lezárul ez a korszak. Egy
új következik: az ezer éves béke uralma. Megkötözöm, és a
pokolba vetem a sátánt ezer évre. Akkor az emberek békében
és szeretetben fognak élni, mert nem lesz, aki kísértse őket. Ti
is, ha mindhalálig ellen mondotok a sátánnak, tehetetlen lesz
veletek. Mindnyájan értelmet és szabad akaratot kaptatok. Ti
magatok döntötök örök sorsotok fölött. Minden itt dől el.
Odaát csak folytatódik, és kiteljesedik. 

Gyermekeim! Én tiszteletben tartom szabad akaratotokat.
Senkire sem erőltetem rá Magamat. De ha nem engedelmesked-
tek törvényeimnek, a következményeket nektek kell viselni. 

Gyermekeim! Az idő nagyon rövid. Az életetek egyre fogy.
Tekintsetek ajándéknak minden napot, órát, és fordítsátok azt
lelketek megmentésére! Minden itt marad. Ne a mulandókért
fáradozzatok, hanem az örök javakért! Keressétek a Mennyek
országát, és annak igazságát, a többi mind megadatik hozzá
nektek. Ne féljetek! Én gondoskodom rólatok. Álljatok be ti is
szőlőskertembe! Mentsétek a lelkeket! Erre áldalak meg ben-
neteket, Szívem túlcsorduló szeretetével, megerősítő áldásom-
mal, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”

2015. aug. 1. Szentmisén Szentáldozás előtt arra gondoltam,
hogy az egész világ nem érdekel, csak a Szentmise, és benne a
legnagyobb a Szentáldozás. Ekkor az Úr Jézus ezt mondta a
lelkemben: „Ó, ha látnád a lelkedet! Teljesen Belém van iste-
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nülve. Mindazok, akik elfordulnak a világtól, és csak Nekem
élnek, Engem imádnak, gyakran, tiszta lélekkel áldoznak,
Belém istenülnek.” Az ilyen lélek csodálatosan szép, gyönyö-
rűséges. A fölséges Isten palotája. Maga Isten lakik benne, mert
kedvét találja benne, és Ő teszi ilyen csodálatosan széppé.
Jézusba beleistenülni azt jelenti, hogy eggyé válni Vele, elme-
rülni Benne, mint parányi vízcsepp a végtelen Szeretet
Óceánban. Ez Isten nagy ajándéka, az örök élet, ami már most
itt a Földön kezdődik el.

Szentírási megerősítés: Máté 17, 1-5. „Jézus színeváltozása”

2015. aug. 2. Szentmisén Szentáldozás előtt ezt mondta nekem
Jézus: "A szívedbe térek, mint legjobb Barátod, Aki a legesleg-
jobban szeret. Kárpótollak minden szeretetlenségért."

2015. augusztus 4. Szentségimádáson Jézus: „Drága gyerme-
keim! Most hozzátok szólok, akik figyelmesen elolvassátok, és
tettekre váltjátok üzeneteimet. Kicsinyeim, készüljetek!
Minden pillanatban éljetek halálra készen! Nagyon hirtelen fog
kitörni a keresztényüldözés és a világháború. Rengeteg lesz a
halott. De ez csak a test halála. A lelketeknek örök élete van.
Amikor a test meghal, a lélek kiszáll belőle, és elfoglalja a
maga helyét. Igyekezzetek úgy élni, ahogy az Evangéliumban
tanítottam nektek, és tartsatok ki mindhalálig! Akkor elnyeri-
tek az örök boldogságot.

Kicsinyeim! A földi lét rövid, de odaát örökké tart. Adjátok át
Nekem az életeteket, hozzatok áldozatokat, és imádkozzatok a
bűnösökért! Mentsétek meg a lelkeket! Erre kaptátok az élete-
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teket. Ez ad értelmet és célt földi léteteknek. Ha csak egy lelket
mentetek meg, már nem életetek hiába. 

Kicsinyeim! Az idő rövid. Használjatok ki minden alkalmat,
percet saját megszentelődésetekre és a lelkek megmentésére!
Ne szalasszatok el egyetlen alkalmat sem, mert mindegyik egy
új lehetőség számotokra, ami nem ismétlődik meg. 

Drága kicsinyeim! Nagyon szeretlek benneteket. Ha megteszi-
tek, amit kérek, nagy kegyelmeket nyertek el Tőlem. Minél
több lelket mentetek meg, annál jobban növelitek dicsőségemet,
és annál gazdagabbak és boldogabbak lesztek a Mennyben.
Megáldalak benneteket Szívem túláradó szeretetével, megerősí-
tő áldásommal, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.” 

2015. augusztus 5. Havasboldogasszony ünnepén, interneten
néztem a Mejugorjei élő közvetítést az világifjúsági találkozó
záró Szentmiséjéről.

18 óra 40 perckor, a rózsafüzér ima alatt megjelent a Szűzanya,
Aki ezt mondta: „Drága gyermekeim! Itt vagyok újra köztetek.
A békére és a megélt szeretetre hívlak benneteket. Nyissátok ki
a szíveteket Szent Fiam kegyelmeinek befogadására! Én vele-
tek vagyok, és közbenjárok értetek. Imáitokat kérem, amelye-
ket az Enyéimmel egyesítek. Köszönöm, hogy eleget tesztek
kérésemnek.”

A Szentmise után Szentségimádás volt. Ez alatt az Úr Jézus ezt
mondta: „Drága gyermekeim! Legyetek éberek! Használjátok
fel az időt, mert rossz napok járnak! Amíg még a kegyelem ide-
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jében éltek, addig járuljatok Hozzám! Tárjátok szélesre szíve-
tek ajtaját! Fogadjátok be kegyelmemet! Halljátok meg hívó
szavamat! Térjetek meg! Engedjetek be az életetekbe!
Hagyjátok, hogy szentekké formáljalak benneteket! 

Gyermekeim! Az idő rövid. Hamar lezárul életetek a Földön.
Jöjjetek Hozzám! Hagyjátok magatokat megmenteni az örök
életre! Én vagyok a ti Megváltótok. Csak Én tudlak üdvözíteni
benneteket. Jöjjetek Hozzám! Én begyógyítom sebeiteket.
Értetek kiontott drága Szent Véremmel betakarlak benneteket.
Elepedek a lelketekért, hogy üdvözítselek titeket! Értetek kiál-
tottam a keresztfán: Szomjazom! Halljátok meg szavam!
Hívlak benneteket a bűnbánatra, a megtérésre, az örök boldog-
ságra! Engedjetek be az életetekbe! Hagyjátok el bűneiteket!
Álljatok be szőlőskertembe! Mentsétek ti is a lelkeket! Ez
legyen életetek célja és értelme! Akkor sokakkal együtt az örök
boldogság örökösei lesztek országomban, az örök fény birodal-
mában. Szeretlek titeket. Itt maradtam köztetek. A szívetekben
vágyom a legméltóságosabb Oltáriszentségben! Tisztuljatok
meg! Gyónjátok meg bűneiteket, amíg még a kegyelem ideje
tart! Megáldalak benneteket Szívem végtelen szeretetével,
megerősítő áldásommal, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevé-
ben.”

2015. augusztus 8. Itthon a kegyelem órájában az Úr Jézus:
„Drága gyermekeim! Az idő nagyon rövid. Készüljetek!
Mindenki éljen halálra készen! Mert amikor azt mondogatják:
béke és biztonság, akkor csap le rátok a háború. Meg van írva:
nemzet, nemzet ellen támad.
Gyermekeim! Mindez a sátán műve. Ellenfelem ülteti a szíve-
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tekbe a gyűlöletet, a viszálykodást, az öldöklést, a gyilkolást.
Mindez azért van, mert nem kell az Isten. Tele vagytok kapzsi-
sággal, elégedetlenséggel, uralkodással. Azt hiszitek, hogy ti
vagytok az Isten. Pedig meghaltok. Mindent itt hagytok. De a
cselekedeteiteket magatokkal hozzátok az ítéletre. Térjetek
meg, amíg még nem késő! Mert ha bűnben haltok meg, örökké
ugyanazt a szenvedést fogjátok visszakapni, amit másoknak
okoztatok. Vigyázzatok! Előre megmondtam nektek! Az Isten
Én vagyok. Magamra vettem a ti bűneiteket. Nézzetek Rám, a
keresztre, mennyit szenvedtem érte! Ne higgyétek, hogy ti
megússzátok! Nektek is meg kell szenvedni bűneitekért. Ha
megbánjátok, akkor csak a tisztítótűzben. De ha nem, akkor
örökké a pokol tüzében. Tartsátok nagy kegyelemnek, hogy
figyelmeztetlek benneteket! Mindezt azért teszem, mert szeret-
lek benneteket, és nem akarom, hogy csak egy is elvesszen
közületek. Térjetek meg még ma! Gyónjátok meg bűneiteket!
Csak Nekem, Megváltó Isteneteknek szolgáljatok úgy, hogy
megtartjátok törvényeimet, hogy szeretetben éltek. Akkor meg-
töltöm szíveteket az Én békémmel, és az Én szeretetemmel. Ez
a boldogság titka. Ez a Mennyország előszobája. Ez az örök
élet, amely már itt a Földön kezdődik el. Ti, akik olvassátok
szavam, imádkozzatok ellenségeitekért és a bűnösökért, akik a
sátán csapdájában vergődnek. Hittel teli imáitokra csodákat
teszek. Megtérítem ezeket a bűnösöket. Megajándékozom őket
a hit kegyelmével. Fogadjátok áldásomat, az Atya, a Fiú és a
Szentlélek nevében.” 

Szentírási megerősítések: 1 Péter 3, 8-12: „…Forduljon el a
rossztól, tegye a jót…”
1 Tim. 6, 3: „Krisztus üdvös szavai”
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2015. augusztus 24. Szent Bertalan apostol ünnepén
Szentségimádáson Jézus: „Drága gyermekeim! Az idő eljött, itt
van. Most mindenkinek állást kell foglalni vagy Mellettem,
vagy Ellenem. Nem lehet többé kétfelé sántikálni. A képmuta-
tók nem örökölhetik Isten országát. Atyám azt azoknak készí-
tette, akik Őt szeretik. Ez pedig azt jelenti, hogy csak az igazak
léphetnek be a Mennybe, akik teljesítik Atyám törvényeit,
vagyis szentül élnek. 

Gyermekeim! Ezt mondtam nektek az Evangéliumban:
Legyetek tökéletesek, mint Mennyei Atyátok! Az Evangélium
arról szól, hogy hogyan lehet szentté válni. Ha elolvassátok, és
tettekre váltjátok a tanítást, ami abban van, és amit megisméte-
lek nektek, akkor szentek lesztek, és bejöhettek a Mennybe. 

Gyermekeim! Most nagy veszedelem vár rátok. Igyekezzetek
megtérni, mert ha bűnben ér benneteket a halál, örökre el fog-
tok veszni. Ne mondogassátok: van még idő. Még ráérünk
megtérni. Én azt mondom nektek: Már nincs több idő. A hala-
dék lejár. Mindaz a borzalom, amitől rettegtek, már itt van a
küszöbön. Már bent van a szobában. Csak nem vesztek róla
tudomást, mert annyira féltek tőle. Én azt mondom nektek: ne
a haláltól féljetek! Az úgyis eljön előbb-utóbb. A bűntől félje-
tek, ami elválaszt titeket Tőlem, és a kárhozatba taszít! 

Gyermekeim! Már nem sokáig beszélek hozzátok. Nagy zűrza-
var van kibontakozóban. Sok lesz a halott. Térjetek meg!
Éljetek halálra készen. Rengeteg vértanúm lesz. Az igazak,
akik tettekre váltják szavam, meglátnak Engem színről színre,
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és bejönnek Velem a menyegzőre. A hazugok, az álnok képmu-
tatók pedig kinnrekednek a külső sötétségben, ahol lesz sírás és
fogcsikorgatás. 

Gyermekeim! Én ettől akarlak megóvni benneteket.
Fogadjátok meg szavam, és váltsátok tettekre! Már mindent
tudtul adtam nektek. Készüljetek! Hamarosan meg kell állno-
tok ítélőszékem előtt. Mondom nektek: minden cselekedete-
tekről, szavatokról számon kérlek benneteket. Nálam csak a
szeretet számít. Ha gyűlölettel beszéltek egymással, az olyan
Előttem, mintha megöltétek volna egymást. Ha önzetlen, tiszta
szeretetből fakadó jócselekedeteket tesztek, akkor bejöhettek
országomba. De ezt mindenkivel kell gyakorolni. Még az
ellenséggel is. Ha szeretetlenek vagytok egymás iránt, akkor
azt sürgősen meg kell gyónni, mert a szeretet a főparancs, és az
ellen vétkeztek. Aki nem bocsát meg felebarátjának, az addig
ne áldozzon, amíg meg nem bocsát neki szívből. Ez a
Szentírás, ez az Evangélium. Vegyetek példát Rólam! A
kereszten még ellenségeimért is imádkoztam: Atyám, bocsáss
meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek. Ti is imádkoz-
zatok értük, mert nem a test és a vér ellen harcoltok, hanem a
gonosz szellemi hatalmasságok ellen, akiket csak imával és
böjttel lehet leküzdeni. Megáldalak benneteket megerősítő
áldásommal az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.

