
1 

 



2 



3 

 
 
 
 

MÁRIA JULIANNA LELKI NAPLÓJA 

XV. KÖTET 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szigethalom, 2017. 

 

 

 

 



4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

kapható: 
 

lelkinaplo.megrendeles@gmail.com 
(e-mail címen) 

 
Tel.: +36-70/354-5778 
Este (10 óráig hívható.) 

 
Kiadja: 

West-Graph Kft. 
Szigethalom 

 
ISBN 963 650 548 9, ISBN 963 04 8701 2 

 

 

 



5 

Ajánlás 
 
„Állhatatosan kitartottak az apostolok tanításában és kö-
zösségében, a kenyértörésben és az imádságban.” (Ap-
Csel 2,42) Nagyon fontos részt olvasunk itt a Szentírásból. 
Benne van az Egység a tanítványok. Krisztus követőinek 
az egysége, amely „a Kenyértörésben” azaz az Oltári-
szentségben valóságosan jelenlévő Jézus Krisztus a Fiúis-
ten köré szerveződik. Ebben elsődleges példaképünk az 
Istenanya kell, hogy legyen, aki mindig, minden körülmé-
nyek között Isten akaratát kereste és valósította meg életé-
ben. 
Mária Julianna lelki naplójában találkozhatunk az Úr Jézus 
és az Ő Édesanyja üzeneteivel, amely a Közösség, az 
Egység fontosságára, az Oltáriszentség mind mélyebb 
megtapasztalására és tiszteletére, az imádság szükséges-
ségére, a Szűzanya szeretetére és az Úr Jézussal való 
szoros kapcsolat kialakítására irányítja a figyelmünket. 
 
Szeretettel ajánlom mindenkinek figyelmébe e sorokat, - 
természetesen szem előtt tartva az Egyházi Tanítóhivatal 
azon megnyilatkozását, miszerint a magánkinyilatkoztatá-
sok elfogadása nem kötelező, és minden esetben a kinyi-
latkoztatás fényében megvizsgálandó - akinek Istennel való 
kapcsolatát erősíti, és ezáltal üdvösségét szolgálja az bát-
ran olvassa és váltsa életté. 
 
 
„Akinek van füle, hallja meg!” 
 
 

P. Teofil 
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Ez a könyv egy sikoly, jajkiáltás, harsonaszó, ébresztés, 
mert háború van. A sátánnak már nem elég, hogy 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 legcsodá-
latosabb gyöngyszeme, amely új fényben ragyogtatja fel 
előttünk Jézus Krisztus minden értelmet felülmúló végtelen 
szeretetét.” 

Mária Julianna 
 
„Ne oltsátok ki a Lelket, s a prófétai beszédet ne vessétek 
meg. Vizsgáljatok felül mindent, a jót tartsátok meg.” 
I.Tessz. 5., 19-21.) 
 
IX. Piusz pápa is megjövendölte, hogy az Egyház szörnyű 
megpróbáltatásai után, amikor a démoni erők egy évszá-
zadon át egyenesen az egyház kapuit ostromolják, „nagy 
jel adatik a világ számára, amely félelemmel vegyes tiszte-
lettel tölti majd el a világot”. 
 
„Bizony semmit sem tesz az Úr Isten anélkül, hogy titkát ki 
ne nyilatkoztassa szolgáinak, a prófétáknak. Ordít az orosz-
lán: ki ne remegne? Szól az Úr Isten: ki ne prófétálna?” 
(Ámosz 3:7-8. 
 
„Kiöntöm továbbra is a tanítást prófétai szóval, azoknak 
juttatom, akik bölcsességet keresnek, és nem hagyok fel 
vele nemzedékről nemzedékre, míg el nem jön a szent kor-
szak!” Sírák Fiának könyvéből, 24,46.) 
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Egyházi rendelkezés a próféciák hirdetéséről 
A karizmatikus eredetűnek tulajdonítható „lelki beszélgeté-
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, jövendölésekről, 
csodákról, stb. minden kifejezett egyházi engedély nélkül 
könyveket kiadni, azokat hívek között terjeszteni, és azokat 
olvasni, feltéve, ha az ilyen természetű írások nem tartal-
maznak 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) nél-
küli kiadását és olvasását. Az Imprimatur-ra csak akkor van 
továbbra is szükség, ha az ilyen kiadványokat a templomok 
előcsarnokában árusítják. 
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Ajánlás az Úr Jézustól 
 
2009. márc. 24. Szentségimádáson Jézus: „Ez a könyv 
szeretetem kiáradása az egész világra. Sajnálom ezt a tu-
datlan bűnbe esett népet. Ezért oktatom, tanítom őket álta-
lad. Lefoglaltalak Magamnak, hogy élő ceruzám, rozsdás 
vízcsapom, élő tabernákulumom légy. Te légy a lámpa, 
amelynek fénye Én vagyok. Mindazok, akik e fényben meg-
fürödnek, új fényáradatban fogják olvasni evangéliumomat, 
mert szeretetem és tanításom megvilágosítja elméjüket. 
Hitük és bizalmuk révén megtapasztaltatom velük végtelen 
irgalmasságomat és szeretetemet. Beavatom őket megvál-
tásom titkába. Ha ők is úgy akarják, munkatársaimmá lesz-
nek. Velem egyesülve lelkeket mentenek meg az örök kár-
hozattól. 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 mindazo-
kat, akik elutasítják. Szeretném, ha az egész világ megis-
merné ezt a könyvet, amely élő, eleven szavam, és teljes 
összhangban áll az evangéliummal. Mindaz, aki terjeszti, 
Engem szolgál. Én pedig asztalomhoz ültetem szolgáimat 
Atyám országában.” 
 
2009. máj. 24-én Szentségimádáson Jézus: „Ez a könyv 
hatalmas lelki táplálék mindazoknak, akik éhezik és szom-
jazzák az igazságot, akik közelebb akarnak jutni Hozzám. 
 
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 
könyvnek megszámlálhatatlan gyümölcseit, az üdvözült 
lelkeket.” 
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(Ez a lelki napló összes kötetére vonatkozik.) 
 
Mindenek előtt hálát adok hőn imádott Örök Édes atyám-
nak mind két Lelkivezetőmért, és természetesen köszöne-
tet mondok őnekik is, akik Istenem kegyelméből oly nagy 
szeretettel, megértéssel és türelemmel vezettek. Életem 
minden útvesztőjén át ők voltak a fény, amely megvilágítot-
ta számomra Istenem törvényét, és megváltó Jézusom 
őrajtuk keresztül sugározta rám segítő kegyelmét. Az első 
Lelkivezetőm Váry József, szervita rendi nevén, Bonajunkta 
atya volt. Őt 1984 augusztusában álmomban láttam meg 
először. 1999. márc. 2-án bekövetkezett haláláig – menny-
bevételéig – Ő vezetett. Amikor már egyre többet döntötte 
ágyba, és szólította a kórházba súlyos – halálos – beteg-
sége, akkor Jézusom új Lelkivezetőt jelölt ki számomra. 
Köszönetet mondok fiamnak az áldozatkész segítőmunká-
jáért, mert nélküle nem tudtam volna a számítógépes szö-
veg felvitelt elvégezni. 
 
 
 
 
 
 
 



10 

Tartalmi ismertető 
 

A Szentlélek megvilágosított a lelkinapló tartalmát illetően. 

Minden kötet középpontja a legméltóságosabb Oltáriszent-

ség tisztelete, imádása, és a tiszta lelkekre gyakorolt ke-

gyelmi hatása. 

Jézus: „Minden betű, amelyet veled leírattam, megújult 

Egyházamban teljesül be. Akkor fog Engem a legméltósá-

gosabb Oltáriszentségben úgy tisztelni, szeretni és imádni 

egységben Egyházam, ahogy elvárom tőle. De ehhez 

előbb meg kell tisztulnia." 

A lelkinapló 19. oldalán leírt álmomban láttam meg először 

Váry József atyát, aki ezután 15 évig a Lelkivezetőm volt. 

Álmomban ragyogó fehér ruhát adott rám. Ez volt az élet-

felajánlás, ahogyan ő mondta: az életáldozati örök fogada-

lom, amit első gyónásom alkalmával Jézus kért tőlem álta-

la, és őnála tettem le. Álmomban eggyé váltam a taberná-

kulummal, vagyis Istenem kegyelméből én is szentségtar-

tóvá váltam. Ez 1985-ben volt. 

Mária Julianna lelki naplója - a legméltóságosabb Oltári-

szentség tisztelete. Ez volt Mária Julianna küldetése, hogy 

ezt leírja, erre életével is példát adjon, és terjessze - vala-

mint halála után terjesszék mindazok, akiket majd erre indít 

a Szentlélek. Én az egyházszakadás miatt meg voltam 

fosztva a szentségektől, így a legméltóságosabb Oltári-

szentségtől is. Jézus vágyat adott a szívembe, hogy Őt az 

Oltáriszentségben a lelkembe fogadjam. Ő nemcsak betel-

jesítette ezt a hatalmas szomjamat, hanem igaz tanújává 

tett, hogy az Ő kegyelméből az Ő tanítását leírjam. Jézu-

som első szava ez volt hozzám: „Áldozz meg!" Kezdettől 

fogva mindig a legméltóságosabb Oltáriszentségből kapom 

a kinyilatkoztatásokat. Úrfelmutatáskor mindig szól hozzám 

hőn imádott Uram, és ha hosszabb üzenetet diktál, azt 
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mindig a tabernákulumból érzékelem. Amikor nem a temp-

lomban szól hozzám, akkor a lelkemből hallom Őt, Aki min-

dig emlékeztet rá, hogy az Oltáriszentségben a szívemben 

lakik. 1983. aug. 7-én, a Mennyei Atya napján hívott meg. 

Azóta rendszeresen járulok szentáldozáshoz. Egy héten 

többször is a szívembe fogadtam Őt, de mivel gyermeke-

met egyedül neveltem, kis korában nem tudtam minden 

nap eljutni a templomba. 

 

A Mária Julianna lelki naplója három kardinális üzenetet 

tartalmaz: 

1. Az Egyház egysége. 

2. A legméltóságosabb Oltáriszentség tisztelete. 

3. Szűz Mária tisztelete. 

Az Úr Jézus így imádkozik főpapi imájában Mennyei Atyjá-

hoz: „Legyenek mindnyájan egyek. ...amint mi egyek va-

gyunk.” Vagyis minden leszakadt tag térjen vissza az apos-

toli egyetemes Krisztus alapította Egyházba, amint ezt az 

Úr rajtam keresztül megvalósította. Az Úr Jézus első szavai 

ezek voltak hozzám: „Áldozz meg!” Majd őszinte bűnbána-

tom után: „Bűneid el vannak véve.” Szentáldozáskor pedig: 

„Térjél be közéjük!” Miután engedelmeskedtem hívásának, 

csak azután beszélt hozzám. 

Miért tértem vissza az apostoli egyetemes Anyaszentegy-

házba? 

Azért, mert Ő vágyat adott a szívembe a legméltóságosabb 

Oltáriszentség után, amelyben Ő valósággal jelen van, és 

ez csak a Katolikus Egyházban található meg. Miért hagy-

tam el a református hitet, amelybe beleszülettem? 

Azért, mert ott nem tisztelik és nem szeretik a Szüzanyát. 

Az édes Úr olyan nagy szeretetet és tiszteletet adott a szí-

vembe az Ő Szent Édesanyja iránt, hogy kisgyermeki ra-

gaszkodásom erősebb volt Égi Édesanyámhoz, mint az 
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őseim által tovább adott hithez való kötődésem, amelynek 

hiányosságait éppen a Mária tisztelet nélkülözése által fed-

te fel előttem az Úr Jézus. E két tisztelet megegyezik Don 

Bosco álmával. Ott is az Egyház csak úgy tud győzelmet 

aratni az ellenség felett, hogy a pápa az Egyházat, mint 

hajót, amely a viharos tengeren hánykolódik, szorosan 

hozzáköti a két oszlophoz: a legméltóságosabb Oltári-

szentséghez, és a Szüzanyához. Ezt mondta erről Don 

Bosco: „Annyi veszély között két eszközzel lehet megmen-

teni az Egyházat: A buzgó Mária-tisztelettel és a gyakori 

szentáldozással.” Ezt a kettőt kéri tőlem, és 

mindanynyiunktól a lelki naplóban az Úr Jézus. 

 

E három üzenet a megújult Egyházban nyeri el beteljesülé-

sét. Ezt ígérte meg a lelki naplóban az Úr Jézus: „Megújí-

tom Egyházamat. Egyházam újra egy lesz. Itt fogják méltó-

képpen tisztelni az Oltáriszentséget. Megújult Egyházam 

középpontja a legméltóságosabb Oltáriszentség lesz.” 
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Lelki önéletrajz 
 
Mária a bérmanevem. Attól a kedves atyától kaptam. Aki 
megbérmált. Nagyon kedves számomra ez a név, mert égi 
Édesanyám neve. Julianna a harmadrendi szerzetesi ne-
vem. A szervita világi harmadrend női ága alapítójának. 
Szent Falconieri Juliannának és a keresztmamámnak is 
Julianna a nevük. Irántuk való szeretetből és tiszteletből 
választottam ezt a nevet. A továbbiakban csak ezt haszná-
lom, mivel a lelkiatyám és az én óhajom is az, hogy rejtve 
maradjak. 
 