Most papjaimhoz szólok általad: Drága, szeretett pap fiaim! Ha
tudnátok, mekkora kegyelmet kaptatok, és miről kell számot
adnotok, mind szentül élnétek. Drága fiaim! Éljétek meg a sze-
retetet! Olvassátok el naponta a szeretet himnuszt, és váltsátok
tettekre! Ha szeretet nincs bennem, mit sem érek…
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Tudatosítsátok magatokban, hogy életetek minden pillanatáról
számot fogtok adni. minden gondolatotokról, szavatokról és
cselekedetetekről. Sokat kaptatok, sokról kérlek számon. Csak
Engem kövessetek! Mindig csak Engem lássatok! Én legyek a
példaképetek! Nektek az Én szeretetemet és békémet kell kisu-
gározni mindenkire. Bennetek Rám kell ismerni az emberek-
nek. Ne az embereknek akarjatok megfelelni, hanem egyedül
Istennek. Isten maga a szeretet. Isten nem személyválogató.
Töltekezzetek Belőlem, hogy megerősödjetek, hogy a bűnnek
még az árnyékát is kikerüljétek! Imádjatok Engem naponta az
Oltáriszentségben! Szakítsatok Rám időt! Én legyek az első az
életetekben! Elmélkedjetek kínszenvedéseimen és kereszthalá-
lomon! Mekkora árat fizettem értetek! Nem vagytok a magato-
kéi. Az Enyémek vagytok. Nagy volt a ti váltságdíjatok.
Kiválasztottalak benneteket azért, hogy az Én Igémet hirdessé-
tek, hogy kiszolgáltassátok a Szentségeket, hogy bemutassátok
a Szentmisét. Felfogni nem tudjátok, mekkora kegyelmet kap-
tatok, és mekkora a felelősségetek. Nélkületek nincs az örök
élet Kenyere. Rátok bíztam, kiszolgáltattam Magamat nektek.
Amikor kimondjátok: Ez az Én Testem, ez az Én Vérem, Velem
azonosultok. Egyek vagytok Velem. Ez azt jelenti, hogy az
életszentség legmagasabb fokát kell megélnetek, hogy aki
rátok néz, Engem lásson, aki titeket hallgat, Engem halljon. 

Gyermekeim, pap fiaim! Alakuljatok át teljesen Belém!
Merüljetek el Bennem, mint parányi vízcsepp a Szeretet -
óceánban! Adjátok át magatokat teljesen Nekem, hagyjátok,
hogy lefoglaljalak titeket Magamnak! Szüntelen ismételgessé-
tek a megtért Saul szavait, akiből Szent Pált formáltam:
„Uram, mit akarsz, hogy cselekedjek?” Akkor nektek is meg-
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adom a kegyelmet, hogy felismerjétek és megtegyétek akarato-
mat. Ellenállhatatlan vágyat adok a szívetekbe a szent dolgok
iránt, és mindent leküzdő vágyat a lelkek megmentésére. Olyan
ékesszólást adok ajkatokra, hogy még a legmegrögzöttebb
bűnösök is bűnbánatra térnek. 

Fiaim! Lángoljatok! Égjetek a vágytól, hogy megdicsőítsétek
Nevemet azzal, hogy megmentitek a lelkeket. Életetek végén
bennetek is el akarom mondani: „Atyám, a feladatot, amit Rám
bíztál, elvégeztem. Megdicsőítettem Nevedet a Földön.” Pap
fiaim! Ez a papi hivatás értelme, célja és értéke. Legyetek
szentek, mert csak akkor tudtok szenteket adni a világnak! A
megszentelődést mindig magatokon kezdjétek! Csak azután
várhatjátok el a rátok bízottaktól, hogy ők is szentek legyenek.
Erre hívtalak meg benneteket. Ezért kiáltottam a kereszten:
„Szomjazom!” A lelkekre szomjazom. A tiétekre, és a rátok
bízottakéra, hogy országomban együtt legyek veletek örökre!
Halljátok meg szavam, és válaszoljatok rá életszentségetekkel!
Erre áldalak meg benneteket, akiket kiválasztottam, megerősí-
tő áldásommal, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.

Imádkozzatok pap fiaimért, hogy tettekre váltsák üzenetemet!”

2015. augusztus 25. Itthon az Úr Jézus: „Drága gyermekeim!
Ami most jön erre a világra, arra nagyobb szükség van, mint
gondolnátok. Minden mögött Én állok. Mindezt azért engedem
meg, hogy sok lélek megmeneküljön az örök kárhozattól. Ti,
akik kitartotok Mellettem, soha ne féljetek! Biztonságban
vagytok. Akár éltek, akár haltok, az Enyéim vagytok. Ennek
örüljetek! Minden nap mondjátok el a Te Deumot! Így adjatok
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hálát azért, hogy megóvtalak benneteket a bűntől, és kiválasz-
tottalak titeket, és Engem követtek. Az üdvösség a legnagyobb
kegyelem. 

Az idő eljött. Megrostálom a népeket. Nem lehet két úrnak
szolgálni. Tartsatok ki Mellettem mindhalálig! A nagy keresz-
tényüldözés már a nyakatokon van. Már nem üzenek sokáig.
Az idő lezárul. A végidő elkezdődik. Irgalmasságom idejét fel-
váltja igazságosságom. Jaj azoknak, akik nem használták fel
kegyelmeimet, amíg még részük lehetett benne. Ne szomor-
kodjatok! Én veletek vagyok mindig, még a legnagyobb szo-
rongatásokban is. Bízzatok Bennem még jobban! Arra gondol-
jatok, hogy itt a földi halállal nincs vége az életeteknek. Ha
hisztek Bennem, beléptek abba teljes életbe, amit Atyám azok-
nak készített, akik Őt szeretik. Az idő eljött, készüljetek!
Éljetek halálra készen! Nagyon szeretlek benneteket. 

Megáldalak titeket Szívem túlcsorduló örök szeretetével, meg-
erősítő áldásommal a nagy harcra, ami most kezdődik. Ez a
harc lelki értelemben is értendő. A gonosz szellemi hordák a
lelkek ellen küzdenek. Őket imával és böjttel győzhetitek le.
Erre adom megerősítő áldásomat, az Atya, a Fiú és a Szentlélek
nevében.”

Szentírási megerősítés: Zsid. 8, 8-10. „Mondja az Úr…”
Mk 4, 11: Jézus: „Megkaptátok az Isten országa titkát…”

2015. augusztus 26. Itthon az Úr Jézus: „Drága gyermekeim!
Az idő eljött. Lezárul irgalmasságom korszaka, amit hamaro-
san felvált igazságosságom ideje. A türelmem elfogyott.
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Népem minden figyelmeztetésem ellenére nem akar megtérni.
Ti, mindannyian, akik megtartjátok törvényeimet, figyeljetek!
Tartsátok meg továbbra is tanításaimat! Váltsátok tettekre
figyelmeztetésemet, mert most jön el mindaz, amiről prófétáim
által jövendöltem nektek. Éljetek szüntelen készenlétben, mert
nemsokára a véreteket fogják kiontani. Az idő elérkezett. Nincs
több haladék. Most mindnyájatoknak színt kell vallani. Vagy
Mellettem, vagy Ellenem. Vagy az örök életet, vagy az örök
halált választhatjátok. Ti képmutatók! Utálatosak vagytok
Előttem! Nem tűrlek meg tovább benneteket! Szavaitok
legyen: igen – igen, vagy nem – nem. A hazugok nem örököl-
hetik az Isten országát. 

Gyermekeim! Én a Véremen váltottalak meg titeket. Ti meg
soknak tartjátok törvényeim megtartását?! Ezek az utolsó
figyelmeztetéseim. Ha meg nem tértek, mind elvesztek az utol-
só szálig. Ott lesz sírás és fogcsikorgatás – örökre! 

Kicsinyeim! Ti megvigasztaljátok halálra sebzett Szívemet. A
ti imáitokra még rengeteg lelket mentek meg. Folytassátok az
imát! Abba ne hagyjátok! Odaát ennek fogtok a legjobban örül-
ni. 

Kicsi gyermekeim! Nagyon-nagyon szeretlek benneteket. Én
nem akarom egyikőtök vesztét sem. De tiszteletben tartom sza-
bad akaratotokat. Örök sorsotok a ti kezetekben van. Térjetek
észhez! Térjetek vissza Hozzám! Ne kövessetek el bűnt, ami
örökre elválaszt titeket Tőlem, Megváltó Istenetektől. A prob-
lémákat ne ti akarjátok egyedül megoldani! Előbb imádkozza-
tok! Nálam nélkül semmit sem tehettek. Ezt vegyétek tudomá-
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sul! Én veletek vagyok, de ha nem kértek, akkor nem tudok
segíteni. Isten a saját képére és hasonlatosságára teremtett ben-
neteket. Ez azt jelenti, hogy szabad akaratot és értelmet kapta-
tok. Ezért senki sem dönthet helyettetek. Az idő elfogy.
Hamarosan hirtelen tömegekben ítélőszékem előtt fogjátok
találni magatokat. Ma még kérlek, de holnap már megítéllek
benneteket. Most még keménynek és szigorúnak találjátok sza-
vaimat. Holnap már szembesültök a valósággal, mert szavaim
be fognak teljesülni. 

Megáldalak titeket törvényeim megtartására, az Atya, a Fiú és
a Szentlélek nevében.”

Szentírási megerősítés: Mk 16, 15. 19. „Az Úr Jézus szólt…”

2015. augusztus 28. Itthon az Úr Jézus: „Drága gyermekeim! A
nagy üldözés már itt van az ajtóban. Nagyon sok kereszténynek
a vérét fogják ontani, de ez a Szentírás, ez az Evangélium.
Ennek be kell teljesülni. Így választom szét az igaz és hű
keresztényeket a képmutatóktól. Mielőtt bekövetkezik ennek a
korszaknak a vége, ennek a próféciának be kell teljesülnie.
Szavaim, figyelmeztetéseim nagyon komolyak, és intelmeim
súlyosak. Sajnos sokan cinikusan félre dobják, és nem vesznek
tudomást róla. Ők azok a szerencsétlenek, akik örökké fogják
siratni bűneik következményét. Igyekezzetek megmenteni a
lelkeket, szavaitokkal, példamutatásotokkal és imáitokkal!
Úgy mentsétek, mintha tűzvész, vagy árvíz pusztítana, mert
már minden perc, minden pillanat számít. 

Gyermekeim! A jelek már itt vannak. Olyan ez, mintha már a
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bárd a nyakatokon lenne. Ne féljetek! Én egy gyönyörű, csodá-
latosan szép országot készítettem nektek. Ott nem lesz sem
halál, sem gyász, sem jajkiáltás. Letörlök szemetekről minden
könnyet. Az Én országom örökkévaló ország. Az örök boldog-
ság és az örök élet hazája. Ide várom minden igaz gyermeke-
met, akik hűségesen megtartják Atyám törvényeit és igaz sze-
retetben élnek. 

Gyermekeim! Már megmondtam, nem érdemes itt a Földön
kincseket gyűjteni, ahol a moly megrágja, a tolvaj ellopja, a
rozsda megemészti. Minden itt marad. Csak a cselekedeteiteket
hozzátok magatokkal ítélőszékem elé. Az igazi kincs az aláza-
tos nyitott szív, amelyen belépek, és veletek együtt vacsorá-
zom. Az igazi Kincs Én vagyok, Aki az Oltáriszentségben a
szívetekbe térek, Aki örök életet ajándékozok nektek. Erre a
kincsre vágyakozzatok mindig! Az Én Testem valóban étel, az
Én Vérem valóban ital. Én vagyok az örök élet kenyere, Én
vagyok a Jó Pásztor, a ti Üdvözítő Istenetek, Megváltótok.
Fogadjátok megerősítő áldásomat, melyet Szívem túlcsorduló
szeretetével adok rátok, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevé-
ben.”

Szentírási megerősítés: Márk 8, 32 „(Jézus) egészen nyíltan
megmondta”

2015. szept. 1. itthon az Úr Jézus: „Drága gyermekeim! Éljetek
szüntelen készenlétben! Hamarosan a véreteket fogják kiontani
Értem. Jól jegyezzétek meg: aki megvall Engem az emberek
előtt, azt Én is megvallom Atyám és szent angyalai előtt. De
aki megtagad Engem az emberek előtt, azt Én is megtagadom
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Atyám és szent angyalai előtt. Tartsatok ki mindhalálig! Csak
aki mindvégig kitart, az üdvözül. Nem különb a szolga Uránál.
Ha Engem üldöztek, titeket is üldözni fognak. Örüljetek, és
ujjongjatok, ha ártatlanul mindenféle rosszat fognak rátok
Énmiattam! Nagy lesz jutalmatok a Mennyben.

Gyermekeim! Már nem sokáig fogok beszélni hozzátok. Már
élitek az üzeneteket, amelyek folyamatosan teljesülnek.
Hamarosan meg fogtok állni ítélőszékem előtt. Erre készülje-
tek! Az idő rövid. Térjetek meg, és minél több lelket mentsetek
meg az örök életre! Ne féljetek azoktól, akik megölik a testet,
de semmi egyebet nem tudnak tenni. A bűntől féljetek, ami
elválaszt Tőlem! Mondom nektek: egyetlen veréb sem esik le
a Földre Atyátok tudta nélkül. Atyám gondoskodik rólatok.
Sokkal többet értek ti, mint a verebek. Ha hűségesek maradtok
Hozzám mindhalálig, halálotok pillanatában feljöttök Hozzám
a Mennybe, amit Atyám azoknak készített, akik Őt szeretik.
Készüljetek, és készítsetek fel másokat is! Az idő közel. Hamar
beteljesülnek szavaim. Megáldalak titeket Szívem túláradó
szeretetével, megerősítő áldásommal, 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.” 1 Korintus 7, 29.
„Az idő rövid.” 

2015. szept. 1. Szentségimádáson Jézus: „Drága gyermekeim!
Az Óra eljött. Készüljetek! Éljetek szüntelen készenlétben!
Most még többet imádkozzatok! Még a legkisebb gyarlóságot
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se kövessétek el! Éljetek annak tudatában, hogy Előttem min-
den gondolatotok, szavatok és cselekedetetek nyitott könyv, és
mindenről számot adtok ítélőszékem előtt. 

Gyermekeim! Legyetek tökéletesek, mint Mennyei Atyátok!
Senki se károsítsa meg a másikat! Úgy cselekedjetek, ahogy
szeretnétek, ha veletek is tennének! Éljetek mindenkivel köl-
csönös szeretetben! Aki visszautasít benneteket, azért imád-
kozzatok!

Gyermekeim! Gondoljatok arra, hogy ti mindnyájan egy Atya
gyermekei, tehát testvérek vagytok! Atyátok végtelen szerete-
téből létezhettek. Atyám nagyon bánkódik azért, ha vétkeztek
a szeretet parancsa ellen. A gyűlölet, és minden ellenségeske-
dés a gonosz műve. Atyám arra teremtett benneteket, hogy sze-
ressétek és imádjátok Őt, a teljes Szentháromságot, Akire
szomjazik a lelketek. Istenben szeressétek egymást úgy, ahogy
Én erre a keresztfán példát adtam nektek! Akkor boldogok
lesztek, mert már itt a Földön a Mennyországban éltek. Odaát
pedig elnyeritek az örök életet. Fogadjátok meg szavamat!
Megáldalak titeket az örök boldogság elnyerésére, megerősítő
áldásommal, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”

2015. szept. 12. A kegyelem órájában itthon az Úr Jézus:
„Drága Gyermekeim! Elérkezett az óra, amikor keresztre feszí-
tik Egyházamat. A világon még soha nem volt ekkora üldözés,
mint ami most van kibontakozóban. A terv már készen áll, vég-
rehajtói készenlétben várják a parancsot, amikor lemészárolják
gyermekeimet. Ők azt hiszik, hogy ezzel Istennek tesznek szol-
gálatot. Nagy sötétség uralkodik az elméjükben. Ők a sátán ret-
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tenetes kísértései alatt állnak. 

Gyermekeim! Ne féljetek azoktól, akik megölik a testet, de
semmi egyebet sem tudnak tenni! Egyedül a bűntől féljetek,
ami elválasztana titeket Tőlem! Soha ne álljatok szóba a sátán-
nal!

Tartsatok ki Mellettem mindhalálig! Hamarosan megrostálom
a népeket, hogy lássam, ki a hűséges és igaz, és ki a képmutató.
Hűségeseim, akik kitartanak Mellettem mindhalálig, elnyerik
az örök élet koronáját, de a képmutatók, akik megmaradnak
megátalkodottságukban, soha nem láthatják meg Arcomat. 

Gyermekeim! Óvakodjatok minden bűntől, a kísértést már csí-
rájában utasítsátok vissza! Szüntelenül imádkozzatok, gyakran
mondjátok el a Szent Mihály arkangyal imát! Munkátokban,
pihenésetekben, az ima legyen a ti védelmetek! Amikor hittel
kértek Engem, mellettetek állok, vakító fényem elárasztja lel-
keteket, és a sátán menekül előletek. Beborítalak titeket értetek
kiontott drága Szent Véremmel, hogy Mennyei Atyám csak
Szent Véremen keresztül lásson benneteket. Ilyenkor megeny-
hül jogos haragja, betelik az Irántam való végtelen szeretettel,
és Rám való tekintettel nagy irgalmat tanúsít irántatok. Az Én
Vérem a ti üdvösségetek. Azért ontottam ki értetek, hogy meg-
mentselek benneteket az örök haláltól. 

Gyermekeim! Már itt az óra, amikor nektek is osztoznotok kell
sorsomban. Nem különb a szolga Uránál, ha Engem üldöznek,
titeket is üldözni fognak. Ha Engem keresztre feszítettek, tite-
ket is meg fognak ölni Énértem. Örüljetek és ujjongjatok, ami-
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kor mindez bekövetkezik, mert nagy lesz jutalmatok a
Mennyben! Mennyei Atyám úgy fog üdvözölni benneteket, és
oly nagy szeretettel ölel át benneteket, mintha Engem fogadna,
mert ti a legnagyobb szeretetet tanúsítjátok Irántam. Nagyobb
szeretete senkinek sincs, mint aki életét adja Istenért, vagy
barátaiért. 

Kicsinyeim! Éljetek halálra készen! Mondom nektek, mind-
ezek be fognak következni. Hirtelen jönnek az események, az
előkészületeket már láthatjátok. Ellenfelem nagyon aljas, két-
színű és hazug. Kihasználja jóhiszeműségeteket és a kétszínű-
ség leple alatt eláraszt benneteket hazug törvénytelen emberek-
kel, akik a sátán cinkosai, és akik a törvényt lábbal tiporják. 

Kicsinyeim! Óvakodjatok! Tartsatok távol magatoktól minden
ilyen embert! Fogadjátok megerősítő áldásomat Szívem túlára-
dó szeretetével az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”

2015. szept. 21. Szentségimádáson Jézus: „Drága gyermeke-
im! Az idő eljött. Éljetek szüntelen készenlétben! Hamarosan
lezárul a kegyelem ideje, amelyet felvált igazságosságom
haragja. Igen. Tudok haragudni is, amint ezt a jeruzsálemi
templomban tanúsítottam, és ostorral kikergettem onnan az
árusokat. Beolvastam a farizeusoknak, felsoroltam bűneiket.
Jaj, neked Korozain! Jaj, neked Betszaida! A pokolba süly-
lyedsz. Most ezt mondom: Jaj, ennek a bűnben fetrengő világ-
nak! A pokolba süllyed. Jaj, mindazoknak, akik hátat fordíta-
nak Nekem és a világ élvezeteiben tobzódnak! Az
Evangéliumban ezt mondtam: széles az út, ami a kárhozatra
visz. Sokan mennek rajta. De keskeny az ösvény, ami az örök
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életre visz, csak kevesen találják meg.

Gyermekeim! Ezek az utolsó figyelmeztetéseim. Beteljesülnek
szavaim. Templomaimat feldúlják. Papjaimat felkoncolják.
Nem lesz többé Szentmise. Tanításomat lábbal tiporják. Akik
mégis kitartanak Mellettem, azokat meg fogják ölni. De Én ezt
mondom nektek: ne féljetek azoktól, akik megölik a testet, de
semmi egyebet sem tudnak tenni. Attól féljetek, aki a testet a
lélekkel együtt a kárhozatra viheti. Ez pedig maga a sátán, az
őskígyó, aki félrevezette Évát, mert szóba állt vele. Ti ne állja-
tok vele szóba! A kísértést azonnal vessétek el magatoktól!
Tartsatok ki Mellettem mindhalálig, akkor az örök élet lesz az
osztályrészetek! Fogjátok meg Édesanyám kezét! Ő tapossa el
a kígyó fejét. Tőle retteg az egész pokol, és minden ördög.
Imádkozzátok a rózsafüzért! Ez az a tüzes lánc, amellyel meg-
kötözitek a sátánt. 

Gyermekeim! Csak rajtatok múlik, hogy ki mellé csatlakoztok.
Kérjétek meg Égi Édesanyátokat, hogy terítse rátok a köpe-
nyét, amely a szent angyalok védelme! Hívjátok segítségül
Szent Mihály arkangyalt, aki legyőzte a sátánt! Minden kegyel-
met megkaptok. Rajtatok múlik, hogy igénybe veszitek-e. 

Gyermekeim! Az idő lejár. Életetek véget ér. Utána a számon-
kérés következik. Mindnyájatoknak meg kell állni ítélőszékem
előtt. Mindenkinek megfizetek tettei szerint. Ami most követ-
kezik, az a bűnök következménye. A pokol összes ördögét
kiszabadították bűnös cselekedeteikkel az emberek. Ezért ne
csodálkozzatok azon, ami a világban zajlik. Legfőképpen ne
Engem okoljatok, hanem magatokat. Kezdjetek el imádkozni!
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Akkor mérsékelhetitek a csapásokat. Ne az ideig valókra for-
dítsátok a figyelmeteket, hanem az örökkévalókra! Ha hittel
imádkoztok, akkor tehetetlen lesz veletek a sátán. Az
Evangéliumban ezt kértem: Szüntelenül imádkozzatok! Ha lát-
játok, hogy kigyullad egy ház, akkor nem nézitek tétlenül,
hanem eloltjátok a tüzet. A most kibontakozóban levő, elhara-
pódzó szükség állapotot csak imával tudjátok megállítani. Ha
lesz elegendő ima, megmenekültök. 

Gyermekeim! Én szenvedek a legjobban azért, ha egy lélek
elkárhozik. Ezt tudnotok kell: Én sok kegyelmet adok minden
embernek. Hívogatom őket Magamhoz. A templomba, a
Szentmisére, a Szentírásolvasásra, az imára. Sokszor emberek
által figyelmeztetem és tanítom őket. Ha igennel válaszolnak,
akkor egyre magasabbra vezetem őket az életszentségben. De
ha sorozatosan ellenállnak hívásomnak, magukra hagyom őket,
mert tiszteletben tartom szabad akaratukat. Ezután ők maguk
szolgáltatják ki magukat az ördögöknek, akik gyötrik, kínoz-
zák, becsapják, végül a kárhozatba taszítják. Az Evan -
géliumban ezt mondtam: Nem akarom a bűnös halálát, hanem
hogy megtérjen és éljen. De ha nem akar megtérni, viselnie
kell a következményeket. Vérkönnyeket hullatok minden elve-
szett gyermekem miatt. Én tudom, mi a pokol. Az Evangé -
liumban beszéltem róla. Egy rettenetes örök kínszenvedés. Én
Magamra vettem a ti bűneiteket. Meghaltam értetek, hogy
megváltsalak benneteket. De nélkületek, nem tudlak üdvözíte-
ni. Szabad akaratot és értelmet kaptatok. Ti döntitek el örök
sorsotokat. 

Gyermekeim! A halál már itt kopogtat az ajtótokon. Térjetek
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meg! Éljetek halálra készen! Az idő lezárul. A halál után már
visszafordíthatatlan lesz örök sorsotok. Figyelmeztetésemet
vegyétek halálosan komolyan! Térjetek meg még most!!! Ne
halogassátok!!! Megáldalak benneteket megerősítő áldásom-
mal, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”

Szentírási megerősítés: Márk 14, 42. „Itt az óra. Az Emberfiát
a bűnösök kezére adják.” Jézus: „Egyházam osztozik sorsom-
ban. Sok vértanú lesz.”

2015. szeptember 27-én du. itthon az Úr Jézus: „Drága gyer-
mekeim! Nagyon szomorú idők várnak rátok. Vérkönnyeket
sírok azok miatt, akik örökre el fognak veszni. Rengeteg lélek
megy a kárhozatba. Azok a gyermekeim, akik hátat fordítottak
Nekem, tobzódnak a bűnt tengerében. Szerencsétlen süketek és
vakok, annak örülnek, ami miatt jajveszékelni, sírni kellene és
azért szomorúak, aminek örülni kellene. Ha keresztet kapnak
Tőlem, zúgolódnak, káromolnak Engem, nemhogy örülnének,
hogy meg akarom menteni a lelküket, mert a kereszt válik az
üdvösségükre. Jaj, annak, aki nem kap keresztet, lemondott
arról az Isten. Az ilyen lelkekért senki sem imádkozik. 

Drága kicsinyeim! Oly kevesen vagytok, akiket meg tudok szó-
lítani, akik figyeltek szavamra. De a nagy tömeg süket és vak, és
nem akar tudomást venni Rólam. Pedig én a keresztfán értük is
kiáltottam: „Szomjazom!” Az ő lelküket is üdvözíteni akarom.

Drága kicsinyeim! Mentsétek meg őket! Szent Véremre kérlek,
engeszteljetek a bűnösökért, imádkozzatok még többet és hoz-
zatok még több áldozatot! Odaát ezeknek a megmentett lelkek-
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nek fogtok a legjobban örülni, mert ők lesznek a ti kincseitek. 

Drága gyermekeim! Sötét felhők sorakoznak az égbolton, a
próféciák beteljesülnek. Már itt van a nyakatokon a nagy üldö-
zés. Rejtekből, a sátán eszközei manipulálják az embereket,
hogy az iszlámot a keresztények kiirtására uszítsák. Pedig ti
mindnyájan testvérek vagytok, a Mennyei Atya gyermekei. 

Drága keresztény gyermekeim, akik hamarosan elszenveditek
a vértanúhalált, most hozzátok szólok: imádkozzatok ellensé-
geitekért, gyűlölőitekért, mert őket a sötét gonosz erők mozgat-
ják, a sátánt pedig csak imával és böjttel lehet leküzdeni! Ti,
akik véretek kiontása árán fogtok tanúságot tenni Rólam, örül-
jetek, mert nagy lesz a jutalmatok a Mennyben! Ne féljetek a
haláltól! A halál utáni jövőre gondoljatok! Ott lesztek, ahol Én,
és látni fogjátok a dicsőségemet. Országomban pedig ragyogni
fogtok, mint a Nap, mert senkinek sincs nagyobb szeretete,
mint aki életét adja Istenért. Maradjatok rendíthetetlenek a
hitetekben, valljatok meg Engem e bűnös nemzedék előtt, hogy
Én is megvalljak titeket Atyám és szent angyalai előtt. Aki meg
akarja menteni életét, elveszíti azt, de aki odaadja Értem, meg-
nyeri azt. 

Kicsinyeim! Az óra itt van. Lezárul ez a korszak. Aki átjön
Hozzám, örüljön, mert az élők irigyelni fogják a holtakat.
Meneküljetek a szárnyaim alá, mint kiscsibék a kotlós alá,
hogy megvédjelek titeket a sátán dühétől, ami tombol, jobban,
mint valaha, mert érzi a vesztét, és hogy elközeleg az ő meg-
kötözésének ideje. 
Kicsinyeim, ezt a kis időt, ami még ebből a háborúkkal teli
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világból hátra van, töltsétek buzgó imában és kérjétek hitetek
megerősödését! Mondom nektek, a választottak kedvéért meg-
rövidítem ezt az időt. Utána egy új világ következik, az ezer
éves béke uralma. Ekkor fognak beteljesülni a próféciák:
„Elméjükbe írom, és szívükbe vésem törvényemet. Istenük
leszek, és ők népem lesznek. …mindenki ismerni fog a legki-
sebbtől a legnagyobbig.”(Zsid 8, 10-11). Nem kell majd taníta-
ni az embereknek az Isten ismeretet, mert maga a Szentlélek
tölt el mindenkit. 