Elhívásom története 
 
Református családba születtem. A szüleim csak nagyon 
ritkán vittek templomba. Otthon azonban rendszeresen 
imádkoztunk, és olvastuk a Bibliát. Mivel az ötvenes évek-
ben voltam gyermek, így titokban jártam hittanra. Még az 
édesapám sem tudott róla, mert ő nem akart nekem „ket-
tős” nevelést adni. Azt mondta, hogy elég az, amit az isko-
lában tanulok. Hála a jó Istennek, Aki arra indította édes-
anyámat és anyai nagymamámat aki szintén velünk lakott - 
hogy hittant tanuljak. Titokban konfirmáltam, édesapám 
csak utána tudta meg. Mindig nagyon szerettem olvasni a 
Szentírást. Főleg az evangéliumot, közülük is Szt. Jánosét 
és a zsoltárokat. Ma is ezek a legkedvesebbek számomra. 
Amikor olvastam gyakran sírtam a meghatottságtól, hogy 
ennyire szeret minket a jó Atya. Én is igyekeztem teljes szí-
vemből viszonozni az Ő szeretetét. Amikor Úrvacsorát vet-
tem, úgy fogadtam, mint Jézus valóságos Testét és Vérét. 
Egyébként akkor még nem tudtam, hogy a protestánsok 
csupán jelképnek tekintik. Nagyon szerettem az Úr Jézust 
már kora gyermekkoromtól fogva. Nagypénteken ameddig 
csak tudtam étlen-szomjan böjtöltem, templomba mentem 
és rendszerint végigsírtam a szertartást. Többnyire a 
nagymamát kísértem. A Szüzanyát nagyon tiszteltem és 
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szerettem, mint imádott Jézusom Édesanyját. A nagyma-
mám elmondta, hogy amikor édesanyámat szülte, tüdővér-
zése volt. (Ekkor 1930-at írtak.) Az orvosok lemondtak róla. 
Éjjel-nappal imádkozott, hogy négy kisgyermekét föl tudja 
nevelni. Egyszer csak nagy fényesség töltötte be a kis szo-
bát, ahol feküdt. Megjelent neki a Szüzanya a kisded Jé-
zussal a karján. Rámosolygott és azt mondta neki: „Ne félj! 
Meghallgattatott a te könyörgésed, 75 éves korodig fogsz 
élni.” Ezzel a jelenés eltűnt. A nagymama pedig fokozato-
san felgyógyult. Ekkor 39 éves volt. A 75. születésnapját 
kórházban töltötte. Meglátogattam, imádkoztam vele. (Ek-
kor 17 éves voltam.) Másnap reggel telefonáltak a kórház-
ból, hogy a nagymama éjfél után nem sokkal örök álomra 
szenderült. 
 
10 éves koromban a szüleim elvittek nyaralni egy kis hegy-
vidéki faluba, ahol megismerkedtem egy korombeli ott lakó 
kislánnyal. A későbbi években rendszeresen nyaraltam ná-
luk. A házukkal szemben lakott a plébános atya, aki délu-
tánonként megvendégelt bennünket süteménnyel, szörppel 
és közben Istenről beszélt nekünk. 
16 éves voltam, amikor sehogy sem tudtam magamnak 
elképzelni a jó Istent. Akkor ez az atya ezt mondta: „Isten a 
végtelen energia. Aki mindent megtehet. Ő a végtelen sze-
retet és bölcsesség, Aki nekünk jót akar, és mint Teremtőnk 
a legjobban tudja, hogy nekünk mi a jó. Ezért teljesen ha-
gyatkozzunk Rá.” Az isteni gondviselés már akkor előkészí-
tette ezt a találkozást, melynek kapcsán 22 évvel később 
jöttem ide tanácsot kérni. Itt lettem elsőáldozó, és ez az 
atya bérmált meg. 22 éves koromban férjhez mentem és 30 
évesen világra hoztam egyetlen gyermekünket. A kisfiam 
hat hónapos volt, amikor hirtelen egyik délután rosszul let-
tem, és le kellett feküdnöm. Ekkor álmot láttam. Egy bu-
szon utaztunk a férjemmel. A busz megállt. Én le akartam 
szállni. A férjem minden erejével igyekezett visszatartani, 
de én kitéptem magam a karjaiból, és leszálltam. Ő a bu-
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szon maradt, ami tovább ment vele. Én elkezdtem futni 
majd kitárt karokkal szálltam fölfelé és azt kiáltottam: „Me-
gyek, drága Úr Jézusom, megyek Hozzád!” Nem láttam 
senkit, de kimondhatatlan édes vonzást éreztem. Utána az 
álmomban egy hosszú, széles asztalnál ültem. Velem 
szemben ült a fiam, és még néhány ismeretlen ember. Ott 
így imádkoztam: „Jó Atyám, köszönöm Neked, hogy a fia-
mat fölneveltem. Megtanítottam őt, hogy megismerjen és 
szeressen Téged. 18 éves, most már átadom Neked, Te 
vidd oda továbbtanulni, ahová jónak látod.” Amikor ezeket 
imádkoztam, tudtam, hogy egy teljesen új iskolarendszer 
létezik. Ekkor 1982. áprilist írtunk. 
A házasságomból kifolyólag sok problémám volt. Közös 
gyermekünk, és én is sokat betegeskedtünk. A férjem, aki 
egyébként római katolikus hitű, nem gyakorolta a vallását. 
 
Az álom beteljesült. A férjem 14 évi házasság után elvált 
tőlem. De akkor én már római katolikus voltam. Lelkiatyám 
megtiltotta, hogy beadjam a válópert, de ismerve elviselhe-
tetlen terheimet, azt tanácsolta, hogyha a férjem kezdemé-
nyezi a válást, engedelmeskedjek s fogadjam Isten kezé-
ből. Előtte azért imádkoztam, hogy változzon meg a férjem, 
de ha nem akar, akkor vigye el a jó Isten az életemből. A 
válóper alatt az álmom erősített meg, hogy közös gyerme-
künket én fogom felnevelni. Meg voltam győződve róla, 
hogy a kisfiunk nálam van a legjobb helyen. Amikor az 
ügyvédem semmi jóval nem biztatott, így imádkoztam: „Jé-
zusom, Téged Pilátus halálra ítélt. Értem átszegzett Ke-
zedbe ajánlom ügyemet. Mindenekfölött bízom Benned!” 
Gyermekünket én nevelem, csodálatos békében és szere-
tetben élünk. A férjemért sokat imádkozom. Ő továbbra is 
megmaradt a régi életstílusában. Gyermekünk révén a 
kapcsolattartásunk békés, normális. 
Még a házasságom fennállása alatt, lelki szenvedéseim 
közepette gyakrabban jártam a református templomba. Az 
egyik ifjúsági bibliaórán egy fiatal lelkész Jézus Édesanyjá-
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ról beszélt. Körülbelül ezeket mondta: „Mária ugyanolyan 
bűnös asszony volt, mint a többi. Szüksége volt a megvál-
tásra. Jézuson kívül még több gyermeke is volt.” Én ezután 
sírva mentem haza. Mérhetetlenül fájt a lelkem ezektől a 
szavaktól. Számomra Jézusom Édesanyja mindig Szent 
volt, és mint ilyen, sérthetetlen is. Ezt mondtam magamban: 
soha többé nem megyek be abba a templomba. A katolikus 
vallást nem ismertem, bár a férjemmel gyakran jártunk mi-
sére, amíg udvarolt. Ez az eset 1983 kora tavaszán történt. 
Ellenállhatatlan vágyat éreztem, hogy meglátogassam azt a 
római katolikus atyát, akivel gyermekkoromban oly sokat 
beszéltem. Nyáron meg is érkeztünk. A falu annyira be-
épült, hogy nem ismertem rá. Szállásunk nem volt. A fér-
jemmel és a másfél éves kisfiammal voltam. Egy parkoló 
mellett tiszta egyszerű kis ház állt. Rajta felirat: Szoba kia-
dó! Vonzást éreztem. Becsöngettem. Egyszerű idős néni 
nyitott kaput. 
 
Ott maradtunk. A férjem még aznap hazautazott, mert nem 
vett ki szabadságot. A néni később elmondta, hogy imád-
kozott, hogy Jézus küldjön neki vendéget. Én pedig szállást 
kértem Jézustól. A néni buzgó katolikus asszony, aki 22 
éves kora óta özvegyen nevelte fel két gyermekét. 30 éve 
díszíti virágokkal a templomot. Elmondtam neki lelki prob-
lémámat és még aznap felkerestem a plébános atyát. Be-
számoltam neki keserű tapasztalataimról, és választ kértem 
tőle Jézus Édesanyjára vonatkozóan. Válaszul egy könyvet 
nyomott a kezembe, melynek címe: Jézus benső élete Baij 
Mária Cecília feljegyzései szerint. Kővári Károly jezsuita 
szerzetes atya fordításában. Ez egy három kötetes könyv 
első része volt, amely a Jézus rejtett élete alcímet viselte. 
Mivel azelőtt még sohasem olvastam magánkinyilatkoz-
tatást, ezért megkérdeztem Jézust a Szentírásból. Az Éne-
kek Énekéből a következőket olvastam: „Megtaláltam Akit 
igazán szeret a lelkem, megragadom és el nem engedem.” 
Ezek után elkezdtem olvasni a könyvet. Jézus fogantatásá-
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tól a megszületéséig. Csodálatos volt az a bensőséges lelki 
kapcsolat, amely Anya és isteni Magzata között zajlott. 
Amikor Mária világra hozta isteni Gyermekét, Szent József-
fel együtt földre borulva imádták a megtestesült isteni Kis-
dedet. Mivel méltatlannak tartották magukat, ezért nem 
merték Őt érinteni. Ekkor Jézus lelkében szólította Anyját, 
hogy fázik és éhes és kéri, hogy gondoskodjon Róla. A 
Boldogságos Szűzanya ekkor az Énekek éneke szavaival 
szorította keblére Szent Fiát: „Megtaláltam, Akit igazán sze-
ret a lelkem, megragadom és soha el nem engedem!” 
 
Amit én e könyv olvasásakor átéltem, azt megfogalmazni 
nem tudom. Talán mennyei örömnek nevezhetném. Min-
denesetre sírva borultam a padlóra, és könnyek között kér-
tem bocsánatot Jézus Édesanyjától, amiért nem tiszteltem 
és nem szerettem Őt Hozzá méltóan. Úgy éreztem, hogy 
Szűzanyám karjaimba adta egyszülött Gyermekét, Akinek 
kimondhatatlanul örültem. 
 
Másnap elkértem a könyv másik két kötetét is. Mielőtt bele-
néztem volna, kértem a Szentlelket. Így találtam rá arra a 
részre, amelyben Jézus arról beszél, hogy milyen nagy ke-
gyelmeket ad azoknak a lelkeknek, akik Őt tiszta szívvel 
magukba fogadják. Kimondhatatlan vágyat éreztem arra, 
hogy Jézust a legméltóságosabb Oltáriszentségben a szí-
vembe fogadjam. 
Másnap, vasárnap reggel misére indultam. Öltözködés 
közben belül a lelkemben egy szelíd, de határozott hangot 
hallottam: „Áldozz meg!” Nem lehet, válaszoltam, mert is-
mer az atya és ebből botrány lesz. A hang válaszolt: „Ne 
félj, nem lesz semmi baj, áldozz meg!” Én megint csak tilta-
koztam. Ő így válaszolt: „Ha nem akarod, nem muszáj. De 
ne félj, áldozz meg!” Ekkor ismertem fel a hang tulajdono-
sát. Jézust. Sírva válaszoltam: „Uram! Én nyomorult bűnös 
vagyok. Gyónni sem tudok. Hogy járulhatnék én a Szent-
séghez?” Ő szeretetteljes hangon csak ennyit válaszolt: 
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„Bűneid el vannak véve.” Sírva futottam el a templomig. A 
szentmise végén félve, remegve beálltam a szentáldozás-
hoz járulók sorába. Közben hallottam Jézusom szerető 
hangját: „Térjél be közéjük!” Mise után azonnal elmentem 
az atyához. Minden élményemről részletesen beszámoltam 
neki. Ő a következő héten minden nap tanított majd ezt 
mondta: „Nagyon jól ismered a Szentírást. Ha csak a tized 
részét tartod meg mindannak amit ismersz, üdvözülni 
fogsz.” Egy hét múlva életgyónást végeztem nála. Elsőál-
dozó voltam, és megbérmált. A házinénim lett a 
bérmakeresztmamám. Amíg csak haza nem szólította 
mennyei Édesatyánk, nagyon jó kapcsolatban voltunk. Ezu-
tán nagyon boldog lett a lelki életem. Úgy gondoltam, hogy 
ha a vasárnapot megünnepelem, akkor kötelességem a 
pénteki napokon engesztelni. Ugyanis a kereszthalál után 
jött a feltámadás. Egy éven keresztül buzgón jártam a 
szentmisékre. Közben megismerkedtem egy teológussal, 
akitől megtudtam, hogy hol lehet jelentkezni hitoktatói tan-
folyamra. Nagy indíttatást éreztem. Meg is kerestem az 
atyát, aki vezette, de ő elküldött azzal, hogy előbb el kell 
végeznem a teológiát. Mondtam, hogy én nem magamtól 
jöttem. Végül megengedte, hogy a csoportban tanuljak. 
Félév táján felolvastak egy felkérő levelet, amelyben kisegí-
tő hitoktatót kerestek. Megadták a címet, hogy hol kell je-
lentkezni a reggeli diákmise után. Előtte való nap sokat 
dolgoztam, és nagyon későn feküdtem le. Hívást éreztem, 
de teljesen alkalmatlannak tartottam magamat, így 
Szüzanyámra bíztam a döntést. Azt kértem, hogy ha Ő azt 
akarja, hogy elmenjek, ébresszen fel. Meg is tette. A kisfi-
am álmában fölkacagott, erre ébredtem. Rögtön eszembe 
jutott, hogy indulnom kell. Oda is érkeztem pontosan. Mise 
után mindent megbeszéltünk az atyával. Három éven át 
oktattam tanítványaimat, akik 8-10 éves gyermekek voltak. 
Nagyon szerettük egymást. A misztérium-játékokat is beta-
nítottam nekik, és karéneket vezettem. Minden diákmisén 
az oltárnál magyar gregorián énekeket énekeltünk. Ezen 
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kívül a karácsonyi éjféli mise előtt egy órás műsort adtunk. 
A zenéket egyedül szerkesztettem. Alig fértek el egymástól 
az emberek, olyan zsúfoltság volt. Minden nagyon szépen 
sikerült. 
 