Kicsinyeim! Az idő itt van, készüljetek! Beteljesülnek szava-
im. Hamarosan a véreteket fogják kiontani Értem, de ti ne a
jelen szomorúságát lássátok, hanem a boldog örökkévalóságot,
ami azután következik számotokra. Halálotok pillanatában föl-
viszlek titeket a Mennybe, Atyám színe elé, ahol örökké boldo-
gok lesztek, hálát és hozsannát zengtek a dicsőséges
Szentháromságnak, és Én letörlök szemetekről minden köny-
nyet. 

Drága gyermekeim! Ne sajnáljátok odaadni az életeteket
Értem! A test nem használ semmit, a lélek az, ami éltet.
Lelketek örökké fog élni, de ti döntitek el, hogy hová megy a
testetekből, amikor véget ér életetek a Földön. Csak két végál-
lomás van: Mennyország, vagy pokol. Én örök életet szereztem
nektek a keresztfán, amikor meghaltam a ti üdvösségetekért.
Válasszátok az életet! Jöjjetek Hozzám mindnyájan még most,
amikor hívlak benneteket! Már nem beszélek sokáig, szavaim
igazak és ámenek, amelyek beteljesülnek a megadott időben,
amelyet öröktől fogva elhatároztam. Ti alakítjátok a történel-
met. Ami most következik, és ami gonoszság eddig is megtör-
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tént, azt nem Én akartam. Az a ti döntésetek volt. Tiszteletben
tartom szabad akaratotokat, azért megengedem ezt a sok rosz-
szat. Az Én akaratom a szeretet és a béke uralma, de ti sokan
mégis a gonoszságot választjátok, ezért vérkönnyeket hullatok
értetek. 

Kicsinyeim! Hamar lezárul ez a korszak. Válasszátok az életet,
térjetek meg Hozzám, hogy elnyerjétek az üdvösséget! Erre
áldalak meg titeket Szívem túlcsorduló szeretetével, megerősí-
tő áldásommal az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”

Szentírási megerősítés: 1 Tessz. 4, 15. „Az Úr tanítása…”

96

Mária Julianna lelki naplója XIV. kötet_id_Mária Julianna lelki naplója VI. kötet_.qxd  2015.10.01.  14:59  Page 96



MáriaJuliannaáltalkapottimák

2015. febr. 27. Szentségimádáson Ima a Szentlélek által: „Ó
fönséges, ó magasságos, végtelen szeretet! Ki tudna felfogni
Téged? Te alkottad a hatalmas tengereket, a hegyeket, a völ-
gyeket, az eget és a csillagokat. Felfogni nem tudlak. Még
alkotásaidat sem, nemhogy Téged, az Alkotót. Azért, hogy a
szívünkbe térj, itt maradtál a Szentostyában. Kicsi falat
kenyérben, és a bor színe alatt. Ha hittel veszünk magunkhoz,
Magát az Istent vesszük. De jaj, azoknak, akik hitetlenül köze-
lítenek, örök kárhozatukra vesznek. Nagy dolog a hit. Isten
ajándéka. Aki hisz, üdvözül, aki nem, elkárhozik.
Imádkozzatok a hitetlenekért! Kérjétek rájuk a hit kegyelmét!
Jobban vigyázzatok hitetekre, mint szemetek világára! A sátán
ezt akarja ellopni tőletek. Ne engedjétek be a kísértést! A derűt
és a reményt őrizzétek a szívetekben! Hit nélkül nem lehet
Istennek tetszeni. Csak a hitetek erejével tudjátok legyőzni a
sátánt.”

2015. márc. 8. Szentségimádáson Ima a Szentlélek által: „Hőn
imádott Szentlélek Istenem! Veled és Benned magasztalom a
teljes Szentháromságot, az Atyát, a Fiút és a Szentlelket. Te
légy az én Vezérem, Aki megadja nekem a tisztánlátás kegyel-
mét, hogy mindig meg tudjam különböztetni a jót a rossztól! Te
irányítsd lépteimet, hogy mindig Megváltó Uram nyomában
járjak, hogy mindig Őt kövessem, Őt lássam, Belőle merítsek
erőt, és az Ő tanítása szerint éljek! 

Szentlélek! Te légy Vezérem, hogy minden élethelyzetben
Téged kövesselek, hogy mindig felismerjem és megtegyem
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akaratodat! A Te szavad intsen és buzdítson! Te légy lelkiisme-
retem sugallata! 

Szentlélek! Te imádd bennem a legszentebb Szentháromságot,
Te adj mindenért hálát, és Te kérd bennem kimondhatatlan sza-
vakkal a kegyelmet Istenem tetszése szerint! 

Szentlélek! Te légy számomra a levegő, ami nélkül nem tudok
élni! Te légy a víz, ami nélkül szomjan halnék! Te légy a táp-
lálék, ami megerősíti testemet, lelkemet! Te légy a fény, ami
megvilágítja utamat! Te légy az iránytű, amely mindig az örök
haza felé mutat! Te légy az Én Istenem és Mindenem, hogy
elnyerjem örök Célomat! Ámen.”

2015. ápr. 3. Nagypénteken Szentségimádáson az Úr Jézus:
„Mielőtt vétkeznétek, vessetek keresztet a homlokotokra! Így
imádkozzatok: Szentlélek, kérlek, juttasd eszembe, mily nagy
árat fizetett Jézus a lelkemért! Inkább most haljak meg, mint-
hogy vétkeznék! Ha így éltek, szentekként fogtok bevonulni
Atyám dicsőségébe.”

2015. ápr. 5. Húsvét vasárnap Szentségimádáson Jézus: „Így
imádkozzatok: Atyám, Szent Fiad értünk kiontott drága Szent
Vérére kérünk, irgalmazz nekünk! Atyánk, légy irgalmas hoz-
zánk, az Ő kínszenvedése és kereszthalála által! Atyánk, irgal-
mazz nekünk, és bocsáss meg minden bűnösnek, mert nem tud-
ják, mit cselekszenek!

Ha felajánljátok értetek kiontott Véremet, kínszenvedésemet,
Szent Sebeimet és kínhalálomat, Atyám még több kegyelmet
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ad a szegény, szerencsétlen bűnösöknek, hogy megtérjenek.
Most használjatok ki minden percet, amíg még a kegyelem
ideje tart, és imádkozzatok! Ha nem teszitek meg, amit mon-
dok, rajtatok fogom számon kérni a lelkeket, akik imáitokra
még megmenekülhetnek.”

2015. ápr. 13. Jézus üzenete X-nek: „Így imádkozz: Drága
Jézusom! Inkább most azonnal haljak meg, minthogy vétkez-
zek! Kérlek, add kegyelmedet, hogy mindig legyen erőm visz-
szautasítani minden kísértést, és ezzel megdicsőítsem a Te
Szent Nevedet! Kérlek, maradj velem mindig, és add kegyel-
medet, hogy egyre szorosabban egyesüljek Veled a Szentségek
által, és ebben mindhalálig kitartsak! Ámen.”

2015. május 3. Szentségimádáson Jézus: „Ezt mondogasd
Nekem: Jézusom, köszönöm, hogy szeretsz, hogy gondomat
viseled. Köszönöm, hogy szeretlek. Kérlek, add kegyelmedet,
hogy egy egész örökkévalóságon át szeresselek és imádjalak
Téged, és hálát adjak Neked! Ámen.”

2015. május 14. Szentségimádáson Jézus: „Így imádkozzatok:
Hőn imádott Isteni Jegyesem, Jézus Krisztus, Aki úgy szerettél
minket, hogy leszálltál Atyád trónjáról a tiszta Szűz méhébe,
ahol Magadra vetted az emberi testet, amelyet megszenteltél
azért, hogy szörnyű kínszenvedéseid és kereszthalálod által
megváltsd bűnös lelkünket. Azért, hogy merjünk Hozzád köze-
ledni, itt maradtál a legméltóságosabb Oltáriszentségben, a
Szívünkbe térsz a Szentáldozásban, és mindig velünk maradsz
e földi zarándoklatunk alatt, hogy vezess és elkísérj örök
célunkba, az örök hazába. Te vagy az út, a mi utunk. Ez az út a
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szeretet. Mert ha szeretetben élünk, akkor követünk Téged, Aki
mindnyájunkat az önmegtagadás és a kereszthordozás kereszt -
útjára hívtál meg. Te vagy az igazság, mert a Te Igéd tanít meg
az életszentségre. Te vagy az élet, mert megváltásod által Te
szerezted meg nekünk az örök életet, és ha tiszta lélekkel foga-
dunk Téged magunkba a Szentáldozásban, akkor az örök élet
birtokosai vagyunk már itt a Földön.

Drága Jézusunk, Megváltó Istenünk! Te vagy a mi egyetlen
Üdvözítőnk, menedékünk, védőpajzsunk. Kérünk, őrizz meg
bennünket a sátán minden cselvetésétől, és vezess be minket
Atyád Országába! Ámen.

Ha így imádkoztok, elnyeritek az örök boldogságot. Erre álda-
lak meg benneteket az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”

2015. május 26. Itthon a Szűzanya: „Naponta többször mondd
el: Jézusom, bízom Benned! Te gondoskodj, Te cselekedj! Te
formálj olyanná, akiben kedved telik! Tégy engem Neked
szentelt áldozattá, hogy amiképpen Te, én is végigmenjek a
Keresztúton, és a Golgotán át Veled együtt fölmenjek a
Mennybe!”

2015. jún. 2. Szentségimádáson Jézus: „Ha csak ennyit mondo-
tok hittel: Jézusom, Szűzanyám, legyetek velem! Rátok aka-
rom bízni az életemet! Átadom Nektek minden gondjával, örö-
mével együtt. Ha csak ennyit mondotok gondolatban, akkor
ellenfelem már elmenekül, mert ahol Én, és Édesanyám
vagyunk, nem bírja elviselni a mi jelenlétünket.”
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2015. június 12. Jézus Szentséges Szíve főünnepén itthon az
Úr Jézus: „Gyakran ismételgessétek a fatimai fohászt, amit
Édesanyám tanított: „Ó, Jézusom, bocsásd meg bűneinket,
ments meg minket a pokol tüzétől és vidd a Mennybe a lelke-
ket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmad-
ra!” „Jézus, Mária, Szent József, mentsétek meg a lelkeket!”

2015. június 28. Szentségimádáson Ima a Szentlélek által: „Ó
áldott, ó Szent, ó kimondhatatlan Szentség! A legmélyebb alá-
zattal és hódolattal borulok le Isteni Fölséged előtt. Köszönöm,
hogy eggyé válhatok Veled, Akit a világ be nem fogadhat, de
Te az én méltatlan szívemet akarod betölteni Istenségeddel,
hogy törékeny emberi mivoltomat Magadba emeld, hogy
Beléd istenüljek, hogy elmerüljek Benned, ó szeretettől lángo-
ló Isteni Szív, mint parányi vízcsepp, a hatalmas óceánban.

Ó Isten, Akit az ember felfogni képtelen, úgy szerettél minket,
hogy köztünk maradtál, hogy Önmagaddal tápláld lelkünket.
Azért, hogy megerősíts, hogy Veled egyek legyünk, és így a
sátán ne tudjon nekünk ártani. Azért, mert tudod, hogy
Nélküled semmik és tehetetlenek vagyunk, de Veled együtt
mindenre képesek leszünk.

Ó, Jézus! Mennyire nagy a Te szereteted irántunk! Szem nem
látta, fül nem hallotta, emberi szív fel nem foghatja, amit azok-
nak készítettél, akik szeretnek Téged. Imádlak Téged teljes szí-
vemből, teljes lelkemből, teljes elmémből és minden erőmből!
Fontosabb vagy számomra, mint a levegő. Te vagy lelkem
élete. Én Istenem, én Mindenem! Csak Tebenned élek és remé-
lek, szívem, lelkem csak Utánad eped! Ó, Jézus, mikor jutha-
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tok el Szent Színed látására? Kimondani nem tudom, mennyire
vágyódom Utánad! Csak a könnyeim folynak, a szívem izzik,
Te vagy minden gondolatom! Jézusom, kérlek, vegyél
Magadhoz! Úgy, és akkor, ahogyan és amikor Te akarod. Az az
én eledelem, hogy a Te Örök Szent Terved teljesüljön be raj-
tam. Ó, imádott Uram, legyen meg a Te akaratod! Szívesen kii-
szom a szenvedés kelyhét, hogy osztozzak Veled, hőn imádott
Megváltóm, Isteni Vőlegényem! Köszönöm, hogy Te nem
hagysz magamra engem. Te velem vagy mindig, velünk
maradsz minden nap, a világ végezetéig. Ó, imádott Isteni
Jegyesem! Kimondhatatlanul vágyódom Isteni Szent Színed
látására! Kérlek, vezess be engem, méltatlan kisgyermekedet a
Te országodba! Ámen.”

2015. aug. 14. Válasz egy levélre: kedves X! Mondja gyakran:
"Jézusom bízom Benned. Te gondoskodj, Te cselekedj! Neked
adom az életemet. Kitárom Előtted szívem ajtaját. Lépj be
rajta! Te légy az Én SZABADÍTÓ ISTENEM, MEGVÁL-
TÓM! Erősítsd meg hitemet! Taposd el a sátánt! Drága
Szűzanyám! Légy az Én menedékem! Terítsd rám Istenanyai
Palástodat, ami a szent angyalok védőkara! Oltalmazz engem!
Járj közben értem Szent Fiadnál! Imádlak Jézusom.
Köszönöm, hogy meghaltál értem a keresztfán. Szeretlek
Szűzanyám, kérlek, imádkozz értem most, és halálom óráján!
Ámen. Imádkozza, a Most segíts meg Mária imát, és a rózsa-
füzért. Szerezze be a Szűz Mária harca a gonosszal az ördögű-
zések alatt c. könyvet. Az ördögök rettegnek Máriától. A rózsa-
füzér egy tüzes lánc, ami megkötözi őket. Minden nap imád-
kozza! Az ima az ön ereje.
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Egy kispap imája: 
2015. augusztus 29. Itthon az Úr Jézus: „Ez legyen napi imád
többször is: 
Uram, növeld bennem az Irántad való lángoló szeretetet!
Uram, add nekem a Te Szívedet, hogy úgy szeresselek Téged,
ahogy Te szerettél engem, amikor az életedet adtad értem! Én
is az életemet adom Érted, a Te kegyelmedből. Mindig enge-
delmes kisfiad akarok lenni! Uram, mutasd meg nekem, mi a
Te örök terved velem! Formálj engem egészen Magadhoz
hasonlóvá! Formálj engem a saját képmásodra, hogy bennem
Téged lássanak, ha megszólalok, Téged halljanak! Jézusom,
imádott örömöm, Rád szomjazik a lelkem! Vágyva vágyom
szent Színed látására, szívem-lelkem eleped a vágytól, hogy ott
lehessek, ahol Te vagy és lássam dicsőségedet! Köszönöm,
Uram, hogy Te Magad vágyakozol erre bennem, és így vágyam
nem reménytelen, hanem be fog teljesülni akkor, amikor
kihívsz ebből a testből, és fölemelsz Magadhoz szentjeid, és
szent angyalaid közé, ahol örökké szeretném zengeni a Te
dicsőségedet. 

Jézusom, imádott Királyom, egyedüli örömöm, boldogságom,
békém Te vagy. Te vagy a Szeretetóceán, amelyben elmerülök,
mint parányi vízcsepp. Köszönöm, hogy betöltöd szívemet, lel-
kemet, elmémet, minden gondolatomat. Mindig csak Rólad
akarok beszélni mindenkinek! Dicsőségedet akarom zengeni
szentjeiddel és szent angyalaiddal együtt itt és most a Földön,
és majd egy örökkévalóságon át! 

Imádott örömöm, Istenem, mindenem! Köszönöm, hogy leha-
joltál hozzám, köszönöm, hogy táplálod lelkemet drága szent
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Testeddel és Véreddel. Köszönöm, hogy folyamatosan bennem
laksz, gyarló lelkemet királyi palotáddá formáltad. Köszönöm,
hogy kitartasz bennem egyik Szentáldozástól a másikig.
Köszönöm, hogy még mindig köztünk vagy a
Legméltóságosabb Oltáriszentségben és köszönöm azt a nagy
kegyelmet, hogy meghívtál a papi hivatásra, hogy általam, az
én imámra fogsz leszállni a kenyér és a bor színeiben, amelyet
valóságos Testeddé és Véreddé változtatsz át az Oltáron min-
den Szentmisében. Jézusom, kérem a kegyelmet, hogy életem
árán is kitartsak hűségesen Melletted! Amikor a Szentmisében
Veled együtt kimondom, megismétlem a Te drága szent szava-
idat: ez az Én Testem, ez az Én Vérem, akkor teljesen átalakul-
jak Beléd és ne én éljek többé, hanem Te élj bennem! 

Jézusom, imádott örömöm, én Uram, én Istenem, Megváltóm,
Mindenem! Csak egyet kérek Tőled, egész életemre: maradj
velem mindig, ölelj szorosan a Szívedre, soha el ne engedj,
őrizz meg a bűntől, a hitehagyástól, minden félelemtől, a sátán
minden kísértésétől! Kérlek, őrizz meg Magadnak, hogy tiszta,
becsületes, hűséges papod legyek! Formálj engem szentté,
Magadhoz hasonlóvá, hogy mindig örömödre éljek és szolgál -
jalak Téged! Ezt add meg nekem, Jézusom, a Te mind nagyobb
dicsőségedre és a lelkek megmentésére! 
Áldj meg engem, Jézusom, megerősítő áldásoddal az Atya, a
Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen.”

Szentírási megerősítés: Máté 28, 16-20. „Az apostolok külde-
tése.”

2015. szept. 12. A kegyelem órájában itthon az Úr Jézus: 
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„A haldoklók imája:
Uram, itt állok a halál és az örök élet kapujában! Vágyva
vágyom karjaidba vetni magamat, de testem még nem engedi
el lelkemet. Uram, kérlek, vágd el életem fonalát! Szabadítsd
ki porsátor testemből Hozzád vágyódó lelkemet, mert örökké a
Tiéd akarok lenni! 

Jézus, Te az élet és a halál Ura, Te a második isteni Személy,
érettem megízlelted a halált, annak minden borzalmával, félel-
mével, kínjával és keserűségével együtt. Kérlek, erősíts meg
engem, zárj be jó erősen az Te irgalmas, szeretettől lángoló
Szívedbe, hogy el tudjak szakadni ettől a világtól, a hozzám
közel álló szeretett személyektől és minden tárgytól, még a
saját testemtől is, hogy soha senkit ne helyezzek Te eléd. 

Erősíts meg engem, kérlek, hogy Veled együtt ki tudjam mon-
dani: Atyám, ne úgy legyen, ahogy én akarom, hanem ahogy
Te! Add nekem a Te végtelen szeretetedet, hogy irántad való
szeretetből elfogadjam a halált, mint testvért, aki kiszabadít
porsátor testem börtönéből, hogy lelkem Hozzád szálljon, és
örökre egyesülve legyen Veled! 

Hőn imádott drága jó Jézusom, köszönöm, hogy Te ezt a
kegyelmet mindazoknak megadod, akik erre vágyakoznak,
vagy kérik Tőled. Hittel hiszem, hogy szavaid, amelyeket az
Evangéliumban hozzánk intéztél, igazak és ámenek: Atyám
házában sok lakóhely van, elmegyek, hogy helyet készítsek
nektek, aztán visszajövök és magammal viszlek benneteket,
hogy ti is ott legyetek, ahol Én, és lássátok dicsőségemet. 
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Uram, kérlek, add meg nekem ezt a kegyelmet, hogy én már itt
a Földön, ebben a siralomvölgyben a Te dicsőségedet szemlél-
jem lelkemben, hogy apostolaiddal együtt a Tábor hegyen
legyek Veled, a Feltámadottal, az Örök Élő Istennel. 

Kérlek, szakíts el engem mindattól, ami idehúz, és vonzzál
Magadhoz, hogy mindig csak Rád gondoljak, csak Hozzád
vágyakozzak, hogy csak és egyedül a Tiéd legyek. Így készíts
fel engem a halálra, a testemtől és az emberektől való elválásra
és a Veled való, végső, örök egyesülésre. Ámen.”
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levelezés

2015. márc. 3. Szentségimádáson Jézus: „Ezt üzenem X-nek:
Szeress Engem lángolóan! Bízzál ígéretemben! Legyen olyan
erős a hited, mint a szikla! Ha megteszed, amit kérek, kiirtok a
szívedből minden kételyt és hitetlenséget. Újra mondom: higy-
gyél! Hited által tudlak csak teljesen meggyógyítani. Fogadd
szeretetteljes megerősítő áldásomat az Atya, a Fiú és a
Szentlélek nevében.”

2015. ápr. 5. Húsvét vasárnap Szentségimádáson Jézus: „Ezt
üzenem X-nek: Kiválasztottam Magamnak. Azért kapta ezt a
betegséget, hogy az Enyém legyen, Engem dicsőítsen, imád-
jon, szolgáljon, és általa mentsem a lelkeket.”

2015. ápr. 13. Jézus üzenete X-nek: „Drága Gyermekem! Tetszik
Nekem harcod. Ha így folytatod, minden megnyert csatáddal
egyre erősebb leszel, és végül legyőzöd a kísértéseket, a gonoszt.
Csak így tovább! Gyönyörködöm harcodban. Én, az Úr ott
vagyok a lelkedben. Figyelem minden rezdülésedet. Én indítalak
minden önmegtagadásra, minden vágyra, hogy hűséges maradj
Hozzám. Szeretlek! Nálam jobban senki sem szerethet. Nézz fel,
Rám, a keresztre! Ezt tettem érted. Ilyen drága voltál Számomra.
Lehet-e nagyobb áldozat a részedről, mit az Enyém, amit érted
hoztam?! Mindig Én legyek a szemed előtt! Mindig csak az Én
Véremtől áztatott drága Szent haldokló Testemet lásd magad
előtt! Mekkora árat fizettem a lelked üdvösségéért. Nem vagy a
magadé. Az Enyém vagy. Nagyon drága váltságdíjat fizettem
érted. Az életemet adtam, a legszörnyűbb kínszenvedések árán.
Amikor kísért a gonosz, azonnal fuss Hozzám! 
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Így imádkozz: Drága Jézusom! Inkább most azonnal haljak
meg, minthogy vétkezzek! Kérlek, add kegyelmedet, hogy
mindig legyen erőm visszautasítani minden kísértést, és ezzel
megdicsőítsem a Te Szent Nevedet! Kérlek, maradj velem min-
dig, és add kegyelmedet, hogy egyre szorosabban egyesüljek
Veled a Szentségek által, és ebben mindhalálig kitartsak!
Ámen. 

Ne aggódj! Ki fogsz tartani mindhalálig! Én veled maradok
mindvégig, és megadom az üdvösségedhez szükséges kegyel-
meket.
Megáldalak téged Szívem minden emberi értelmet meghaladó
gondoskodó, megerősítő szeretetemmel, az Atya, a Fiú és a
Szentlélek nevében."
Kedves Levélíró!
Ne csodálkozzon azon, hogy ennyire támadja a sátán. Amikor
ugyanis Isten meghív egy lelket, és feladatokkal bízza meg,
akkor a gonosz ráveti magát, hogy elbuktassa, mert így az ille-
tő már nem csak egyedül bukna el, hanem sokakat rántana
magával. Isten megengedi ezt, mert ez által veti alá próbának a
lelket, hogy hűséges marad-e Hozzá. Amikor megjelent 1997-
ben az I. kötetem, utána rettenetesen gyötört a sátán.
Fizikailag, lelkileg, szellemileg. Valóságos háború dúlt ben-
nem. Úgy éreztem, hogy én már egy elkárhozott személy
vagyok, és rettenetesen szenvedtem, holott nem követtem el
semmi bűnt. Akkor az Úr a kezembe adott egy régi kis ima-
könyvet, amit felnyitottam, és ez állt benne: "Ha nem egyezel
bele a kísértésbe, akkor nem követtél el bűnt." Ez nagyon meg-
nyugtatott, és hálát adtam érte hőn imádott drága Jézusomnak.
A harc még évekig folytatódott. Sőt, olykor még most is... De
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hála Jézusomnak, Ő mindig őriz, a karjába, a Szívébe zár, és
nem enged elbukni. Csak mindig az én igenem kell Neki. Ő
pedig, Aki mindeneket tud, látja lelkemet, és tudja, hogy száz-
szor inkább szeretnék meghalni, mint ŐT a legcsekélyebb mér-
tékben is megbántani. A bűntől undorodom. Ezt a kegyelmet is
Tőle kaptam. Hála és dicsőség legyen Neki mindörökké!
Imával, szeretettel: Mária Julianna 

2015. május 3. Szentségimádáson Jézus: „Ezt üzenem X-nek:
Drága kislányom! Élj mindenkivel szeretetben! Mindenkiben
Engem láss, még ellenségeidben is! Értük még többet imád-
kozz, mint másokért, mert ők ellenfelem csapdájában vergőd-
nek, és csak imával és böjttel = önmegtagadással lehet őket
kiszabadítani. Tetszik Nekem életviteled. Menj végig ezen az
úton, amely a Mennybe vezet. Én fogom a kezed, és amikor
nehéz, a karomra veszlek. Ne félj, ha az út egyre rögösebb és
meredekebb lesz! Csak kapaszkodj Belém, bízzál Bennem! A
szentek is így tettek, és ők már célba értek. Figyeld lábnyoma-
ikat, és kövesd őket! Ne keseredj el, ha útközben megbotlasz,
vagy elesel. Azonnal állj fel, és folytasd fáradhatatlanul utadat!
A szentek is elestek, de mindig felálltak. Azért engedtem meg,
hogy elessenek, nehogy elbízzák magukat. Légy alázatos, kis-
ded lélek! Bízzál még jobban Bennem! Bizalmad mértékében
kapod Tőlem a kegyelmet. Mindig megadom, amire szükséged
van. Gondoskodom rólad, hogy megérkezz az örök hazába.
Soha ne aggódj, és ne vádold magad! Mindig csak Rám tekints,
Engem magasztalj és imádj! Adj hálát jóért és rosszért egya-
ránt! Tudatosítsd magadban, hogy Én, úgy szeretlek téged,
amilyen vagy. Hagyatkozz Rám még jobban, mint piciny cse-
csemő szerető édesanyjára! Csak a jelen pillanatban élj! A
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múlttal ne foglalkozz, a jövő ne érdekeljen! Elég neked az Én
kegyelmem. Ezt mondogasd Nekem: Jézusom, köszönöm,
hogy szeretsz, hogy gondomat viseled. Köszönöm, hogy sze-
retlek. Kérlek, add kegyelmedet, hogy egy egész örökkévaló-
ságon át szeresselek és imádjalak Téged, és hálát adjak Neked!
Ámen.

Ezt üzenem Y-nak: Nagyon szeretem őt. Nemsokára Magam -
hoz veszem. Tartson ki mindhalálig, mentse a lelkeket, és Én
örök boldogsággal koronázom meg. Odaát nagyon gyönyörű
lesz. Fiatal és szép. A mostani állapotot vegye úgy, mint egy
rossz álmot, amely hamar véget ér, de ha mindhalálig kitart,
örök jutalommal fizetek meg neki. Megáldom őt Szívem túl-
áradó, megerősítő szeretetével, az Atya, a Fiú és a Szentlélek
nevében.”