Nagyböjtben egy órát Jézus torinói halotti lepléről tartottam. 
Amint az óra elején a jegyzetembe néztem, némán folytak 
a könnyeim. Percekig képtelen voltam megszólalni. A 
gyermekek velem sírtak. Szűzanyámat kértem, segítsen 
megtartani az órát. Úgy tapasztaltam, hogy tanítványaim 
számára mély benyomást keltett ez a téma. Utána az atya 
is - aki minden órámon bent ült - elismerően nyilatkozott. 
 
Minden órám előtt a templomban imádkoztam. Kértem a 
Szentlelket, hogy ő tanítson rajtam keresztül. Az órákon 
filmet is vetítettem. Mindig szenteltem időt az egyházi év 
aktualitásainak. Októberben rózsafüzért tanultunk. Május-
ban litániára mentünk. Tanítványaim óhajára közös utat 
akartam szervezni Medjugorjéba. De ezt a templom plébá-
nosa megtiltotta azzal az indokkal, hogy az Egyház még 
nem foglalt állást ez ügyben. Pedig akkor még béke volt. 
1985-öt írtunk. Később én elutaztam a kisfiammal egy má-
sik templom szervezésében. Nagyon sok kegyelmet kap-
tunk. 
 
Amikor megszűnt a hitoktatói munkáin a templomban, Jé-
zusom ezt mondta: „Mindig lesznek tanítványaid!” Akkor ezt 
úgy értettem, hogy azután is fogok hitoktatni. De erre nem 
nyílt alkalom, és egy ideig emiatt szomorkodtam. Most már 
értem. Jézus üzeneteinek leírása által még földi életem be-
fejezése után is lesznek tanítványaim, akiket Maga Az Úr 
Jézus tanít kinyilatkoztatásai révén. 
1985 nyarán álmot láttam. Egyik kedves kis tanítványom-
mal a Golgotán voltunk. Jézus életnagyságú keresztje előtt 
térdepeltünk. Mellette volt a két lator. Nagyon sírtam. Utána 
felálltam, és egy templomban találtam magamat. Itt egy 
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idős pap egy csodálatos ragyogó fehér ruhát adott rám, 
amely a fejem tetejétől a talpamig betakart. Ennyit mondott: 
„Megkeresztellek.” Ezután visszanéztem a Golgotára, ahol 
a keresztek eltörpültek és egy színarany tabernákulumot 
láttam. Ellenállhatatlanul édességes vonzást éreztem irán-
ta. Valósággal repültem Felé, és eggyé váltam Vele. 
 
Akkoriban részt vettem egy lelki gyakorlaton, ahol megis-
merkedtem egy lelki testvérrel, akitől érdeklődtem, tudna-e 
ajánlani egy lelki vezetőt. Ajánlott valakit. Amikor elmentem 
hozzá először gyónni, teljesen ismeretlenül, felsorolta, hogy 
milyen nagy kegyelmeket kaptam a jó Istentől. Azt mondta: 
„Szentté kell lenned! Ha nem leszel szentté, hiába születtél! 
Jézus kér tőled valamit, de azt csak két nap múlva mond-
hatom meg, hogy mit, mert most még sokan várnak rám.” A 
csukott ajtón keresztül megérezte, hogy jöttek hozzá, mert 
amikor én bementem senki sem várt utánam. Az elkövetke-
ző két éjjel alig tudtam aludni a vágytól, hogy mindent Jé-
zusnak adjak, bármit is kérjen tőlem. Akár az életemet is. Ő 
az életemet kérte. Amikor legközelebb mentem új 
Lelkiatyámhoz, a szentmisén döbbenten ismertem fel, hogy 
ő az, aki néhány héttel azelőtt álmomban rám adta azt a 
gyönyörű fehér ruhát. Sírtam a meghatottságtól. Mise után 
letettem nála az életáldozati örök fogadalmat. Akkor ma-
gamnak megfogadtam, hogy amíg ő él, nem megyek más-
hoz gyónni. Ettől kezdve életemnek új értelme van. Jelsza-
vam: „Mindent Istenem nagyobb dicsőségére a lelkekért!” 
Rengeteg kegyelmet kapok. Életem minden pillanatát a 
láthatatlan, de mégis állandóan megtapasztalható Jézusom 
irányítja. Végtelen sok csoda történik velem. Jézus sugalla-
tok által tanít, mint egy jóságos Atya egy kb. 3 éves kis-
lányt. 
1983 óta hallom sugallatait. Még a kezdeten azt mondta: 
„Majd elhozom számodra a megfelelő időt, amikor le kell 
írnod tanításaimat és üzeneteimet, hogy testvéreid haszná-
ra legyen. A hátralévő életedet teljesen szenteld Nekem! 
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Írd meg naplónkat! A neved maradjon elrejtve - ezt 
Lelkiatyádon keresztül is így kértem. Az írás címe ez le-
gyen: Mária lelki naplója.” A második nevemet, a Juliannát - 
Jézusom jóváhagyásával - én tettem hozzá, azért, hogy az 
olvasó első látásra nehogy félreértés miatt a Szüzanyának 
tulajdonítsa ezt az írást. 
 
Azóta Jézus minden szentmisén felszólít: „Írd meg üzenete-
imet!” Az édes Úr első megszólítása óta - sőt már előtte is - 
életemet és gyermekem életét is teljesen átadtam Neki. A 
szürke hétköznapok kis és nagy dolgaiban maximálisan 
igyekszem az evangélium szellemében megmaradni. Lehe-
tőleg minden nap misére megyek és szentáldozáshoz járu-
lok. Havonta vagy gyakrabban gyónok. Istenben találom 
minden örömömet, és Őbenne szeretem gyermekemet, 
akivel megajándékozott. Mindezeket az Ő kegyelmi aján-
dékaiból teszem, mert én magam semmi vagyok. 
Bár a nevem rejtve marad, azért fontosnak tartottam egy 
rövid életrajzot írni magamról, hisz életem minden napját 
átszövik drága Jézusom csodálatos kegyelmi ajándékai, 
amelyeket az Ő mind nagyobb dicsőségére adok közre. 
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XV. kötet Mária Julianna lelki naplója 
 

Az Úr Jézus, a Szentlélek és a Szűzanya üzenetei és 
tanításai 

 
2015. október 6. Szentségimádáson Jézus: „Drága gyer-
mekeim! Az éj sötétje borult erre a világra. A bűn belepte a 
lelkeket. Soha nem látott szükségem van rátok, hogy bera-
gyogjátok ezt a Földet, mint fáklyák, amelyek mutatják az 
igaz utat az éj sötétjében. Ezt mondtam: Ti vagytok a világ 
világossága, a Föld sója. Nem kell belőletek sok, de akik 
Hozzám tartoztok, úgy éljetek, hogy életszentségetek fe-
lülmúlja a farizeusokét. Elsősorban életpéldátokkal hirdes-
sétek Evangéliumomat! Ma inkább tanúságtevőkre van 
szükség, mint tanítókra.  
 
Gyermekeim, imádkozzatok! Az, amiben most éltek, a sö-
tétség órája, a számkivetettség, a siralomvölgy. A ti szere-
tetetek ragyogja be elkeseredett, Engem kereső 
felebarátaitok lelkét! Sokan rossz helyen keresik a boldog-
ságot. Ezért van annyi csalódott, szerencsétlen ember. Ti 
mutassátok meg nekik, hogy az igazi boldogság Én Magam 
vagyok! Én vagyok a drága kincs, Akiért mindent elad, aki 
megtalált, csak hogy Engem birtokoljon. Mindent eladni azt 
jelenti, hogy lemond a világ összes élvezetéről csak azért, 
hogy törvényeimet megtartva, Engem fogadjon a szívébe, 
Aki a legméltóságosabb Oltáriszentségben köztetek marad-
tam. Felfogni nem tudjátok azt a nagy kegyelmet, amikor 
Maga az Isten száll alá a lelketekbe. Ezért kicsinyeim na-
gyon tisztáknak és szenteknek kell lennetek, mert a legna-
gyobbat, Magát az Istent birtokoljátok.  
 
Drága gyermekeim! Ezt a hatalmas kegyelmet majd csak 
országomban fogjátok teljes egészében felfogni. Addig is 
legyetek nagyon alázatosak, és adjatok hálát ezért a nagy 
kegyelemért! Elmélkedjetek kínszenvedéseimen! Nézzétek 
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átszegzett, Véremmel borított, értetek szenvedő, haláltu-
sámat vívó, vonagló Testemet! Ne fordítsátok el szemete-
ket Rólam, a Megfeszítettről! Mindezt értetek szenvedtem 
el. Ennyire szeretlek benneteket. Ilyen nagy árat fizettem a 
ti üdvösségetekért. Ezért tartsátok a legfontosabbnak lelke-
tek tisztaságát, törvényeim megtartását! Tartsátok távol 
magatokat minden bűntől, gyarlóságtól! Minden kísértést 
azonnal vessetek el magatoktól! Mindig Engem lássatok 
magatok előtt! Mennyit szenvedtem értetek. Ha így éltek, 
már most a Mennyországban lehettek. Ezt mondtam: A 
Menny köztetek van, ha szeretetben éltek. Arról ismernek 
föl benneteket, hogy Hozzám tartoztok, ha szeretetben él-
tek egymással. 
 
Kicsinyeim! Odaát soha nem látott boldogság és gazdag-
ság vár rátok. Ha a kicsiben hűek vagytok, csak akkor kap-
hatjátok meg. Helyet készítettem nektek, amit csak akkor 
nyerhettek el, ha szeretitek az Istent. Éljetek szeretetben! 
Legyetek világító fáklyák ebben a kopár, kietlen siralom-
völgyben, amit a bűn sötétje borít. De nemsokára felvirrad a 
Nap, az Örök Fény birodalma, az ezer éves béke uralma, 
amikor a Szentlélek fénye és ereje tölti be a lelkeket. A 
Szentlélek adja meg mindenkinek az Isten ismeretet. Ő ra-
gyogja be a lelkeket, és Ő Maga fog szeretni minden ember 
által. A nagy hazudozót, a sátánt ezer évre megláncolom, 
aki tévútra vezette a népeket. Nem lesz akkor kísértés, sem 
gyűlölet, sem jajkiáltás. Minden ember testvérként fogja 
szeretni egymást. Úgy fogtok körülvenni Engem az Oltári-
szentségben, mint egyetlen nagy család. Soha nem látott 
tisztelettel, szeretettel és imádással fogtok Körém gyűlni. 
Mindenkinek bőven lesz ideje imára, pihenésre. A föld bő-
ven megtermi gyümölcsét. Sok gyermek fog születni, akik 
által Maga a Szentlélek fogja dicsőíteni a Szentháromság 
egy Istent. Boldogok lesznek, akik megérik ezt az új kort, 
vagy beleszületnek.  
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Adjátok át az életeteket Nekem! Bízzatok Bennem! Hagyat-
kozzatok Rám teljesen! Akkor Én rövid úton szenteket for-
málok belőletek. A sátán hiába acsarkodik. Ő az örök vesz-
tes. Hamarosan egy új világ virrad fel rátok.  A béke kor-
szaka. Erre áldalak meg benneteket a Bennem való biza-
lom Lelkével, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.” 
 
2015. október 10. A kegyelem órájában itthon az Úr Jézus: 
„Drága gyermekeim! Imádjatok Engem a legméltóságosabb 
Oltáriszentségben! Ennek van Előttem a legnagyobb érté-
ke. Minden imátokat ajánljátok föl az Én Legszentebb Szí-
vem és Szent Édesanyám Szeplőtelen Szíve szándékai 
szerint! Most nagyon siralmas idők elé néztek. Hamarosan 
igazságosságom haragja és nagy fenyítés zúdul erre a 
Földre. De a választottak kedvéért megrövidítem ezekkel a 
szenvedésekkel teli napokat. Úgy imádkozzatok, és en-
geszteljetek, hogy legyetek tudatában annak, hogy kizáró-
lag értetek, az életszentségben élő, engesztelő kicsiny lel-
kekért tartom fenn ezt a világot. Tartsatok ki Mellettem 
mindhalálig! Én mindig mellettetek állok, vigyázok rátok, és 
vezetlek titeket az örök haza felé, az életszentség útján. 
Általatok Én mentem a lelkek sokaságát.  
 
Az életeteknek egyetlen értelme Evangéliumom hirdetése 
és a lélekmentés legyen! Ezt kértem apostolaimtól és a vi-
lág végezetéig élő összes lélektől, akiket követésemre hív-
tam meg.  
 
Adjátok át újra meg újra az életeteket Nekem, és bízzatok 
Bennem! Amikor úgy érzitek, hogy nagyon magányosak 
vagytok, és mindenki elhagyott benneteket, akkor lépjetek 
be szívetek legbelső szobájába, ahol Én trónolok, mert szí-
vetek-lelketek az Én palotám. Ott boruljatok le Előttem, ad-
játok át Nekem minden gondotokat, és Én megsegítelek 
benneteket. Legyetek tudatában annak, hogy Én soha nem 
hagylak el titeket!  
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Hirdessétek jóságomat, hűségemet, megbocsátó szerete-
temet, végtelen irgalmamat! De mindezeket a kegyelmeket 
csak akkor tudjátok birtokolni, ha megtértek Hozzám, és ha 
őszinte bűnbánatot tartotok, mert Isten az alázatosakat föl-
emeli, de a kevélyeknek ellenáll. Csak aki szívből megbán-
ja bűneit, az nyer bocsánatot. Aki konokul kitart bűneiben, 
gonoszságában, annak megfizetek tettei szerint. Annak ki 
kell inni haragom kelyhét, és meg kell bűnhődnie tettei sze-
rint. Én, aki a szíveket és a veséket vizsgálom, megfizetek 
mindenkinek tettei szerint.  
 
Drága gyermekeim! A Szívemre ölellek titeket. Úgy simulja-
tok Hozzám, mint akiknek senkije és semmije sincsen Raj-
tam kívül, mert Nekem az egész szívetek kell. Én azt aka-
rom, hogy csak egyedül az Enyéim legyetek, csak Engem 
szolgáljatok, és csak Nekem éljetek! Akkor nem fogtok csa-
lódni, mert Én soha nem hagylak el benneteket, Rám min-
dig számíthattok, Én gondotokat viselem. Különösen most, 
ezekben a nehéz időkben. Ezeket a szavaimat véssétek 
mélyen a tudatotokba és legyen eszetekben, főleg amikor 
szükséget szenvedtek, és nagy üldözés tör ki.  
 
Gyermekeim! Amióta a kereszténység fennáll, soha nem 
volt ekkora nagymérvű üldöztetés, mint ami most készül 
követőim ellen. De azt is megmondom nektek, hogy most 
ezekben az időkben az Ég kapui szélesre tárva vannak 
mindazon gyermekeim előtt, akik hűségesen kitartanak 
Mellettem és életüket sem kímélik mindhalálig. Minden vér-
tanú gyermekem azonnal feljön Hozzám az Én dicsősé-
gembe és örökkön-örökké örvendezni fog, mert letörlök 
szemükről minden könnyet.  
 
Ezt vértanúimnak üzenem, akik nemsokára vérüket ontják 
Értem: ne az ideig való nyomorúságot lássátok, hanem az 
utána következő dicsőséget! Bízzatok Bennem, mert Én 
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helyet készítettem nektek Atyám országában! Bízzatok 
Bennem, mert minden látszat ellenére ti az örök boldogság 
és az örök élet részesei vagytok! Apostolaim mind vértanúk 
lettek. Szent János apostol Keresztem alatt szenvedte el a 
vértanúságot. Úgy szeretett Engem, hogy jobban szeretett 
volna az Én helyemben lenni a Keresztfán, mint Engem így 
látni rettenetes haláltusámban. Szeressetek ti is úgy En-
gem, ahogy ő, és ahogy szent Édesanyám szerettek a Ke-
reszt alatt. Édesanyám is szívesebben lett volna a helyem-
ben, mint hogy így lásson Engem.  
 
Kicsinyeim! Az óra itt van, amikor szétválasztom a juhokat 
a kosoktól, a farkasokat a bárányoktól. Most mindenkinek 
színt kell vallania: vagy Mellettem, vagy Ellenem. Vigyázza-
tok, örök életetek múlik rajta! Az örök élet Én Magam va-
gyok. Aki Mellettem kitart, üdvözül, aki megtagad Engem, 
az elkárhozik. Én azért jöttem, hogy életetek legyen és bő-
ségben legyen. Válasszatok Engem és elnyeritek az örök 
életet! Erre áldalak meg titeket Szívem túláradó, megerősí-
tő szeretetével az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.” 
 
Szentírási megerősítés: Ef 1, 13 „Benne kaptátok meg ti is 
a megígért Szentlélek pecsétjét, miután hallottátok az igaz-
ságról szóló tanítást, üdvösségetek Evangéliumát, és hit-
tetek benne.”  
 
2015. október 18-án du. itthon az Úr Jézus: „Drága gyer-
mekeim! Szívemnek kedves választottjai, nagyon szeretlek 
benneteket! Kicsinyeim, imádkozzatok, mert a háború már 
elkezdődött. A béke nagyon törékeny lábakon áll. Hamaro-
san a rejtekbe kényszerültök, mert nagy keresztényüldözés 
jön. Európa biztonsága megdőlt. Nagyon sok gonosz em-
bert engedtek be. Ők a sátán citerái, ellenfelem úgy játszik 
rajtuk, ahogy neki tetszik. Csak akkor vagytok védelemben, 
ha teljes hittel, bizalommal Rám hagyatkoztok, és szüntele-
nül imádkoztok. Bizalmatok mértékében kapjátok Tőlem a 
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kegyelmet. Ne féljetek üldözőitektől! Ezeknek meg kell tör-
ténni. Így rostálom meg az Egyházat, így választom szét az 
igazakat a képmutatóktól. Templomaimat és az Egyházi 
intézményeket feldúlják és megsemmisítik. Az idő vésze-
sen fogy. Ennek a korszaknak hamar vége lesz. Éljetek 
szüntelen készenlétben, szeressetek Engem lángolóan és 
tegyétek meg mindazt, amire figyelmeztettelek benneteket! 
Hatalmas kegyelmet kaptatok, amely többet ér az aranynál 
és az ezüstnél, mert a bölcsesség semmivel sem helyette-
síthető. Nagyon szomorú idők várnak rátok. Nagy lesz a 
szegénység. Imádkozzatok a békéért, a kápolna fölépülé-
séért, (a Szent Anna réten, amit a Szűzanya kért Natália 
nővéren keresztül), imádkozzatok Magyarországért, a ve-
zetőkért, hogy őrizzelek meg titeket minden ellenségtől. Ne 
féljetek, Én mindig veletek vagyok, megóvlak titeket, drága 
Szent Véremmel betakarlak benneteket! Mellétek adom 
Szent Mihály főangyalt az ő seregeivel, hívjátok őt gyakran 
segítségül és szent Édesanyámat, aki Istenanyai palástjá-
val betakar benneteket. A Szívembe rejtelek titeket, Nálam 
mindig biztonságban vagytok, akár éltek, akár haltok. Meg-
áldalak titeket megerősítő áldásommal, az Atya, a Fiú és a 
Szentlélek nevében.” 
 
Szentírási megerősítés: Márk 6, 14 cím: „Keresztelő János 
halála” 
 
2015. okt. 19. Szentségimádáson Jézus: „Drága gyermeke-
im! Az idő közel. Készüljetek! Hamarosan kitör a keresz-
tényüldözés. Kérjétek magatokra a hit kegyelmét, mert csak 
erős hittel tudtok szembeszállni a sátánnal, aki igyekszik 
megfélemlíteni benneteket. Csak ha hisztek Bennem, akkor 
fogtok kitartani Mellettem. Bizalmatok mértékében kapjátok 
Tőlem a kegyelmet. Ne féljetek! Én mindig veletek vagyok. 
Ellenfelem, a sátán csak annyit tehet, amennyit Én megen-
gedek neki. Dicsőítsétek meg Nevemet azzal, hogy minden 
körülmény között kitartotok Mellettem! Nézzetek fel Rám, a 
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keresztre! Mennyit szenvedtem értetek. Soha ne mondjá-
tok: elég volt. Irántam való szeretetből öleljétek át kereszte-
teket! Mindig csak a kegyelmet és az erőt kérjétek, hogy 
maradéktalanul beteljesítsétek rátok vonatkozó örök szent 
tervemet! Ne féljetek a haláltól! Utána kezdődik el örök éle-
tetek. Ha határtalanul bíztok Bennem, Én megédesítem és 
megkönnyítem terheteket, és a halál csak átmenet lesz 
számotokra. Mindent a hit szemével lássatok! Akkor köny-
nyű és édes lesz halálotok, és már várni fogjátok, hogy ál-
tala, mint egy kapu által belépjetek az örök boldogság ho-
nába. Ne az ideig valókkal foglalkozzatok, hanem azzal, 
ami odafönt van, ami örök. Akkor jó úton jártok, és az örök 
boldogság lesz a jutalmatok. 
 
Kicsinyeim! Már mindent elmondtam nektek. Figyeljétek a 
jeleket! Most bontakoznak ki az események. Most teljesül 
be mindaz, amit előre megmondtam nektek.  
 
Kicsinyeim! Az óra itt van. Hamarosan megláttok Engem 
színről színre. Éljetek mindenkivel szeretetben, mert csak 
ennek van örök értéke Előttem. Tegyetek jót legfőképpen 
hittestvéreitekkel! Segítsétek őket, hogy miattatok magasz-
talják az Istent!  
 
Kicsinyeim! Hamar lezárul ez a korszak. Egy új következik, 
az ezer éves béke uralma, amiről már beszéltem nektek. 
Imádkozzatok, hogy visszatérjek az ég felhőin dicsősé-
gemben, és Magammal hozzam nektek a békét és a szere-
tetet! A derűt soha ne hagyjátok kimenni a szívetekből! Jó-
ért, rosszért adjatok hálát! Bízzatok Bennem! Én minden 
rosszból jót hozok ki. Az Istent szeretőknek minden a javuk-
ra válik. Csak aki mindvégig kitart, az üdvözül. Így éljetek 
kicsinyeim, akkor elnyeritek az örök élet boldogságát. Erre 
áldalak meg benneteket Szívem mindeneket felülmúló cso-
dálatos örök szeretetével, az Atya a Fiú és a Szentlélek 
nevében.” 
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2015. okt. 20. Itthon a kegyelem órájában az Úr Jézus: 
„Minden nap szólok hozzátok a Szent Evangéliumból. Ve-
gyétek úgy, mintha itt és most Én mondanám nektek. Te-
gyétek meg mindazt, amit tanítottam nektek, mert erről fog-
tok Előttem számot adni.” (Ezt nagy nyomatékkal mondta 
az Úr Jézus.)  
 
Jézus: „Nyisd ki a Szentírást!” Ide nyílt ki: Jelenések 1, 7-8. 
„Íme, közeledik a felhőkben, látni fogja minden szem, még 
azoké is, akik átszúrták! A Föld minden népe veri majd a 
mellét. Igen. Ámen. „Én vagyok az alfa és az ómega (a 
kezdet és a vég)” – mondja az Úr, az Isten, Aki van, Aki volt 
és Aki eljő, a Mindenható.” 
Jézus: „Kérjétek, hogy jöjjek vissza a Földre mielőbb, és 
teremtsek rendet!” 
 
2015. okt. 31. Szentségimádáson Jézus: „Drága gyermeke-
im, Szívemnek kedves választottjai! Most hozzátok szólok, 
akik mindig megvigasztaljátok Szívemet.  
 
Készüljetek! Nagy üldözés vár rátok. De ne féljetek! Az 
örök élet koronáját teszem a fejetekre. Dicsőségemben ti 
lesztek a legboldogabbak, mert senkinek sincs nagyobb 
szeretete, mint aki életét adja Istenért, barátaiért.  
 
Gyermekeim! Az idő rövid. Készüljetek! Énértem vágó ju-
hok módjára tartanak benneteket. Valljatok meg Engem ez 
előtt a bűnös nemzedék előtt! Akkor Én is megvallak titeket 
Atyám és szent angyalai előtt. Aki Értem, és az Evangéliu-
mért elveszíti életét, megtalálja azt. Tartsatok ki Mellettem 
mindhalálig! Nézzetek fel Rám, a keresztre! Mennyit szen-
vedtem értetek. Merítsetek Belőlem erőt! Soha ne féljetek! 
Én veletek vagyok minden nap, a világ végezetéig. Állandó 
Jelenlétemmel megvigasztallak, megerősítelek benneteket. 
Gondoljatok arra, amit ígértem nektek: Atyám házában sok 



30 

hely van. Elmegyek, hogy helyet készítsek nektek. Aztán 
visszajövök, és Magammal viszlek benneteket, hogy ti is ott 
legyetek, ahol Én, és lássátok dicsőségemet.  
 
Gyermekeim! Itt a Földön egyszer mindenki meghal. A vér-
tanúság módfelett nagy kegyelem. Nézzetek Rám, a ke-
resztre! Az Én sorsomban osztoztok. Nem különb a szolga 
Uránál. Ha Engem üldöztek, titeket is üldözni fognak, mert 
mindaz, aki buzgón akar élni Bennem, üldözést szenved.  
 
Kicsinyeim! Imádkozzatok! Imádkozzatok! Imádkozzatok! 
Imáitokra enyhítem a csapásokat. Imáitokkal tehetetlenné 
tehetitek a sátánt. Ő a harc örök vesztese. Csak annyit te-
het, amennyit Én megengedek neki. Minél többen mondo-
tok ellene a kísértéseknek, és az életszentség útján jártok, 
annál gyengébb, végül tehetetlen lesz. Ti választjátok meg, 
hogy az életszentség vagy a bűn útján akartok-e járni. Az 
út végén két végállomás van: örök boldogság és örök kár-
hozat. Azért haltam értetek kínhalált, hogy megszerezzem 
nektek az üdvösséget. De szabad akaratotokkal választhat-
játok a kárhozatot is. Én tiszteletben tartom szabad akara-
totokat. Ezért figyelmeztetlek benneteket, mert csak addig 
tudtok változtatni, amíg a Földön éltek. Utána már eldől 
örök sorsotok.  
 
Drága kicsinyeim! Én nagyon szeretlek benneteket. Ha En-
gem választotok, már itt a Földön boldoggá teszlek benne-
teket. A Mennyben pedig dicsőségemet úgy hullatom rátok, 
mint a nyári záport. Én vagyok a ti boldogságotok. Rajtam 
kívül csak szenvedés, csüggedés és nyugtalanság van. 
Miért akarnátok magatoknak rosszat? Kövessetek Engem 
az Evangélium útján, ami az életszentség! Akkor jó célba 
érkeztek, és sok lelket hoztok magatokkal. Erre áldalak 
meg benneteket, Szívem túláradó szeretetével, az Atya, a 
Fiú és a Szentlélek nevében.” 
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2015. nov. 3. Szentségimádáson Jézus: „Drága Kislányom! 
Köszönöm imáidat a lelkekért, és azt, hogy beszélsz Rólam 
mindazoknak, akik meghallgatják és befogadják. Ezek az 
általad megmentett lelkek a te kincseid, akiket magaddal 
hozol a Mennybe. Imáiddal és áldozataiddal visszavezeted 
őket Hozzám. Kiszabadítod őket a sátán karmaiból. 
 