2015. május 9. Itthon az Úr Jézus: „Ezt üzenem X-nek: Drága
Kisfiam! Van egy nagy kérésem hozzád. Amerre csak jársz-
kelsz, közvetítsd az Én őszinte, tiszta szeretetemet! Ha majd
felszentelt pap leszel, soha ne utasíts el senkit, mindenkihez
legyen egy pár jó szavad, egy mosoly az ajkadon, egy vigasz-
taló tekintet a szemedben. Azt akarom, hogy te légy Én. Hogy
Én legyek te. Hogy te mindenkinek a mindene légy. Ne ragadj
le sehol, legyél szabad, mint a madár, röpülj fel Hozzám!
Minden nap, minden pillanatban egy-egy fohásszal röpítsd fel
Hozzám lelkedet és Én majd akkor megsúgom neked, indítalak
téged, mikor hova küldelek. Az állapotbeli kötelességed legyen
mindig az első! Téged igaz papomnak hívtalak, akinek az ajkán
Szent Vérem piroslik, akinek a kezébe adom feltámadt
Testemet és Véremet. Ezért méltónak kell, hogy légy az Én
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bizalmamra, mert nagyon megbízom benned. A legdrágább
Kincset, Magamat szolgáltatom ki általad. Ezért neked, maku-
látlan tisztának, szentnek kell lenned. Ajkad mindenkor csak az
Én igaz Evangéliumomat hirdetheti, elferdítés nélkül. Tudnod
kell, hogy nagyon szeretlek téged. Még mielőtt megteremtette-
lek anyád méhében, már öröktől fogva elhívtalak erre a szent
szolgálatra. Amikor a keresztfán azt kiáltottam: „Szom -
jazom!”, akkor feléd kiáltottam, mert szomjaztam benned az
igaz szolgára, aki teljesíti akaratomat. Te mindig csak Engem
láss minden emberben! Úgy viselkedj, úgy beszélj, úgy csele-
kedj velük, mintha Velem személyesen találkoznál! Soha ne a
saját népszerűségedet keresd a hamis irgalmasság leple alatt,
hanem Engem hirdess, ha kell, az életed árán is! Mindig
Engem adj az embereknek! A tanításban, a szentségekben és az
irgalmas felebaráti szeretetben. 

Kisfiam, mindig veled leszek, lehajolok hozzád. Amikor a leg-
nagyobb megpróbáltatások érnek, akkor fogod legjobban érez-
ni közellétemet. Kerüld a gőgöt, a hiú dicsőségvágyat, légy
nagyon alázatos! Soha nem tudsz olyan alázatos lenni, mint Én
a Kereszten. Soha ne felejtsd el, hogy számot kell adnod az
időről, a helyzetekről és a kapott kegyelmekről! Szeress
Engem teljes szívedből, teljes lelkedből és minden erődből, és
szeretetből tedd meg mindazt, amit kérek tőled! Akkor könnyű
lesz és édes, mert nem lesz teher, nem lesz kereszt, mert az
Irántam való szeretet mindig lendületet ad törvényeim, paran-
csaim megtartására. Valahányszor bemutatod majd a
Szentmisét, mindig Engem láss a keresztfán, mert a Szentmise
az Én kereszthalálom és kínszenvedésem vértelen megújítása.
Ezzel szereztem meg neked és sokaknak az örök üdvösséget.
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Amikor kimondod a szavakat: „Ez az Én Testem, ez az Én
Vérem”, akkor nem te mondod ki, hanem Én – általad. Akkor
mélyen azonosulj Velem és úgy szeress Engem, mint senki
más, hogyha abban a pillanatban az életedet kérnék Értem
tőled, azt is oda tudd adni, ahogy Én odaadtam teérted. 

Kisfiam, az idő rövid. Az élet a Földön hamar véget ér. Életed
minden pillanatában élj halálra készen, hogy bármikor meg
tudj Szent Színem előtt állni! Az életszentségre hívtalak el.
Példaként fogsz állni egy egész hívő közösség előtt. Nagyító
alatt leszel. Neked még a legkisebb gyarlóságot sem szabad
elkövetni. Szentté kell válnod. Ez csak úgy lehetséges, ha örök-
ké Belőlem töltekezel. Ha örökké úgy csüngsz érted átdöfött
Szívemen, mint szerelmes jegyes, aki soha nem akar elengedni.
A papi hivatás csodálatos, de csak annak, aki szereti a Főt, az
Üdvözítőt, akinek tagja lehet. Ha Én vagyok számodra a min-
den és Énértem képes vagy lemondani mindenről, képes vagy
odaadni mindent. Ezt az üzenetet tanuld meg egy életre!
Olvasd el többször is, főleg azt, ami az Irántam való szeretetet,
a Hozzám való kötődést tartalmazza. Ez legyen a szívedbe
írva, és mindig emlékezz rá, főleg, ha kísértések zaklatnak!
Menekülj Hozzám mindig! Ott vagyok lelked legbelső szobá-
jában, éjjel-nappal rendelkezésedre állok. Oszd meg Velem
mindig minden titkodat! Jobban szeretlek, mint a Föld összes
embere együtt véve. Megáldalak téged Szívem túlcsorduló sze-
retetével a nagy harcra, mert ez a szolgálat egy nagy harc
mindazon szolgáim számára, akik hűségesen és szeretetben ki
akarnak tartani Mellettem mindhalálig. Fogadd áldásomat az
Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”
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2015. május 16-án, itthon a Szűzanya: „Ezt üzenem X-nek:
Kisfiam, te nagy hivatást kaptál Szent Fiamtól. Imádkozz
magadért szüntelen, hogy teljes szívedből szeresd Őt és betel-
jesítsd mindazt, amit öröktől fogva eltervezett rólad! Téged
meghívott az életszentségre, az önátadásra és a szolgálatra.
Még sok feladatot szánt neked az Úr. Őrizd a szívedben a lán-
got, hogy soha ki ne aludjon Jézus iránti szereteted! Őt lásd
mindig magad előtt, hogy milyen nagy árat fizetett a te szemé-
lyes üdvösségedért és a rád bízottakért! Ezért semmi áldozat ne
essen nehezedre, amit majd az Úr még kér tőled a lelkekért.
Rendkívül fontos vagy Szent Fiamnak. De csak addig tud hasz-
nálni, amíg igent mondasz az Ő akaratára. Ezért már most kérd
a kegyelmet, hogy életed végéig „igen” légy Isten örök tervére!
Lesznek sötét napok, kísértések, amikor az ördög el akar venni
a feladattól, mert jól tudja, ha sikerrel járna, rengeteg lelket
rántanál magaddal. Ezért azt tanácsolom neked, soha ne
engedd el Jézus Kezét! Kérd, hogy az Ő irgalmas Szívében lak-
jál, zárjon be oda és ne engedjen ki! Ha ezt hittel kéred, meg-
kapod. Akkor hűséges leszel mindhalálig és királyi gazdagon
érkezel meg az örök hazába.
Erre áldalak meg az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”

Szentírási megerősítés: Kolosszei 1, 25. „Isten szava…”

2015. május 26. Itthon a Szűzanya: „Ezt üzenem X-nek: Drága
Kisfiam! Vedd nagy kitüntetésnek, hogy pap leszel, hogy meg-
kaptad ezt a nagy kiválasztottságot és meghívást. Törekedj az
életszentségre, mert szentté kell lenned! Ha nem lennél szent,
hiába születtél. Papi hivatásod nem érné el célját, és csak még
súlyosabb ítéletet vonnál magadra. Az életszentséged elérésére
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mindig hívjál Engem segítségül, hogy Én álljak melletted,
beburkoljalak Istenanyai Palástomba és belehelyezzelek Szent
Fiam Irgalmas Szívébe. Kérd meg őrangyalaidat és védőszent-
jeidet, hogy szüntelenül védelmezzenek téged és vezessenek
Jézus útján, melyet öröktől fogva eltervezett felőled. Az élet-
szentségre való törekvés egy állandó harc, amelynek csak
akkor lesz vége, amikor megérkeztél a Mennybe. Ha gyarlósá-
godban elestél, azonnal állj föl, mint a katona a csatatéren, mert
ha fekve maradsz, megölnek. A felállás ezt jelenti: bűnbánat,
Szentgyónás. Sok fegyvert kaptál Szent Fiamtól, ezeket hasz-
náld; ezek a szentségek. Egész életedben naponta táplálkozz
Szent Fiam drága Szent Testével és Vérével! Állapotbeli köte-
lességed legyen a legfontosabb, ennek mindig tegyél eleget!

Soha se félj, mert Szent Fiam egyetlen csepp Vére meg tud
oltalmazni az elbukástól, és az örök haláltól! A sátán csak
annyit tehet, amennyit Jézus megenged neki. Az ördög az örök
vesztes, aki a pokolra kerül; az ember pedig, ha kitart Isten tör-
vénye mellett, üdvözül.

Kisfiam, nagyon szeretlek téged! Istenanyai Szeplőtelen
Szívembe helyeztelek, a védelmem alatt állsz. A sátán nem tud
ártani neked. Ezt a védelmet csak te, szabad akaratodból tud-
nád megszüntetni. Szeresd és imádd Szent Fiamat, a teljes
Szentháromságot teljes szívedből, és akkor a gonosznak soha
semmi hatalma nem lesz fölötted, és kitartasz mindhalálig. 

Úgy élj, hogy Szent Fiam példaképként állít Egyháza élére,
mint felszentelt papját, akiben Őt akarják látni; a szentet, a fel-
szenteltet, akin Jézus megváltói Vére piroslik. Légy mindig
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nagyon alázatos, de ugyanakkor legyél tudatában annak, hogy
te nem lehetsz egy a nyájból, mert téged, mint pásztort a nyáj
élére helyezett az Isten. Ez azt jelenti, hogyha kell, az életedet
is oda kell adnod a juhokért. Nagy a felelősséged. Éppen ezért
minden élethelyzetben helyezd magad Jézus helyébe, hogy Ő
ott, és akkor, mit tenne a te helyedben. Kérd ki az Ő vélemé-
nyét, tanácsát! Szentlelkével mindig vezetni fog téged. Ne ijedj
meg a feladattól! Jézus mindig fogja a kezedet, mindig veled
van, soha nem hagy el, és Vele mindig mindenre képes leszel.
Ő csak annyit kíván tőletek, amihez megadja a képességet és a
kegyelmet.

Naponta többször mondd el: 
Jézusom, bízom Benned! Te gondoskodj, Te cselekedj! Te for-
málj olyanná, akiben kedved telik! Tégy engem Neked szentelt
áldozattá, hogy amiképpen Te, én is végigmenjek a
Keresztúton, és a Golgotán át Veled együtt fölmenjek a
Mennybe!

Kisfiam! A fehér vértanúság pálmáját fogod elnyerni az Örök
Atya Országában, ha megfogadod tanításomat, és ebben kitar-
tasz mindhalálig. 

Imádkozom érted, és megáldalak téged különleges Istenanyai
áldásommal, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen.”

2015. május 31. Szentségimádáson Jézus: „Ezt üzenem X-nek:
Drága Kislányom! Nagyon-nagyon szeretlek téged. Nemso -
kára Magamhoz veszlek. Előttem vannak imáid, és segítő sze-
reteted. Megbánt, meggyónt bűneidre nem emlékezem. Ne
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foglalkozz ellenségeiddel! Helyezd őket irgalmas Szívembe!
Valahányszor eszedbe jutnak, imádkozd el értük a Szent
Mihály imát, és a Most segíts meg Mária imát. Lassan, fokoza-
tosan megszabadítalak tőlük, a rágondolástól is. 

Kislányom! Az élet rövid. Gondolj többet Rám! Vágyakozz
Hozzám a Mennybe! Kevesebbet gondolj a földi dolgokra!
Minden elmúlik. Minden itt marad. Az imáidat és a cselekede-
teidet hozod magaddal. Dicsőíts meg Engem azzal, hogy
vágyakozol Hozzám, Szent Színem látására! Olvasd el a
Jelenések könyvét, és az Evangéliumot, azokat a részeket,
amelyek a Mennyországról vannak írva. Hamar lezárul életed.
Készülj! Kérd magadra a jó halál és a végső állhatatosság
kegyelmét! Megáldalak téged Szívem túlcsorduló szeretetével,
az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”

2015. jún. 2. Szentségimádáson Jézus: „Ezt üzenem X-nek:
Drága Gyermekem! Szívem nagyon szeret téged. Ha rád tekin-
tek, örülök annak, hogy megteremtettelek, mert véghezviszed
rád vonatkozó örök szent tervemet. Igennel válaszoltál hívá-
somra, az életszentségre, ami mindennél nagyobb.

Gyermekem! Akiket nagyon szeretek, azokkal megosztom
keresztemet. Apostolaim mind vértanúságukkal dicsőítettek
meg Engem. János már keresztem tövében elszenvedte a vérta-
núságot, mert annyira gyötrődött azért, mert Engem, kínhalált
szenvedni látott, hogy százszor szívesebben vértanúhalált halt
volna, minthogy Engem ilyen körülmények között lásson.
Édesanyám hasonlóképpen szenvedett. Ezért bíztam Jánosra
szeretett Anyámat: Íme, a te Anyád, és ezért bíztam őt
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Édesanyámra: Íme, a Te fiad. Azt akarom, hogy ti is úgy sze-
ressetek Engem, mint János és legszeretőbb Anyám! Kérjétek
meg őket, esdjék le számotokra ezt a nagy kegyelmet! Ha úgy
szerettek Engem, mint ők, akkor könnyű lesz a kereszt, mert
soha nem magatokra tekintetek, hanem Rám, Aki a ti üdvössé-
getekért haltam kínhalált. Gyermekem, tőled is ezt a szeretetet
kérem. Ha keresztet kapsz, soha ne lázadj! Ne saját sajgó sebe-
idre tekints, hanem nézz fel Rám, a keresztre! Adj hálát keresz-
tedért, és ajánld föl azt az Én kínszenvedésem és kereszthalá-
lom örök érdemeivel a lelkek megmentéséért! Soha ne félj!
Mindig megadom az erőt, hogy tudd hordozni keresztedet, és
ha elesnél, mindig fel tudj állni, és folytasd a keresztutat életed
végéig. Megáldalak téged megerősítő áldásommal, az Atya, a
Fiú és a Szentlélek nevében.”

2015. június 28. Szentségimádáson Jézus: „Az Úr Jézus: „Ezt
üzenem X-nek: Drága Kisfiam, Szívemnek kedves kicsi
Gyermeke! Gyönyörködöm benned, mert mindig csak Nekem
akarsz megfelelni. Csak az Én tetszésemet keresed. Ez az élet-
szentség útja. Ha egész életedben így folytatod, szentjeim
között foglalsz majd helyet a Mennyben. Én választottalak ki
Téged. Menj végig az úton! Ha mindvégig Rám szegezed a
tekintetedet, nem nézel se jobbra, se balra, akkor erőt merítesz
Belőlem, és véghezviszed akaratomat, beteljesíted rád vonat-
kozó örök szent tervemet. 