Kislányom! Életed nagy kincs a bűnben élő lelkek számára. 
Örülj minden percnek, amit még itt tölthetsz kegyelmemből 
a Földön! Viseld türelemmel az áldozatokat és a szenvedé-
seket, amelyekkel, megmented a lelkeket. Mindig csak így 
imádkozz: Imádott Jézusom! Kérem kegyelmedet, hogy 
maradéktalanul teljesítsem rám vonatkozó örök szent ter-
vedet, a küldetést, amelyet rám bíztál! Kérlek, Te mentsd 
meg általam mindazokat a lelkeket, akiket öröktől fogva 
elém akartál hozni, hogy üdvözítsd őket!  
 
Jézusom! Nincs más boldogságom, mint Téged imádni, 
szeretni és szolgálni minden körülmény között. Ezért újra 
meg újra felajánlom Neked az életemet. Te cselekedj, Te 
működj általam! Az ajkam mindig csak Rólad beszéljen, 
hogy közelebb vonzzam Hozzád a lelkeket! Szívem csak 
arra vágyakozzon, hogy lelkek özönét vezesd be általam 
örök dicsőségedbe! Egyedüli kincsem és reményem az le-
gyen, hogy mindig megtegyem szent akaratodat! Ámen.  
 
Ha így imádkozol, meghallgatom minden könyörgésedet, 
minden vágyadat teljesítem. Siker koronázza minden igye-
kezetedet.  
 
Gyermekem! Szem nem látta, fül nem hallotta, emberi szív 
felfogni nem tudja azt a gyönyörűséget és dicsőséget, ame-
lyet azoknak készítettem, akik szeretnek Engem. Értem, és 
az Evangéliumért elveszítik önmagukat, hagyják, hogy Én 
töltsem be az életüket. Egyedül csak Értem élnek, csak 
Nekem szolgálnak. Ezek a lelkek rengeteg bűnöst szabadí-
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tanak ki ellenfelem csapdájából. A Mennyben pedig úgy 
hullatom rájuk dicsőségemet, mint a nyári záport, és min-
den emberi elképzelést felülmúló boldogságban fognak élni 
örökkön örökké. Hirdesd ezt mindenkinek: nincs nagyobb 
boldogság a Földön és a Mennyben, mint részt venni Meg-
váltásom hatalmas művében az által, hogy átadjátok az 
életeteket Nekem, és szolgáltok Engem. Erre áldalak meg 
benneteket Szívem csodálatos, mindeneket felülmúló örök 
szeretetével, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.” 
 
2015. nov. 8. Itthon az Úr Jézus: „Gyermekeim! Az elközel-
gő időkben soha nem látott méreteket öltő keresztényüldö-
zés lesz. Csak a Belém vetett bizalom és hit a ti egyedüli 
menedéketek. Erős hittel szálljatok szembe a sátánnal, és 
Belém vetett bizalommal vessétek magatokat Karjaimba, 
amelyet a keresztfán kitártam értetek és egyesüljetek Ve-
lem, a Keresztre Feszítettel a menekülésben, a szoronga-
tásban, és ha kell, a vértanúságban.  
 
Drága kicsinyeim, akiket Véremen váltottalak meg! Csodá-
latos helyet készítettem számotokra Országomban. Ne fél-
jetek azoktól, akik a testet megölik, de semmi egyebet nem 
tudnak tenni! Örüljetek és ujjongjatok azon a napon, amikor 
lelketek kiszabadul porsátor testetekből, mert akkor jöttök 
fel Hozzám az Én dicsőségembe. Megláttok Engem színről-
színre és elfoglaljátok helyeteket a Mennyben, amelyet 
öröktől fogva készített nektek Atyám. Drága kicsinyeim, 
készüljetek! Mert ez a nap már nagyon közel van. Megálda-
lak titeket a hűségre, az állhatatosságra és a megvallásra. 
Maradjatok meg mindig az Irántam való szeretetben! Fo-
gadjátok áldásomat az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevé-
ben.” 
 
Szentírási megerősítés: Zsid 7,21. 26. „Megesküdött az 
Úr…” 
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2015. nov. 15. Szentségimádáson Jézus: „Drága gyerme-
keim! Az idő közel. Készüljetek! Hamarosan a véreteket 
fogják ontani Értem. Ne féljetek! Én mindig veletek vagyok. 
Megadom nektek a bátorságot, az erőt és az erős hitet, 
hogy bátran megvalljatok Engem, és az életeteket adjátok 
Értem. Hősökké, szentekké formállak benneteket. A vérta-
núság nagy kegyelem. Már most adjatok érte hálát! Zengje-
tek Nekem dicsőítő himnuszokat, minden nap imádkozzá-
tok el a Te Deumot! A Mennyben olyan boldogság vár rá-
tok, aminek még a töredékébe is belehalna gyönge teste-
tek.  
 
Kicsinyeim! Ez a világ elmúlik. Örömeivel és bánataival 
elenyészik. De a lelketek örök és halhatatlan. Erre vigyáz-
zatok! Az mindegy, hogy mikor haltok meg. Csak egy a fon-
tos, hogy a lelketek hova megy, amikor kirepül porsátor 
testetekből. Én leszálltam közétek Atyám öléből. A kereszt-
fán mindnyájatoknak megszereztem az örök üdvösséget. 
Kizárólag rajtatok múlik, hogy elnyeritek-e vagy sem. Ha 
követtek Engem az evangéliumi életszentség útján, és ki-
tartotok mindhalálig, üdvözültök. Én mindnyájatokat meg-
hívlak az örök életre. Itt a Földön az önmegtagadásra, a 
kereszthordozásra, országomban pedig az örök dicsőség-
re. 
 
Gyermekeim! Ma még választhattok. A döntés a ti kezetek-
ben van. A halál egy pillanat, és hirtelen, váratlanul jön. 
Utána lezárul életetek, és eldől örök sorsotok. Cselekedete-
itek alapján lesztek megítélve. Ha nincs bennetek szeretet, 
hanem a gyűlölet vezérel benneteket, a pokolba kerültök, 
ahol ugyanazt kapjátok vissza, amit a másik embernek ad-
tatok. De ha a szeretet törvénye vezérli cselekedeteiteket, 
akkor elnyeritek az üdvösséget, a Mennyben az örök bol-
dogság részesei lesztek. 
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Kicsinyeim! Ellenfelem most jobban kísért benneteket, mint 
bármely korban. Tudja, hogy kevés az ideje, mert hamaro-
san vissza lesz taszítva a pokol mélyére. De addig minél 
több lelket akar magával rántani az örök kárhozatba. Mind-
ezt azért teszi, mert gyűlöl benneteket, és irigy rátok, hogy 
ti bejöhettek a Mennybe, ahonnan ő engedetlensége miatt 
letaszíttatott. Ő a nagy hazudozó, a hazugság atyja. Soha 
ne álljatok szóba vele! Ne engedjétek meg neki, hogy gyö-
törjön benneteket! Torztükröt tart elétek. Szépnek és jónak 
festi le a bűnt, az életszentséget pedig rossznak és unal-
masnak. Ó pedig mily boldogok azok, akik szentül élnek! 
Szüntelenül élvezik társaságomat, és megtapasztalják ál-
landó szeretetteljes Jelenlétemet. Kimondhatatlanul boldo-
gok azok a lelkek, akik kisdedként keblemre simulnak, és 
feltétel nélkül bíznak Bennem. Az ilyen lelkeket nem tudja 
kétségekkel gyötörni a sátán. A derű állandó vendég a lel-
kükben. Ők valóban megélik a nyolc boldogságot. Minden 
élethelyzetben boldogok, mert Én minden szenvedés és 
szorongatás fölött állok, és Én vagyok végső céljuk, örök 
Boldogságuk.  
 
Kicsinyeim! Kimondhatatlan boldogság Velem járni a Föl-
dön életetek keresztútját. Még akkor is, ha szenvedtek. Ezt 
mondtam: az Én igám édes, az Én terhem könnyű. Ez azt 
jelenti, hogy ha magatokra veszitek az Én igámat, akkor Én 
vezetlek benneteket az üdvösség útján, ami kimondhatat-
lanul édes, mert tudjátok, milyen boldogság vár rátok utatok 
végén, és vágyva vágytok Szent Színem látására. Az Én 
terhem könnyű. Ez azt jelenti, hogy soha nem kaptok na-
gyobb és súlyosabb keresztet, mint amit el tudtok hordozni. 
Sőt, ha elfáradtatok, a karomba veszlek benneteket. Fel-
üdítelek, és megújult erővel folytatjátok utatokat. Ne féljetek 
beengedni Engem az életetekbe! Ne féljetek átadni Nekem 
az életeteket! Én semmi jótól nem fosztalak meg bennete-
ket. Csupán a bűneiteket veszem el, amelyek hegyekként 
tornyosulnak előttetek, hogy ne tudjatok rálépni az üdvös-
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ségre vezető útra. Csináljatok nagytakarítást a lelketekben! 
Bánjátok meg, és gyónjátok meg bűneiteket! Egyétek az Én 
Testemet, és igyátok Véremet, hogy örök életetek legyen, 
hogy Belém istenüljetek, hogy Velem egyesüljetek, hogy 
Én bennetek éljek, és ti Énbennem, hogy ne ti éljetek már 
többé, hanem Én éljek bennetek! Akkor tökéletesek lesz-
tek, az Én Képemet fogjátok magatokon hordozni. Akkor 
bárhová mentek, Én kisugárzom rajtatok keresztül az Én 
békémet és szeretetemet. Az emberek megérzik Jelenlé-
temet. Béke és boldogság lesz bennetek és körülöttetek. Ó, 
ha tudnák és elhinnék az emberek, mekkora Ajándék és 
Kincs vagyok Én a számukra itt, ebben a siralomvölgyben! 
Akkor papjaim nem győznének gyóntatni és áldoztatni az 
embereket, mert mindnyájan Rám szomjaznának, és En-
gem akarnának. 
 
Drága kicsinyeim! Hirdessétek ezt a világnak! Forduljanak 
Felém, ismerjenek meg, és kövessenek Engem! Én fölötte 
állok az egész világnak. Én örök vagyok. Szüntelenül kere-
sem az egy elveszettet, kegyelmemmel hívogatom Ma-
gamhoz. A lelkére beszélek, hogy bevigyem örömömbe, az 
Általam alapított Egyetemes=Katolikus Egyházba, hogy ott 
szentségeim által megerősítsem és üdvözítsem.  
 
Gyermekeim! Soha ne lázadjatok, ha keresztet kaptok, 
mert ez visz az üdvösségre! Öleljétek át, mint Tőlem kapott 
ajándékot! Köszönjétek meg, hogy Velem együtt osztozhat-
tok a kereszthordozásban, mert ez által jöhettek be az örök 
életre.  
 
Kicsinyeim! Ha hűségesen kitartotok Mellettem, akkor min-
dörökre boldogokká teszlek benneteket. Erre áldalak meg 
mindnyájatokat Szívem túláradó szeretetével, megerősítő 
áldásommal, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.” 
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2015. november 22. Itthon a kegyelem órájában Krisztus 
Király főünnepén Jézus: „Kicsinyeim! Most különösen nagy 
szükségetek van az állandó imára, mert nagy háború tom-
bol. A sátán és csatlósai, a démonok ellepték ezt a világot, 
és ha lehetséges lenne, minden lelket meg akarnak kapa-
rintani, még a kiválasztottakat is, hogy a kárhozatra taszít-
sák. Újra mondom, a ti biztonságotok és erőforrásotok 
egyedül a hittel teli ima. Ez legyen életetek legfontosabb 
cselekedete, erre mindig legyen időtök, munka közben, vá-
rakozáskor, például egy busz várásakor és minden pilla-
natban éljétek meg, hogy az Én Jelenlétemben vagytok! Én 
ott lakom a lelketek legbelső szobájában, és mindig figye-
lek rátok. Éjjel-nappal megszólíthattok, mindig a segítsége-
tekre vagyok. Én mondtam, Nálam nélkül semmit nem te-
hettek és azt is, hogy ti vagytok a szőlővessző és Én va-
gyok a szőlőtő. Aki Bennem marad, az bő termést hoz, de 
aki levágja magát Rólam, az elszárad és tűzre vetik.  
 
Drága kicsinyeim! Maradjatok meg az élő hitben, amely 
tettek nélkül halott. Ezért gyakoroljátok az önzetlen tiszta 
felebaráti szeretet, melynek gyümölcsei a jócselekedetek. 
Ne az számítson nektek, hogy ki mit mond rólatok és ne ez 
motiválja cselekedeteiteket, hanem egyedül Nekem akarja-
tok megfelelni úgy, hogy megtartjátok törvényeimet. Kedves 
Előttem egy szeretet-megnyilvánulás, egy fohász Felém, 
egy alázatos kérés, vagy akár a legártatlanabb, legkisebb 
dologban való engedelmesség. Soha ne az embereknek 
akarjatok megfelelni, hanem egyedül az Istennek. Inkább 
vállaljátok a halált, minthogy törvényeimet megtagadnátok 
és az emberi elvárásoknak tennétek eleget.  
 
Én magamra vettem a ti bűneiteket és meghaltam értetek a 
keresztfán. E nélkül egyikőtök sem üdvözülhetne. Amíg a 
Földön éltem, állandóan kísértést szenvedtem és megta-
pasztaltam, hogy milyen gyenge az ember. Mindent kipró-
báltam, ami kísértést ember átél ezen a Földön. Ezért 
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mondhattam, legyetek szentek, mert Én Szent vagyok. 
Szabad akaratot és értelmet kaptatok. Ha nem akarjátok, 
ellene mondhattok a kísértéseknek. Ha ti nem egyeztek 
bele, nem követtek el bűnt, és ha ti akarjátok, imádkozhat-
tok és szentekké tudtok válni.” 
 
Szentírási megerősítés: Mk 9, 33 cím: „A tanítványok okta-
tása” 
 
2015. dec. 1. Szentségimádáson az Úr Jézus: „Drága 
gyermekeim! Ezt kértem: szüntelenül imádkozzatok! Az ima 
a ti erőtök, a ti lelki életetek. Azért kértem, mert Nélkülem 
semmit sem tehettek. De Velem együtt mindenre képesek 
lehettek, mert Én Mindenható vagyok.  
 
Gyermekeim! Most még megtérhettek. Most még visszafor-
dulhattok Hozzám bűnös útjaitokról. Most, amíg még e Föl-
dön éltek, a ti kezetekben van a döntés. De ha lelketek ki-
ment porsátor testetekből, akkor lezárul a döntés lehetősé-
ge. Ezt kértem: éljetek szüntelen készenlétben! Nem tudjá-
tok sem a napot, sem az órát.  
 
Kicsinyeim! A halál csak egy pillanat, de sorsdöntő fordulat, 
amely örökre meghatározza sorsotokat. Nézzetek Rám, a 
keresztre! Mekkora árat fizettem a ti üdvösségetekért! Ne 
kövessetek el bűnt! Térjetek meg Hozzám, amíg még hív-
lak benneteket! Halálotok után már, mint Örök Bíró kérlek 
számon benneteket. A keresztről szólok hozzátok: Enge-
delmeskedjetek üzeneteimnek, és akkor örökre boldogokká 
teszlek benneteket! Erre áldalak meg mindnyájatokat, az 
Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.” 
 
2015. dec. 7. Szentségimádáson az Úr Jézus: „Drága 
gyermekeim! A Szívem vérzik értetek. Sokan hiába olvas-
sátok üzeneteimet, mégis súlyos, halálos bűnben éltek.  
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Gyermekeim! Emiatt még súlyosabb ítélet vár rátok, mert 
megadtam nektek a tisztánlátás kegyelmét, de ti mégis 
megátalkodottan ragaszkodtok bűneitekhez. Vigyázzatok, 
mert a halál hirtelen jön, és ha bűnben talál benneteket, 
menthetetlenül elkárhoztok.  
Kicsinyeim! Ellenfelem már mindent előkészített, hogy so-
kakat megöljön közületek. Előre figyelmeztetlek bennete-
ket. Éljetek szüntelen készenlétben! Az időtök vészesen 
fogy. Hirtelen fog lecsapni rátok a veszedelem. Térjetek 
meg Hozzám addig, amíg még időt kaptok rá! Lehet, hogy 
a holnap már túl késő lesz.  
Kicsinyeim, Véremen megváltott gyermekeim! Higgyetek 
szavaimnak, bízzatok Bennem, Én csak a javatokat aka-
rom. Mindaz, aki megvet Engem, és szavaimat, és nem 
bízik Bennem, a sátánt választja, aki az örök tűzbe taszítja 
azt, aki őmellette dönt.  
Drága gyermekeim! Kérve kérlek benneteket, hagyjátok el 
bűneiteket! Mielőbb gyónjátok meg azokat, és utána fogad-
jatok be Engem, a Szent Eukarisztiában, tiszta szívetekbe! 
Csak Velem és Általam üdvözülhettek. Nélkülem az örök 
tűz martalékai lesztek. Imádkozom értetek Atyámhoz, de 
helyettetek nem dönthetek, mert tiszteletben kell tartanom 
szabad akaratotokat. Térjetek meg Hozzám mielőbb! Akkor 
az Én hathatós védelmem alatt fogtok állni, és tehetetlen 
lesz veletek a sátán. Megáldalak titeket Szívem végtelen 
szeretetével, megerősítő áldásommal, az Atya, a Fiú és a 
Szentlélek nevében.”  
Megerősítés a Hozsannából: 239, 3: „…a Bíró kéri számon 
sáfárságom éveit.” 240, 6: „Szent szavát, ha ma meghall-
juk, azt követni ne átalljuk…”  
A Szentírásból: Márk 4,11-12: „(Jézus) ezt felelte nekik: 
Megkaptátok az Isten országa titkát, a kívülállók azonban 
mindent példabeszédben kapnak, hogy: Nézzenek, de ne 
lássanak, halljanak, de ne értsenek, nehogy megtérjenek, s 
bocsánatot nyerjenek.” 

http://szentiras.hu/KNB/Mk%204,11-12
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2015. dec. 12. Itthon a kegyelem órájában az Úr Jézus: 
„Drága gyermekeim! Most nagy üldözés következik. A terv 
már elkészült, minden kibontakozóban van. Készítsetek 
magatoknak rejtekhelyet, szerezzetek be élelmet, tiszta 
ruhát és legfőképpen Szentírást és imakönyveket. Ez utób-
biakat több példányban is, és rejtsétek el, mert el fognak 
jönni a gonosz emberek, hogy házkutatást tartsanak nála-
tok, összeszedjék a szent könyveket és elégessék.  
 
Drága kicsinyeim! Mindez Énellenem irányul. Engem gyű-
lölnek, Engem akarnak megsemmisíteni. Előbb az Oltári-
szentségben, amit hamarosan el fognak venni tőletek és 
aztán ti következtek, mert ellenfelem nem bírja elviselni, 
hogy ti a szívetekben hordoztok Engem. Kicsinyeim, ne 
féljetek! Én olyan ékesszólást adok nektek, hogy meg fog-
tok felelni üldözőimnek. Megáldalak titeket Szívem túláradó 
végtelen szeretetével, megerősítő áldásommal, az Atya, a 
Fiú és a Szentlélek nevében.”  
Szentírási megerősítés: Lk. 1,45. „Boldog, aki hitt annak a 
beteljesedésében, amit az Úr mondott neki!” 
 
2015. dec. 13. Szentségimádáson az Úr Jézus: „Drága 
gyermekeim! Az idő közel. Térjetek meg Hozzám! Már nem 
sokáig figyelmeztetlek benneteket. Éljetek szüntelen ké-
szenlétben! Használjátok fel az időt, mert rossz napok jár-
nak! Addig járuljatok a szentségekhez, ameddig lehetősé-
getek van rá! Mondom nektek: beteljesedik mindaz, amit 
prófétáltam nektek. Hamar lezárul életetek, és akkor már 
nem tudtok változtatni rajta. Ha bűnben éltek, és úgy haltok 
meg, elkárhoztok. Ha viszont megtértek, üdvözülni fogtok. 
Nektek nem mindegy, hogy egy örökkévalóságon át szen-
vedni fogtok, vagy az örök boldog élet részesei lesztek.  
 
Kicsinyeim! Ti, akik már megtértetek, és Hozzám tartoztok, 
imádkozzatok a bűnösökért, hogy befogadják kegyelme-
met, és engedelmeskedjenek hívásomnak! Járuljanak a 
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bűnbocsánat szentségéhez, hogy drága Szent, értük kion-
tott Véremmel lemossam bűneiket, és a legnagyobbat, sa-
ját Magamat adjam nekik a legméltóságosabb Oltáriszent-
ségben. Aki eszi az Én Testemet, és issza az Én Véremet, 
annak örök élete van. De csak, ha tiszta lélekkel veszi ma-
gához. Ha bűnben áldozik valaki, akkor a kárhozatára ve-
szi.  
 
Gyermekeim! Ne áldozzatok bűnben! Mert mondom nektek, 
a saját ítéletetekre teszitek. Legalább havonta egyszer 
gyónjátok meg bűneiteket, akkor is, ha ezek nem súlyos 
bűnök, de a lelkiismeretetek figyelmeztet benneteket. Ne 
vétkezzetek a szeretet ellen! Ez a főparancs. Ti mégis 
egymásnak bánatot okoztok, megsértitek egymást, és azt 
hiszitek, hogy nektek van igazatok. Még ha úgy is lenne, ez 
akkor sem indok arra, hogy szomorúságot okozzatok a má-
siknak. Olvassátok el a Szeretet himnuszt, és váltsátok tet-
tekre! Így éljetek, kicsi gyermekeim! 
A legkiválóbb adomány a szeretet  
Szólhatok az emberek vagy az angyalok nyelvén, ha szere-
tet nincs bennem, csak zengő érc vagyok vagy pengő cim-
balom. Lehet prófétáló tehetségem, ismerhetem az összes 
titkokat és mind a tudományokat, hitemmel elmozdíthatom 
a hegyeket, ha szeretet nincs bennem, mit sem érek. Szét-
oszthatom mindenemet a nélkülözők közt, odaadhatom a 
testemet is égőáldozatul, ha szeretet nincs bennem, mit 
sem használ nekem. A szeretet türelmes, a szeretet jósá-
gos, a szeretet nem féltékeny, nem kérkedik, nem is kevély. 
Nem tapintatlan, nem keresi a maga javát, nem gerjed ha-
ragra, a rosszat nem rója fel. Nem örül a gonoszságnak, 
örömét az igazság győzelmében leli. Mindent eltűr, mindent 
elhisz, mindent remél, mindent elvisel. S a szeretet nem 
szűnik meg soha. A prófétálás véget ér, a nyelvek elhall-
gatnak, a tudomány elenyészik. Most megismerésünk csak 
töredékes, és töredékes a prófétálásunk is. Ha azonban 
elérkezik a tökéletes, ami töredékes, az véget ér. Gyer-
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mekkoromban úgy beszéltem, mint a gyerek, úgy gondol-
koztam, mint a gyerek, úgy ítéltem, mint a gyerek. De ami-
kor elértem a férfikort, elhagytam a gyerek szokásait. Ma 
még csak tükörben, homályosan látunk, akkor majd színről 
színre. Most még csak töredékes a tudásom, akkor majd 
úgy ismerek mindent, ahogy most engem ismernek. Addig 
megmarad a hit, a remény és a szeretet, ez a három, de 
közülük a legnagyobb a szeretet. 
(1 Korintus 13, 1-13.) 
Minden szentgyónás előtt gondoljátok végig: vétettem-e a 
szeretet ellen? Megszóltam-e a másik embert? Ha igen, 
gyónjátok meg, és többé ne kövessétek el!  
 
Kicsinyeim! Saját magatokat ítélitek el, amikor vétkeztek. 
Mert minden a ti fejetekre hull vissza. Mindenki ugyanazt 
kapja vissza, amit a másiknak adott. Ezért kicsinyeim, le-
gyetek türelmesek egymáshoz! Ha bármi gyarlóságot ta-
pasztaltok, imádkozzatok embertársatokért! Mert soha nem 
a test és a vér ellen harcoltok, hanem a gonosz szellemi 
hatalmasságok ellen, akiket csak imával és böjttel tudtok 
legyőzni.  
 
Drága kicsinyeim! Ha tettekre váltjátok tanításomat, akkor 
békében és szeretetben fogtok élni egymással. Erre álda-
lak meg benneteket, Szívem túláradó szeretetével, az Atya, 
a Fiú és a Szentlélek nevében.” 
 
2015. dec. 28. Szentségimádáson Jézus: „Drága gyerme-
keim, Szívemnek kedves választottjai! Az idő rövid. Készül-
jetek, mert hamarosan meg kell állnotok ítélőszékem előtt! 
Most, amikor a szemetek előtt se szeri, se száma a termé-
szeti katasztrófáknak, fogadjátok ezeket intő jeleknek, ami 
veletek is bármikor megtörténhet. Szent angyalaim már 
készen állnak, hogy megbüntessék ezt a bűneiben fetrengő 
világot.  
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Gyermekeim! Ti hívjátok le magatokra a büntetéseket, mert 
minden bűn büntetésért kiált. Nem Én büntetek, hanem ti 
magatokat azzal, hogy a bűnt választjátok, és ezzel elsza-
kítjátok magatokat Tőlem, legnagyobb Jótevőtöktől, Üdvö-
zítő Istenetektől, Aki által örök boldog életetek lenne, ha 
együttműködnétek kegyelmemmel.  
 