Engem a Földön, a kereszten találsz meg. Ha követni akarsz,
gyere utánam a keresztúton, az önmegtagadásban és a
kereszthordozásban. Most különösen nehéz korban éltek. De
kaptál egy fénysugarat, hogy kitarts az életszentség útján.
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Mindezt azért adtam neked, mert nyitott vagy kegyelmeim
befogadására. 

Hamarosan beindulnak az események. Szerezzetek be tartós
élelmiszert, mert ki fog törni a 3. világháború. De ne félj! Én
gondoskodom rólad. Ha nehéz lesz kereszted, nézz fel Rám,
vérző, átszegzett Testemre! Belőlem meríts erőt, mennyire sze-
rettelek téged! Te is szeress viszont Engem, és akkor türelem-
mel és szeretettel hordozod keresztemből azt a kis szálkát,
amelyet megosztok veled. Soha ne feledd: Én mindig veled
vagyok, és szeretlek téged. Jobban, mint a világ összes embere
együttvéve. Megáldalak téged megerősítő áldásommal, az
Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”

Szentírási megerősítések: Lk. 1, 45. „Boldog, aki hitt annak a
beteljesedésében, amit az Úr mondott neki!”

Ezt üzenem Y-nak: Drága Kislányom, Szívemnek jegyese!
Téged kiválasztottalak Magamnak. Maradj meg továbbra is
ezen az úton! Ne félj! Én mindig gondoskodom rólad.
Keressétek az Isten országát, és annak igazságát, a többi mind
megadatik hozzá nektek. Ne aggódj, csak hittel imádkozz! Aki
kér, az kap, aki zörget, annak ajtót nyitnak. Hittel teli imáidat
mindig meghallgatom, és megadom, amit jónak látok. Örülj
annak, hogy édes kettesben lehetsz Velem, Isteni
Megváltóddal. Hamarosan üt az óra, amikor kiszólítalak tes-
tedből, és áthívlak az örök hajlékba. Erre készülj! Élj szüntelen
készenlétben! Megáldalak Téged megerősítő áldásommal, az
Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”
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Szentírási megerősítések: Lukács 10, 42. 11, 9-13. „Mária a
jobbik részt választotta, nem is veszik el tőle soha. …minden-
ki, aki kér, kap, aki keres, talál, és aki zörget, annak ajtót nyit-
nak…”

2015. július 26. Szentségimádáson Jézus: „Ezt üzenem X-nek:
Drága Kisfiam! Hatalmas kegyelem a Tőlem kapott tisztán
látás. Ezt kérd magadra szüntelen! Ha mindvégig kéred, felis-
mered akaratomat, és ha megteszed, Én rövid úton szentté for-
mállak. Országomban ragyogni fogsz, mint a nap. Követni
fogsz a szüzekkel, bárhová megyek. A Földön pedig rengeteg
lelket mentek általad. Ha teljesen átadod magadat Nekem, és
mindig megteszed, amit kérek, megadom neked a kegyelmet,
hogy még a legmegátalkodottabb bűnösöket is meg tudd téríte-
ni. Ha szentül élsz, rettegni, és menekülni fognak előled a sátá-
ni hordák, szent angyalaim pedig szolgálni fognak neked. Kérd
meg védőszentedet, szent Pió atyát, hogy legyen segítségedre a
gyóntatásban, és egész papi életedben. Az ő segítségével és
közbenjárására nagyon sok léleknek leszel a megmentője.
Kérd meg Legszentebb Édesanyámat, hogy járjon közben érted
és munkásságodért Előttem. Az Ő kérésének nem tudok ellen-
állni. Végül kérd meg őrangyalodat, hogy vezessen, és hárítson
el előled minden akadályt, hogy mindig felismerd, és megtedd
akaratomat. Most, amíg még ez a bűnökkel terhelt világ fenn-
áll, különösen rá leszel utalva a segítségükre. Később pedig az
új világban továbbra is melletted fognak állni, te pedig köszö-
netet mondasz nekik. 

Kisfiam! Nagyon kedves vagy Nekem. Nagyon szeretlek
téged. Maradj mindig alázatos és engedelmes! Ha mindvégig
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kitartasz az erények megtartásában, naggyá teszlek szentjeim
között. Megáldalak téged Szívem túláradó szeretetével, meg-
erősítő áldásommal, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”

2015. júl. 29. Itthon az Úr Jézus: „Ezt üzenem X-nek:
Szívemnek kedves Gyermeke! Semmiképpen se szomorkodj!
Én mindig veled vagyok. Akkor is, ha nem látsz, vagy nem
érzed. Ott lakom pici szíved palotájában, a hetedik, legbelső
szobában. Egyetlen érzékszerveddel vehetsz tudomást Rólam:
ez a te hited. 

A nyári szünetet arra kaptad, hogy kipihend a tanulmányi év
fáradalmait. Ne hagyd, hogy a sátán kísértsen! Ez nem lustál-
kodás, hanem pihenés, amire a testednek, szellemednek és a
lelkednek is nagy szüksége van. Így lettetek megteremtve. Sőt
ezt mondom neked: pihenj még többet! Szükséged van rá. Én
mindig szeretlek téged. Akkor is, amikor alszol, vagy fekszel,
amikor nevetsz, vagy komoly vagy. Az Én alkotásom vagy.
Úgy szeretlek téged, amilyen vagy. Légy kisded az Én keble-
men! Pihenj meg Szívemen! Adj hálát mindenért! Őrizd lel-
kedben a derűt, és ne hagyd, hogy kirepüljön belőle még egy
pillanatra sem! Én az örömre és a szeretetre teremtettelek.
Gondolj gyakran szavaimra, amelyeket hozzád intéztem!
Igyekezz azokat tettekre váltani! De mindig kérd az Én segít-
ségemet, mert Nálam nélkül semmit sem tehetsz! Veled vagyok
mindig. Ez legyen a te reményed, biztonságod, örök boldogsá-
god. A földi lét hamar elmúlik. Utána egy egész örökkévalósá-
gon át Velem leszel kimondhatatlan örömben, boldogságban.
Erre gondolj, hogy minden nappal, minden perccel közelebb
jutsz ahhoz a nagy naphoz, amikor belépsz országomba, az
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örömujjongásba, az imádásba, a dicsőítésbe, amit szem nem
látott, fül nem hallott, emberi szív felfogni képtelen, amit Isten
azoknak készített, akik szeretik Őt. Merülj el Bennem minden
imádban, minden Szentáldozásban, mint parányi vízcsepp a
végtelen szeretet óceánban! Akkor fokról fokra átalakulsz
Belém. Nem te leszel, hanem Én élek benned. Erre teremtette-
lek, ezért maradtam köztetek a legméltóságosabb
Oltáriszentségben, hogy aki téged néz, Engem lásson benned,
hogy hű képmásom légy. Minden pillanatban megvan az okod,
arra, hogy mosolyogj, hogy örülj, mert te az Én gyermekem
vagy. Kiválasztottalak Magamnak az örök üdvösségre. Ezekre
gondolj, és adj hálát szüntelen! Ne hagyd, hogy a sátán kilopja
lelkedből az örömet! Megáldalak téged és szeretteidet Szívem
túláradó végtelen szeretetével, az Atya, a Fiú és a Szentlélek
nevében.”

Szentírási megerősítések: 2 Timóteus 4, 18. „Az Úr …megsza-
badít minden gonosz cselvetéstől, és átment mennyei országá-
ba.” 
Titusz 1, 2. „Isten ígérete.”

2015. augusztus 6. Itthon a kegyelem órájában az Úr Jézus: 
„Ezt üzenem X-nek: Drága kislányom! Nagyon, nagyon sze-
retlek téged. Úgy szeretlek, amilyen vagy. Nagyon kedves
vagy Nekem. Maghaltam érted a keresztfán. Te is szeress
Engem továbbra is, úgy, ahogy eddig! Maradj hűséges Hozzám
mindhalálig! Nekem nem az számít, hogy valaki mennyire
iskolázott, vagy nem. Én 12 halászlegényt választottam ki
apostolaimnak. Voltak köztük, akik még írni, olvasni sem tud-
tak. Nekem a szívük nyitottsága volt a lényeg, hogy befogadják
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tanításomat. A farizeusok és az írástudók hiába tanultak. Ez
csak a gőgjüket táplálta. Így van ez ma is. Nálam nem az szá-
mít, amikor megérkezik valaki Hozzám az ítéletre, hogy a
Földön milyen tisztséget töltött be, hanem az, hogy szeretett-e
Engem. Istent szeretni annyit jelent, hogy megtartják törvénye-
imet. A te kicsi szíved tele van Irántam tiszta szeretettel. Szíved
az Én királyi palotám, ahol nagyon jól érzem Magam.
Szívedben mindig vigaszra találok, mert te engesztelsz Engem,
Akit ma is megostoroznak, kigúnyolnak, és keresztre feszíte-
nek a bűnösök. Folytasd továbbra is ezt az engesztelést! A szí-
ved legyen tele Irántam hálával, imádással és dicsőítéssel! Így
imádj Engem a rejtekben, parányi lelkedben! Én Benned
lakom. Minden gondolatodat látom, minden szavadat hallom
nappal és éjjel is. Nagy kegyelem számodra az Én állandó
Jelenlétem. 

Most azt kérem tőled, hogy még jobban szeress Engem!
Hirdesd az Evangéliumot továbbra is, akár alkalmas, akár nem!
Mentsd a lelkeket! Úgy mentsd, minta tűzvész, vagy árvíz elől
mentenéd, mert eljött az óra, amikor befejeződik irgalmassá-
gom ideje. Lezárul a kegyelem korszaka. Hamarosan meglát-
ják igazságosságom és haragom napját, amikor mindenki
menekülne Színem elől, de nem marad számukra hely. Meg
kell állniuk ítélőszékem előtt. Mindenkit megítélek cselekede-
tei szerint. Imádkozz a férjedért és a gyermekeidért, a rokona-
idért, és mindenkiért, akik nem az Én utamat járják! 

Az óra eljött. Most nagy szenvedések zúdulnak erre a világra.
Be kell avatkoznom, mert ellenfelem elterjesztette tévtanait, és
a lelkek bukásán dolgozik. De ti ne aludjatok! Mentsétek a lel-
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keket, mert a környezeteteket tőletek fogom számon kérni!
Sokat kaptatok, sokról adtok számot. 

Kicsinyeim! Az idő rövid. Minden perccel közelebb juttok az
ítélethez. Készüljetek! Éljetek halálra készen! Megáldalak ben-
neteket Szívem túlcsorduló szeretetével, megerősítő áldásom-
mal, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”

Szentírási megerősítés: 2 Tesszaloniki 3, 1: „az Úr szava” 
Márk 14, 42: „Itt az óra.”

2015. aug. 14. Válasz egy levélre: kedves X!
Önt gyötri a sátán. Téves képet állít Jézusról, hogy önt elfordít-
sa tőle! Ne engedjen neki! Ne álljon szóba vele! Mondja el
ilyenkor a Szent Mihály ördögűző imát, és nagy alázattal kérje
meg Jézust, Aki annyira szerette, szereti önt, hogy meghalt
magáért a keresztfán, hogy borítsa be önt az Ő drága Szent
Vérével. Ha Jézus Vére magán van, akkor nem meri megköze-
líteni a sátán. Isten csupa jóság és szeretetet. Ő nem gyötör sen-
kit. A tisztítótűz az Ő végtelen irgalma, hogy azok, akik meg-
bánták bűneiket, ott tisztuljanak meg, hisz a királyi menyegző-
re nem mehetünk be sáros szakadt ruhában. Csupán erről van
szó. Akik ott vannak, mind boldogok, mert tudják, hogy meg-
láthatják az Istent, és örökké hálát mondanak Jézusnak, Aki
nem engedte őket elkárhozni, mert Ő a mi jóságos drága
ÜDVÖZÍTŐ ISTENÜNK.
Ön sajnos meg van szállva. A sátán sugallta az áruló Júdásnak
is, hogy ekkora bűnre már nincs bocsánat. Pedig van. Jézus
kész mindenkinek megbocsátani. Jézus végtelenül irgalmas. A
világ összes bűnét felülmúlja az Ő végtelen irgalmas szeretete.
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Bízzon Jézusban! Szüntelenül imádkozzon Hozzá! Járuljon
gyakran a Szentségekhez! Gyónjon hetente, áldozzon naponta!
Kérje a pap segítségét, hogy űzzön ördögöt magából! Vagy
imádkozzon fölötte! Ön most rendkívül nagy veszélyben van.
A sátán csapdájában vergődik, ami a kárhozatba akarja önt
taszítani. Ne álljon szóba vele! Tegye meg, amit tanácsoltam!
Így megszabadul tőle. Keressen egy imacsoportot, ahol imád-
koznak maga fölött rendszeresen. 