Ó, gyermekeim! Ha tudnátok, mi vár rátok országomban! 
Helyet készítettem nektek. Annyi boldogság és gyönyörű-
ség színhelye országom, amit a legmerészebb álmaitokban 
sem tudnátok elképzelni. De ti megragadtok a pocsolyá-
ban, a bűzlő mocsárban, a bűn iszapjában, ahonnan nem 
tudtok felkelni. De nem kiáltotok Hozzám, mert gőgösek 
vagytok. Ti akarjátok megoldani sorsotokat, pedig ti mindig 
mindent elrontotok. Evangéliumomban ezt mondtam: Ná-
lam nélkül semmit sem tehettek. Adjátok át az életeteket 
Nekem! Én Magamhoz emellek benneteket. Bízzatok Ben-
nem, mert bizalmatok mértékében kapjátok Tőlem a ke-
gyelmet. Az idő rövid. A Föld ítélete már elkezdődött. Nem 
tudjátok, hogy mikor sújt le rátok is. Éljetek szüntelen ké-
szenlétben, mert nem ismeritek sem a napot, sem az órát! 
Szent angyalaim már készen állnak, hogy beteljesítsék 
mindazt, ami a Jelenések könyvében meg van írva. Térje-
tek meg, és imádkozzatok, hogy elkerüljétek az örök kárho-
zatot! Figyelmeztetéseimet vegyétek halálosan komolyan! 
Egyedül Bennem bízzatok! Vagyonotok megsemmisül, ter-
vetek összeomlik. Ez a Föld, és minden, ami rajta van, mu-
landó. De Én örök vagyok. Az ég és a föld elmúlnak, de az 
Én Igéim soha el nem múlnak. Szavaim lélek és élet. A 
Szentírásból ma is Én szólok Hozzátok, úgy olvassátok! 
Keljetek fel bűneitekből! Közeledjetek Hozzám, és Én Ma-
gamhoz emellek benneteket! A bűntől undorodom, de a 
bűnösöket szeretem. Bánjátok meg bűneiteket! Tisztuljatok 
meg a Szentgyónás szentségében! Nálam mindig tiszta 
lappal kezdhettek. Elepedek a vágytól, hogy bűntől meg-
tisztult lelketekbe betérjek! Akkor szentekké formállak ben-
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neteket, és ti magasztalni fogjátok Nevemet. Erre áldalak 
meg benneteket az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”  
 
2016. jan. 1.  Szilveszter éjszakáján itthon az Úr Jézus: 
„Drága gyermekeim! Egy új évbe léptetek, amely nagyon 
sok szenvedést rejt magában.  
Kicsinyeim! Ezek az utolsó figyelmeztetéseim. Térjetek 
meg! Tartsatok bűnbánatot, mert az idő eljött. Ez azt jelenti, 
hogy beléptetek a nagy megpróbáltatás időszakába. Ítélet 
alatt áll most a világ. Addig térjetek meg, és imádkozzatok, 
amíg még időt és lehetőséget kaptok rá! Kicsinyeim nézze-
tek keletre! Rettenetes háború dúl. Az egész világot termé-
szeti katasztrófák sújtják. Az Egyház hirdessen bűnbánatot, 
és alakuljanak imacsoportok, hogy engeszteljetek a világ 
bűneiért, és leesdjétek Atyám irgalmát erre a bűneiben, 
szennyében, mocskában fetrengő világra!  
Gyermekeim! Tanuljatok embertársaitok szenvedéseiből! Ti 
sem vagytok jobbak, mit ők. Ha nem tértek meg, ti is éppen 
úgy elvesztek, mint a többiek. Kicsinyeim a pokol létezik. 
Akkor is, ha nem hisztek benne. Térjetek meg Hozzám, 
tegyétek meg Isten törvényeit, és akkor nincs mitől félnetek! 
Ne bízzatok az anyagi javakban! Az nem tud megmenteni 
benneteket. Egyedül Bennem bízzatok, az élő Istenben, Aki 
meghaltam értetek a keresztfán, feltámadtam, és örökké 
élek. Én vagyok a ti örök életetek, ha hisztek Bennem, és 
megerősödtök a szentségekkel, amelyeket papjaim által 
szolgáltatok ki nektek. Már nincs több idő. Ne fordítsatok 
hátat még mindig Nekem! Értsétek meg: ha továbbra is a 
bűnt választjátok, el fogtok kárhozni. Ott lesz sírás és fog-
csikorgatás. Olvassátok el az Evangéliumot! Váltsátok tet-
tekre, amit abban kértem tőletek! Már nincs több idő. Te-
gyétek meg sürgősen, amit üzenek nektek! Szavaim iga-
zak. Ha megfogadjátok, megmentitek a lelketeket. Én va-
gyok az igazság, az út és az élet. Csak Bennem és általam 
van üdvösségetek. Senki másban. Az életetek lezárul, és 
akkor már nem tudtok változtatni sorsotokon. Örökre eldől, 
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hogy hová kell mennetek. Én nem vagyok személyváloga-
tó. Mindenkit megítélek cselekedetei szerint. Bár végtelenül 
irgalmas vagyok, de csak a megbánt bűnöket tudom meg-
bocsátani. A megátalkodottakat örök vétek terheli. Ez is 
benne van az Evangéliumban. Máté 12, 31-32: „Bűnök a 
Szentlélek ellen. Azért azt mondom nektek: minden bűn és 
káromlás bocsánatot nyer, de a Lélek ellen való káromlás 
nem nyer bocsánatot. Aki az Emberfia ellen szól, bocsána-
tot nyer, de aki a Szentlélek ellen szól, nem nyer bocsána-
tot sem ezen a világon, sem a jövendőben.” Ez maga a 
megátalkodottság. A megismert igazság ellen való tusako-
dás. 
Olvassátok az Evangéliumot, és váltsátok tettekre! Addig, 
amíg még nem késő. Már mindent tudtul adtam nektek. 
Vérkönnyeket sírok azok miatt, akik elkárhoznak, mert elle-
ne mondanak üzeneteimnek, és ez által az Evangéliumnak 
is, amelyet szüntelenül ismételgetek nektek. Fogjátok fel 
végre: az ég és a föld elmúlnak, de az Én Igéim soha el 
nem múlnak. Szavaim lélek és élet. Örök élet mindazok 
számára, akik tettekre váltják. De örök halál azoknak, akik 
ellene mondanak, és a bűnt választják. 
Kicsinyeim! Az idő lejár. Én az igazságot mondom nektek. 
Válasszátok az életet! Erre áldalak meg benneteket Szívem 
túláradó szeretetével, megerősítő áldásommal, az Atya, a 
Fiú és a Szentlélek nevében.” 
Szentírási megerősítés: 1 János 5, 14-16. Könyörögjetek 
bizalommal! Az a bizalom él bennünk Iránta, hogy bármit is 
kérünk akarata szerint, meghallgat minket. Tudjuk ugyanis, 
hogy Ő sugallta mindazt, amit kérünk. Ha látja valaki, hogy 
testvére vétkezik, de nem halált hozó bűnnel, könyörögjön 
érte, hogy visszakapja az életet. Ez arra áll, aki nem halált 
hozó bűnnel vétkezett. Van halált hozó bűn is. Ilyennél nem 
mondom, hogy könyörögjön érte.” 
 
2016. január 5. Szentségimádáson az Úr Jézus: „Drága 
gyermekeim! A legméltóságosabb Oltáriszentségből szólok 
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hozzátok, ahol mindig jelen vagyok. Felfogni nem tudjátok 
ezt a nagy szeretetet és kegyelmet, amit Én, a második 
isteni Személy tanúsítok irántatok. Ti mégis figyelmen kívül 
hagytok, és elmerültök a világi szórakozásokban és élveze-
tekben. Ez azért van, mert az Isten helyébe a teremtményt 
állítjátok. Tudjátok mi ez? Közönséges bálványimádás.  
Kicsinyeim! Isten tízparancsolatából a legelső ez: I. Uradat, 
Istenedet imádd, és csak neki szolgálj! Az Evangéliumban 
a főparancs pedig ez: „Szeresd Uradat, Istenedet teljes 
szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. Ez a legna-
gyobb, az első parancs. A második hasonló hozzá: Sze-
resd felebarátodat, mint saját magadat. Ezen a két paran-
cson alapszik az egész törvény és a próféták.” (Máté 22, 
37-40.) Tehát az első helyen Isten kell, hogy álljon. Ti mé-
gis felborítjátok a helyes sorrendet. Ezért ne csodálkozza-
tok, ha maga a természet is fellázad ellenetek. Emiatt van 
annyi természeti katasztrófa. 
Gyermekeim! Ha megtartanátok a tízparancsot és a főpa-
rancsot, és ha minden nap imádkoznátok, az Isten áldását 
hívnátok le magatokra. Békében, szeretetben és boldogan 
élnétek. Amíg ti a bűnt választjátok, ne csodálkozzatok, ha 
nem vagytok boldogok, háborúk dúlnak, és félelemben él-
tek. A bűn ugyanis kiszabadítja a pokol ördögeit, akik csak 
rosszat tesznek. A bűn magában hordja a büntetést.  
Kicsinyeim! Térjetek meg! Bánjátok meg és gyónjátok meg 
bűneiteket, akkor megváltozik az életetek. Isten megáldja 
azokat, akik engedelmeskednek Neki.  
Drága gyermekeim! Térjetek meg Hozzám mindnyájan, 
mert eljön az óra, sőt már itt is van, amikor kiszáll lelketek 
testetekből, és már nem lesz többé lehetőségetek a megté-
résre. Akkor mindörökre abban az állapotban maradtok, 
mint amilyenben meghaltatok. Ezért kértem: éljetek szünte-
len készenlétben! Meg ezt: szüntelenül imádkozzatok!  
Kicsinyeim! Már benne vagytok a végső időben. Már nincs 
időtök a megtérés halogatására. Én mindent tudtul adtam 
nektek. Ha mégsem üdvözültök, csak magatokat okolhatjá-
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tok. A Szívem eleped a vágytól, hogy ott legyetek, ahol Én, 
és lássátok dicsőségemet. Erre áldalak meg benneteket 
megerősítő áldásommal, az Atya, a Fiú és a Szentlélek ne-
vében.” 
 
2016. jan. 11. Szentségimádáson az Úr Jézus: „Drága 
gyermekeim! Ne legyetek süketek és vakok figyelmezteté-
seimre! Ha már a próféciáknak nem hisztek, higgyetek a 
saját szemeteknek! Már benne éltek a pusztulásban. Ítéle-
tem sújtja ezt a világot. Térjetek meg, mert elvesztek mind-
nyájan! Mindezek benne vannak a Szentírásban, de ti azt 
hiszitek, hogy ezek nem most teljesülnek. Azért, mert bűn-
ben éltek, rettegtek a haláltól, és féltek a számadástól.  
 
Gyermekeim! Azt mondjátok: szavaim kemények és félel-
metesek. Én az igazságot hirdetem nektek. A ti bűneitek az 
égbe kiáltanak. Azt hiszitek, hogy Én, az Isten nem látom 
ezeket? De bizony látom, és számon kérem tőletek. Ezért 
figyelmeztetlek benneteket: térjetek meg, mert egyetlen 
gyilkosnak, paráznának, tolvajnak, hazugnak, képmutató-
nak sincs helye országomban. Csak a tiszta szívűek láthat-
ják meg az Istent. A tiszta szívű ezt jelenti: gondolataitok, 
szavaitok és cselekedeteitek legyenek egységben! Vagyis 
éljetek igazságban és egyszerűségben! Szavatok legyen: 
igen – igen, nem – nem. Ami ettől eltér, az a sátántól van. 
 
Gyermekeim! Nagyon eltávolodtatok Tőlem. A sátánnal 
cimboráltok. Pedig ő a legnagyobb ellenségetek. Ha őt 
szolgáljátok, mind elvesztek.  
 
Gyermekeim! A pokol itt van köztetek, ha gyűlöletben éltek. 
Az lesz örökké osztályrészetek, amit a Földön választotta-
tok magatoknak. Szabad akaratot és értelmet kaptatok. Én 
senkire sem erőltetem rá Magamat. Nektek is megszerez-
tem a keresztfán az örök üdvösséget. De ha elutasítjátok, 
csak magatokat okolhatjátok. Azért figyelmeztetlek benne-
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teket, mert szeretlek titeket. Én tudom, milyen szörnyű kín 
és szenvedés vár rátok a pokolban, ami örökké tart. Szakít-
satok a bűnnel! Térjetek meg Hozzám! Éljetek szeretetben! 
Akkor elkerülitek az örök kárhozatot. Ne tegyétek magatok-
ban hiábavalóvá kegyelmeimet! Megáldalak benneteket 
megerősítő áldásommal, hogy válasszátok az életet, az 
Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.” 
 
Szent Péter apostol II. levele: Szeretteim, ez már a máso-
dik levelem, amelyet nektek írok. Arra törekszem, hogy 
bennük emlékeztesselek benneteket, és így ébren tartsam 
bennetek a tiszta gondolkodást, hogy jussanak eszetekbe, 
amiket a szent próféták előre megmondtak; továbbá Urunk 
és Megváltónk parancsa, amelyet apostolaitok közöltek 
veletek. Először is értsétek meg, hogy az utolsó napokban 
csúfondáros gúnyolódók fognak fellépni, akik saját vágyaik 
szerint élnek, és azt mondják: „No, hol van (Krisztus) meg-
ígért eljövetele? Amióta atyáink meghaltak, minden marad 
úgy, ahogy a teremtés kezdetétől volt.” De ezek szándéko-
san tagadják maguk előtt, hogy az ég ősidőktől fogva volt, 
és a Föld is azóta, hogy Isten szavára a vízből és a víz által 
létrejött. Így pusztult el vízözönnel az akkori világ is. De a 
mostani eget és földet ez a szó megmentette, hogy az íté-
letnek és az istentelen emberek pusztulásának napjára 
megmaradjon a tűznek. Szeretteim, főképp egy dolog ne 
kerülje el figyelmeteket: az, hogy egy nap az Úr előtt annyi, 
mint ezer év, ezer év pedig annyi, mint egy nap. Az Úr nem 
késik ígéretét teljesíteni, ahogy némelyek késedelmeske-
désnek tartják, hanem türelemmel viseltetik irántatok, mert 
nem akarja, hogy valaki is elvesszen, hanem hogy minden-
ki bűnbánatot tartson. 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, elenyé-
szik. Mivel így minden elpusztul, minden tekintetben szentül 
és vallásosan kell élnetek, hiszen várjátok és siettetitek Is-
ten napjának eljövetelét, amikor is az egek lángba borulnak 
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és felbomlanak, az elemek a tűz hevétől megolvadnak. Mi 
ígérete alapján új eget és új földet várunk, az igazságosság 
hazáját. 
 
Az Úr Jézus folytatja: „Drága gyermekeim! Nagyon kedve-
sek vagytok számomra. Atyám házában helyet készítettem 
nektek. Ha látnátok, mi vár rátok a mennyben, mind szentül 
élnétek, csak hogy elnyerjétek az örök üdvösséget.  
 