Mondja gyakran: "Jézusom bízom Benned. Te gondoskodj, Te
cselekedj! Neked adom az életemet. Kitárom Előtted szívem
ajtaját. Lépj be rajta! Te légy az én SZABADÍTÓ ISTENEM,
MEGVÁLTÓM! Erősítsd meg hitemet! Taposd el a sátánt!
Drága Szűzanyám! Légy az én menedékem! Terítsd rám
Istenanyai Palástodat, ami a szent angyalok védőkara!
Oltalmazz engem! Járj közben értem Szent Fiadnál! Imádlak
Jézusom. Köszönöm, hogy meghaltál értem a keresztfán.
Szeretlek Szűzanyám, kérlek, imádkozz értem most, és halá-
lom óráján! Ámen.” Imádkozza, a Most segíts meg Mária imát,
és a rózsafüzért. Szerezze be a Szűz Mária harca a gonosszal az
ördögűzések alatt c. könyvet! Az ördögök rettegnek Máriától.
A rózsafüzér egy tüzes lánc, ami megkötözi őket. Minden nap
imádkozza! Az ima az ön ereje.
Írjon nekem gyakrabban! Elepedek a vágytól, hogy megment-
sem a lelkét! Folyamatosan imádkozom önért.
A MINDENHATÓ JÓSÁGOS ISTEN áldja meg, és védelmez-
ze a sátán minden cselvetésétől! Vezesse önt az örök életre!
Imával, szeretettel: Mária Julianna
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2015. augusztus 25. Itthon az Úr Jézus: „Ezt üzenem X-nek:
Drága Kisfiam! Szeretlek téged. Úgy szeretlek, amilyen vagy.
Ne keseredj el! Soha nem rakok több terhet a válladra, mint
amennyit el fogsz tudni hordozni. Én mindig veled vagyok.
Kereszted nehezebb felét Én viszem. Én soha nem hagylak el.
Amikor úgy érzed, hogy egyedül vagy, akkor állok a legszoro-
sabban melletted. Ha néha megengedem ezt a lelki szárazságot,
akkor azt csak azért teszem, hogy megedződj, és még erőseb-
ben higgyél és bízzál Bennem, Aki megváltottalak téged, és
üdvözítelek téged.

Kisfiam! Most a jövőről beszélek neked. A jövőd Én Magam
vagyok. Minden kegyelmet megadok neked, hogy teljesítsd
akaratomat. Tőled csak egyet kérek: minden élethelyzetben
bízzál Bennem! Mindig add át az életedet Nekem, Aki a Te
Megváltó Istened vagyok. Légy nagyon alázatos és engedel-
mes! Ez a két erény megtart téged az életszentség útján, és
üdvözít téged. Soha ne félj! A félelem mindig a sátántól van.
Határtalanul bízzál Bennem! 

Kisfiam! Téged a lelkek orvosának rendeltelek öröktől fogva.
Sok lélek megmentőjévé teszlek. Te csak engedelmeskedj
Nekem, és tarts ki mindhalálig! 

Erre adom megerősítő áldásomat, az Atya, a Fiú és a Szentlélek
nevében.”

Szentírási megerősítés: Zsid. 8, 8-10. „Mondja az Úr…”
Mk 4, 11: Jézus: „Megkaptátok az Isten országa titkát…”
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2015. augusztus 26. Itthon az Úr Jézus: „Ezt üzenem X-nek:
Drága Kisfiam, Lelkemnek igaz gyöngyszeme! Készülj, mert
soha nem látott eseményeknek leszel tanúja! 

Kisfiam, lelkemnek igaz gyönyörűsége! Tarts ki mindhalálig!
Szeress Engem lángolóan! Fontold meg, és váltsd tettekre üze-
neteimet! Olvasd el gyakran, és éld meg minden szavát! Hidd
el, ezek az üzenetek egyáltalán nem kemények, és nem szigorú-
ak. Mindaz, aki tettekre akarja váltani, olyan kegyelmeket kap,
olyan erős indítást a szentségre, a szeretetre, hogy sokkal nehe-
zebb lenne neki ellenállni, mint megvalósítani Akaratomat. Én
minden kegyelmet megadok annak, aki szentté akar válni. 

Édes Kisfiam! Amikor beköszöntenek a nehéz idők, ezekből az
üzenetekből fogsz megerősödni, és élni. Mindaz, aki engedel-
meskedik Nekem, Atyám előtt Hozzám hasonlít. Így rád is úgy
tekint Atyám, mint hű képmásomra, aki Engem követ, és min-
denütt a nyomomban jár. Maradj ilyen engedelmes és alázatos
mindhalálig! A Mennyben nagy jutalom vár ezért rád.
Megáldalak téged törvényeim megtartására, az Atya, a Fiú és a
Szentlélek nevében.”

Szentírási megerősítés: Mk 16, 15. 19. „Az Úr Jézus szólt…”

2015. augusztus 28. Itthon az Úr Jézus: „Ezt üzenem X-nek:
Drága Kisfiam! Most eljön a nagy szorongattatás. Te már föl-
készültél és nagyon jó úton haladsz. Maradj meg ezen az ösvé-
nyen, és akkor mindig fölismered és megteszed akaratomat.
Azt kérem tőled, hogy készíts fel másokat, a környezetedet is a
nagy üldözésre, amely már itt van az ajtóban. 
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Kisfiam! Nagy feladatra hívtalak el. Nagyon nagy kegyelmet
készítettem számodra. Ha szüntelenül kéred, hogy fölismerd és
megtedd akaratomat, Én megmutatom neked rád vonatkozó
örök tervemet, lépésről lépésre, óráról órára, napról napra. Ha
mindig igent mondasz, és teljesíted akaratomat, Én rövid úton
szentté formállak. Olyan szent papommá teszlek, aki előtt
megremegnek az ördögök, megnyílnak a lelkek és betöltekez-
nek az Én végtelen szeretetemmel, amelyet általad sugárzok ki
feléjük. 

Kisfiam! Légy nyitott kegyelmeim befogadására! Mindig sza-
kíts Rám időt, hogy Engem imádj, lehetőleg az Oltáriszentség
előtt, ahol valóságosan jelen vagyok és csöndes magányodban,
mert a szívedben lakom. Majd, amikor szükséged lesz rá, te is
meg fogsz hallani Engem. Imádkozz ezért már most kitartóan!
Ha hittel kéred, megadom neked. 

Gyermekem! Nagy kincs vagy az Én számomra. Beléd helyez-
tem bizalmamat és reményemet. Általad akarom menteni a lel-
kek sokaságát. Vigyázz magadra, főleg arra, hogy bűnt soha ne
kövess el, még a gondolataidban sem! Őrizd meg tisztán szíve-
det és elmédet, hogy méltó királyi palotám légy, mert Én
vagyok a te Királyod, a te Istened, Aki téged választottalak ki
földi hajlékomul. Ha átérezhetnéd, mennyire szeretlek téged,
gyönge tested belehalna a boldogságba. Most csak a hiteddel
szemlélhetsz Engem, nem láthatod fényemet és szépségemet,
mert belehalnál a gyönyörűségbe, a káprázatba, amit látvá-
nyom nyújt. Amikor majd színről színre meglátsz Engem, min-
dent meg fogsz érteni, életed minden eseményét, amelyeket Én
irányítok, mert csak az történhet meg, amit Én megengedek. 
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Kisfiam! Légy hűséges Hozzám, különösen a most következő
nagy szorongattatásban, mert ellenfelem szüntelenül azon mes-
terkedik, hogy megfosszon téged Tőlem, és bűnbe rántson.
Óvakodj a bűntől, a hiú dicsőségvágytól, az önelégültségtől, az
egoizmustól és mindattól, ami elválasztana Tőlem! Gyermekké
kell lenned! Kicsi babává. Mindig vizsgáld meg a lelkedet,
hogy olyan pici és nyitott szívű tudsz-e lenni az Én karomban,
mint amilyen pici és ártatlan egy kis csecsemő az édesanyja
karjában. Ha ilyen kisded leszel egész életedben, teljes biza-
lommal Rám hagyatkozol, semmit sem tudok megtagadni
tőled. Ezt kérem tőled, és akkor már kész leszel arra, hogy éle -
ted bármelyik pillanatában belépj a Mennybe, mert a gyermek-
eké az Isten országa. Nagyon szeretlek téged, lehajoltam hoz-
zád. Szüntelenül adj hálát végtelen irgalmamért, szerető jósá-
gomért, amelyet kiárasztottam rád. Az Én örök tervem az, hogy
szent papot formáljak belőled. Azt akarom, hogy megértő rész-
véttel hajolj le a szegény bűnösökhöz és minden áldozatot
meghozz a megmentésükért! 

Kisfiam! Ha mindezt megteszed, hű képmásom leszel. Az
emberek Engem fognak látni benned. Amikor beszélsz hozzá-
juk, Én fogok szólni általad. Szentlelkem beragyogja szívedet,
elmédet és nagyon sok léleknek leszel lelki szülője. Mindezt
Én cselekszem benned, mindig Nekem adj érte hálát.
Tudatosítsd magadban, hogy nélkülem semmit nem tehetsz,
Nálam nélkül por és hamu vagy. A test nem használ semmit,
egyedül a lélek az, ami éltet. Ha maradéktalanul átadod Nekem
lelkedet, testedet, egész életedet, akkor leszel csak tökéletes.
De ha csak egy gyufaszálnyit is megtartasz magadnak, abba
belekapaszkodna a sátán, és egyre nagyobb tért hódítana ben-
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ned. Ezért azt kérem tőled, hogy szüntelen tarts önvizsgálatot,
hogy mindig mindent adj át Nekem. Lelkedet, testedet, szíve-
det, elmédet, egész életedet és annak minden pillanatát.
Érzelmeidet, vágyaidat, tekintetedet, látásodat, ízlelésedet,
szaglásodat, minden érzékszervedet add át Nekem és ne tarts
meg magadnak semmit. Akkor Én leszek a te Királyod, a te
Mindened, a te Barátod, a te Istened. Akkor szent leszel. Ez
legyen életprogramod és soha ne veszítsd szem elől ezt a taní-
tásomat. Megáldalak téged a nagy harcra, szüntelenül kapasz-
kodj Belém, kérd magadra, hogy borítsalak be Szent
Véremmel, akkor nem tud támadni a sátán és biztonságban
leszel, és Én veled leszek végig a nagy harcban és nem hagylak
elveszni, elbukni, elesni. Kiválasztottalak Magamnak, ez azt
jelenti, hogy minden kegyelmet megadok ahhoz, hogy szentté
legyél. Fogadd megerősítő áldásomat, melyet Szívem túlcsor-
duló szeretetével adok rád, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevé-
ben.”

Szentírási megerősítés: Márk 8, 32 „(Jézus) egészen nyíltan
megmondta”

2015. augusztus 29. Itthon az Úr Jézus: „Ezt üzenem X-nek:
Drága Kisfiam! Szívemnek reménye, öröme te vagy. Nagyon
boldoggá teszel Engem, amikor betérek a te tiszta, kicsi lelked-
be. Maradj Hozzám hűséges mindhalálig! Szeress Engem lán-
golóan! Az Istenszeretet meg fog óvni mindig minden bűntől,
minden elhajlástól, minden eltávolodástól Tőlem. Apostolaim
azt kérték: növeld bennünk a hitet! Tőled azt kérem, ez legyen
napi imád többször is: 
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Uram, növeld bennem az Irántad való lángoló szeretetet!
Uram, add nekem a Te szívedet, hogy úgy szeresselek Téged,
ahogy Te szerettél engem, amikor az életedet adtad értem! Én
is az életemet adom Érted, a Te kegyelmedből. Mindig enge-
delmes kisfiad akarok lenni! Uram, mutasd meg nekem, mi a
Te örök terved velem! Formálj engem egészen Magadhoz
hasonlóvá! Formálj engem a saját képmásodra, hogy bennem
Téged lássanak, ha megszólalok, Téged halljanak! Jézusom,
imádott örömöm, Rád szomjazik a lelkem! Vágyva vágyom
szent Színed látására, szívem-lelkem eleped a vágytól, hogy ott
lehessek, ahol Te vagy és lássam dicsőségedet! Köszönöm,
Uram, hogy Te Magad vágyakozol erre bennem, és így vágyam
nem reménytelen, hanem be fog teljesülni akkor, amikor
kihívsz ebből a testből, és fölemelsz Magadhoz szentjeid, és
szent angyalaid közé, ahol örökké szeretném zengeni a Te
dicsőségedet. 

Jézusom, imádott Királyom, egyedüli örömöm, boldogságom,
békém Te vagy. Te vagy a Szeretetóceán, amelyben elmerülök,
mint parányi vízcsepp. Köszönöm, hogy betöltöd szívemet, lel-
kemet, elmémet, minden gondolatomat. Mindig csak Rólad
akarok beszélni mindenkinek! Dicsőségedet akarom zengeni
szentjeiddel és szent angyalaiddal együtt itt és most a Földön,
és majd egy örökkévalóságon át! 

Imádott örömöm, Istenem, mindenem! Köszönöm, hogy leha-
joltál hozzám, köszönöm, hogy táplálod lelkemet drága szent
Testeddel és Véreddel. Köszönöm, hogy folyamatosan bennem
laksz, gyarló lelkemet királyi palotáddá formáltad. Köszönöm,
hogy kitartasz bennem egyik Szentáldozástól a másikig.
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Köszönöm, hogy még mindig köztünk vagy a Legméltó sá -
gosabb Oltáriszentségben és köszönöm azt a nagy kegyelmet,
hogy meghívtál a papi hivatásra, hogy általam, az én imámra
fogsz leszállni a kenyér és a bor színeiben, amelyet valóságos
Testeddé és Véreddé változtatsz át az Oltáron minden
Szentmisében. Jézusom, kérem a kegyelmet, hogy életem árán
is kitartsak hűségesen Melletted! Amikor a Szentmisében
Veled együtt kimondom, megismétlem a Te drága szent szava-
idat: ez az Én Testem, ez az Én Vérem, akkor teljesen átalakul-
jak Beléd és ne én éljek többé, hanem Te élj bennem! 

Jézusom, imádott örömöm, én Uram, én Istenem, Megváltóm,
Mindenem! Csak egyet kérek Tőled, egész életemre: maradj
velem mindig, ölelj szorosan a Szívedre, soha el ne engedj,
őrizz meg a bűntől, a hitehagyástól, minden félelemtől, a sátán
minden kísértésétől! Kérlek, őrizz meg Magadnak, hogy tiszta,
becsületes, hűséges papod legyek! Formálj engem szentté,
Magadhoz hasonlóvá, hogy mindig örömödre éljek és szolgál -
jalak Téged! Ezt add meg nekem, Jézusom, a Te mind nagyobb
dicsőségedre és a lelkek megmentésére! 

Áldj meg engem, Jézusom, megerősítő áldásoddal az Atya, a
Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen.”

Szentírási megerősítés: Máté 28, 16-20. „Az apostolok külde-
tése.”
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