Kicsinyeim! Szem nem látta, fül nem hallotta, emberi szív 
fel nem foghatja, amit készítettem nektek. A ti nyelveteken 
nem lehet szavakba önteni azt, ami odaát vár rátok. Sze-
ressetek! Szeressetek! Szeressetek! A mennyben csak 
szeretet létezik. Azért adtam ezt főparancsba, mert e nélkül 
lehetetlen bejönni Atyám országába. Olvassátok el újra 
meg újra a szeretet himnuszának ezt a részét: „A szeretet 
türelmes, a szeretet jóságos, a szeretet nem féltékeny, nem 
kérkedik, nem is kevély. Nem tapintatlan, nem keresi a ma-
ga javát, nem gerjed haragra, a rosszat nem rója fel. Nem 
örül a gonoszságnak, örömét az igazság győzelmében leli. 
Mindent eltűr, mindent elhisz, mindent remél, mindent elvi-
sel. S a szeretet nem szűnik meg soha.” (1 Korintus 13, 4-8.)  
 
Addig ismételjétek, amíg meg nem tanultátok! Váltsátok 
tettekre! Ezért imádkozzatok, mert csak Velem együtt tudjá-
tok megtenni.  
 
Kicsinyeim! Ezt jól jegyezzétek meg: a szeretet és a meg-
bocsátás Istentől jön, mert Isten Maga a szeretet. Minden, 
ami a szeretet ellen van, az a sátán műve. Nektek csak 
szeretni szabad. Imádkozzatok ellenségeitekért! Ezzel te-
szitek a legnagyobb jót magatoknak, és azoknak, akikért 
imádkoztok. Azért, mert nem a test és a vér ellen harcoltok, 
hanem a gonosz szellemek ellen, akiket csak imával és 
böjttel lehet kiűzni. Ha csak ennyit mondotok: Szűzanyám, 
Szeplőtelen Szíved Szeretetlángjával vakítsd meg a sátánt! 
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Vagy egy „Most segíts meg Mária” imát, a sátán azonnal 
menekül. Azért, mert Égi Édesanyátok rögtön a segítsége-
tekre siet, az ördög pedig nem bírja elviselni az Ő Jelenlét-
ét. Fénye égeti, lángoló szeretetét pedig gyűlöli. A sátán 
irigy rátok, mert tudja, hogy a Mennyben mekkora boldog-
ság vár rátok. Ezért harcol, hogy ne nyerjétek el az üdvös-
séget, hanem a pokolba taszítson benneteket. 
 
Drága kicsinyeim! Higgyetek Nekem! Engedelmeskedjetek 
szavaimnak! Előttem a legnagyobb az engedelmesség, és 
mindenekfölött a szeretet. El nem tudjátok képzelni, milyen 
nagy boldogsággal jutalmazom meg országomban azokat a 
lelkeket, akik Irántam való szeretetből engedelmeskednek 
Nekem. Lemondanak szabad akaratukról, és átadják Ne-
kem életüket, vagy csak egy-egy önmegtagadást végeznek 
azért, mert Én erre indítom őket. Majd csak országomban 
látjátok meg, hogy Én a legkisebb tettet, sőt, magát a 
szándékot is megjutalmazom. Igyekezzetek követni Engem 
a keresztúton, kitartva az önmegtagadásban és a kereszt-
hordozásban. Akkor nagyon boldogok lesztek országom-
ban. 
 
Ti mindig csak szeressetek, kivétel nélkül mindenkit! De 
leginkább Istent, úgy, hogy megteszitek törvényeit. Akkor 
már itt az örök életet hordozzátok magatokban. Olvassatok 
minden nap egy részt a Szentírásból! A négy Evangélium-
mal kezdjétek! Váltsátok tettekre a benne foglaltakat! Imád-
kozzatok, hogy meg tudjátok tenni! Nálam nélkül semmit 
sem tehettek. Ti magatok semmik vagytok, de Velem együtt 
mindenre képesek lesztek. 
 
Kicsinyeim! Így készüljetek a Velem való nagy találkozásra, 
hogy nektek is ezt tudjam mondani: Jöjjetek Atyám áldottai, 
vegyétek birtokba az országot, amely öröktől fogva nektek 
készült! Erre áldalak meg benneteket, az Atya, a Fiú és a 
Szentlélek nevében.” 
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2016. jan. 30. Szentségimádáson az Úr Jézus: „Drága 
gyermekeim, Szívemnek kedves választottjai! Készüljetek! 
Az üldözés már itt van. A rejtekből támadnak rátok. Már 
minden elő van készítve. Éljetek halálra készen! Ne féljetek 
azoktól, akik a testet megölik, de semmi egyebet nem tud-
nak tenni. Valljatok meg Engem ezek előtt, akik azt hiszik, 
hogy Istennek tesznek szolgálatot azzal, ha titeket megöl-
nek. Örüljetek, mert halálotok pillanatában jöttök fel a 
Mennybe. Ez lesz égi születésnapotok. Ti csak lélekben 
készüljetek! Éljetek tisztán, szentül! A többit bízzátok Rám! 
Fogadjátok el a vértanúságot, mert ezzel dicsőítitek meg a 
Szentháromságot, és Benne Engem, Aki a Véremet ontot-
tam ki értetek.  
 
Kicsinyeim! Nem nagyobb a szolga Uránál. Ha Engem ül-
döztek, titeket is üldözni fognak. Ha az Én Véremet kiontot-
ták, a tiéteket is ki fogják ontani. Örüljetek, és ujjongjatok 
azon a napon! Zengjetek dicsőítő zsoltárokat, mert ahol Én 
vagyok, ott lesztek ti is. Látni fogjátok dicsőségemet, és 
örökké osztozni is fogtok benne. Fogadjátok el a kereszte-
ket, a gyalázatot, amiképpen Én is elfogadtam ártatlanul 
értetek. Amilyen mértékben azonosultok Velem megpróbál-
tatásaimban, olyan mértékben kaptok részt dicsőségemből.  
 
Gyermekeim! Szem nem látta, fül nem hallotta, emberi szív 
fel nem foghatja, amit öröktől fogva készített nektek Atyám. 
A Föld összes szenvedése nem mérhető a Mennyország 
dicsőségének egyetlen pillanatával.  A legmerészebb álma-
itokban sem tudjátok elképzelni azt, ami odaát vár rátok. 
Örök élet, örök boldogság. Letörlök szemetekről minden 
könnyet.  
 
Kicsinyeim! Éljetek szentül! Akkor nagy jutalmat kaptok a 
Mennyben. Erre áldalak meg benneteket Szívem túlcsordu-
ló szeretetével az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. 
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Drága gyermekeim! Ne kövessetek el bűnt! Mindaz, amivel 
a lelkiismeretetek vádol, a sátántól van. Amit nem szeretné-
tek, ha veletek tennék, ti se tegyétek másoknak!  
 
Gyermekeim! Ha másoknak ártotok, saját magatok látjátok 
kárát, mert ugyanazt kapjátok vissza.  
 
Kicsinyeim! Szeressétek egymást! Isten arra teremtett 
mindnyájatokat, hogy szeretetben éljetek. Csak akkor vagy-
tok boldogok, ha szeretetet adtok és kaptok. A szeretet fon-
tosabb a lelketek számára, mint a testeteknek a levegő. 
Szeretet nélkül a lélek halott. Ezért adtam főparancsba a 
szeretetet, hogy boldogok legyetek már itt a Földön, és el-
nyerjétek az örök életet. A Mennyben csak szeretet létezik. 
Akiben nincs szeretet, az nem juthat be Isten országába. 
Atyám szeretetből teremtett meg minden embert. Azért, 
hogy ti is viszontszeressétek Őt, és Őbenne egymást. Ha 
így éltek, tehetetlen lesz veletek a sátán.  
 
Kicsinyeim! Fogadjátok meg szavamat! Imádkozzatok 
azért, hogy szeretetben tudjatok élni! Ha a másiknak pana-
sza van ellenetek, kérjetek bocsánatot, és tegyétek jóvá 
bűneiteket! Senki se károsítsa meg a másikat, mert odaát 
kemény szenvedéssel kell megfizetni érte. Bocsássatok 
meg egymásnak, és imádkozzatok egymásért, még ellen-
ségeitekért is! A Miatyánkban ezt tanítottam: bocsásd meg 
a vétkeinket, amint mi is megbocsátottunk az ellenünk vét-
kezőknek. Ha megbocsátjátok az embereknek, amit vétet-
tek ellenetek, Mennyei Atyátok is megbocsát nektek. De ha 
nem bocsáttok meg az embereknek, Atyátok sem bocsátja 
meg bűneiteket. (Máté 6, 12, 14-15.) 
 
Gyermekeim! Éljetek szüntelen készenlétben! Az óra itt 
van. hamarosan meg kell állnotok ítélőszékem előtt. Ott 
lepereg előttetek egész életetek. Számot kell adnotok min-
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denről. Ki – ki elveszi jutalmát, vagy büntetését cselekede-
tei szerint. Istennek nem lehet hazudni. A sátán hazug. Ő a 
hazugság atyja. Ne higgyetek neki! Ne álljatok szóba vele! 
Váltsátok tettekre figyelmeztetéseimet, akkor megmentitek 
a lelketeket. Erre áldalak meg benneteket, az Atya, a Fiú és 
a Szentlélek nevében.” 
 
2016. febr. 2. Szentségimádáson az Úr Jézus: „Drága, 
édes, kicsi gyermekeim! Nagyon – nagyon szeretlek benne-
teket. Szent Véremet ontottam, az életemet adtam a ti üd-
vösségetekért.  
 
Kicsinyeim! Ne féljetek! Én veletek vagyok minden nap, a 
világ végezetéig. Bízzatok Bennem még jobban! Ne kese-
redjetek el! A derűt soha ne engedjétek ki a lelketekből. 
Higgyetek Nekem! Én minden rosszból jót hozok ki. Az Is-
tent szeretőknek minden a javukra válik. Szeressetek vi-
szont Engem! Szeressetek még jobban! Adjátok át az éle-
teteket Nekem! Nélkülem semmit sem tehettek, De Velem 
együtt mindenre képesek lesztek.  
 
Gyermekeim! Ez a világ most vajúdik. Olyan, mint a szülni 
készülő asszony. Egyik természeti katasztrófa a másikat 
éri. Nagyon rosszak a kilátások. Rengeteg a reményt vesz-
tett ember. Ez azért van, mert csak ebben a világban re-
méltek, és nem Bennem. Ezeknek mind meg kell történnie. 
A Szentírásban benne van.  
Szent Pál apostol ezt kétezer évvel ezelőtt megírta a 
2Tessz 2,1-12 levélben.  
Krisztus eljövetelének előzményei.  
Van még egy kérésünk: Urunk, Jézus Krisztus eljövetelét 
és vele való egyesülésünket illetően ne veszítsétek el rög-
tön józanságotokat, és sem lelki kinyilatkoztatás, sem állító-
lag tőlünk eredő mondás vagy levél ne ijesszen meg ben-
neteket, mintha az Úr napja már küszöbön állna. Semmi-
képpen meg ne tévesszen valaki titeket, hiszen előbb be 
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kell következnie az elpártolásnak, és meg kell mutatkoznia 
a bűn emberének, a kárhozat fiának, az ellenségnek, aki 
mindenek fölé emelkedik, amit Istennek és szentnek ne-
veznek. Sőt, Isten templomában foglal majd helyet, és is-
tennek akar látszani. Nem emlékeztek, hogy minderről be-
széltem nektek, még amikor nálatok voltam? Tudjátok azt 
is, mi késlelteti föllépésének idejét. A gonoszság titka már 
munkálkodik, csak annak kell még az útból eltűnnie, ami 
még késlelteti. Akkor majd megjelenik a gonosz, de Urunk, 
Jézus elsöpri szája leheletével, és megsemmisíti jövetelé-
nek tündöklésével. Megjelenését a sátán erejéből minden-
féle feltűnő tett, jel és hamis csoda kíséri, meg mindenféle 
gonosz csábítás is, azok vesztére, akik elkárhoznak, mert 
nem voltak fogékonyak az igazság szeretetére, ami üdvös-
ségükre szolgált volna. Azért szolgáltatja ki őket az Isten a 
kísértés hatalmának, hogy higgyenek a hazugságnak. Így 
azok, akik nem hittek az igazságban, hanem a gonoszság-
ban telt kedvük, mind ítéletet vonnak magukra. 
 
Máté 24, 23-44. 
Az álmessiások.  
Akkor, ha valaki azt mondja: Íme, itt a Krisztus vagy amott! 
– ne higgyétek. Álpróféták és álkrisztusok fognak fellépni, 
és nagy jeleket és csodákat visznek végbe, hogy megté-
vesszék, ha lehet, még a választottakat is. Lám, előre 
megmondtam nektek. Ha tehát azt mondják nektek, hogy 
kinn van a pusztában, ne menjetek ki; hogy a házban rej-
tőzködik, ne higgyétek el! Amint a villám napkeleten támad 
és napnyugatig látszik, olyan lesz az Emberfiának eljövete-
le is. Ahol a hulla van, oda gyűlnek a keselyűk.  
A Megváltó megjelenése.  
Mindjárt e gyötrelmes napok után a Nap elhomályosul, a 
Hold nem világít, a csillagok lehullanak az égről, és az egek 
erői megrendülnek. Akkor feltűnik az égen az Emberfia jele, 
és a mellét veri a Föld minden népe, mert látja, amint az 
Emberfia eljön az ég felhőin, nagy hatalommal és dicső-
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séggel. Elküldi angyalait hangos harsonaszóval, s össze-
gyűjtik a választottakat a szélrózsa minden irányából, az ég 
egyik szélétől a másikig. 
Felhívás az éberségre.  
Azt a napot és órát azonban nem tudja senki, az ég angya-
lai sem, a Fiú sem, csak az Atya. Az Emberfiának eljövete-
lekor úgy lesz, ahogy Noé napjaiban történt. A vízözön előt-
ti napokban ettek-ittak, nősültek, férjhez mentek egészen 
addig, amíg Noé be nem ment a bárkába, s jött a vízözön, 
és el nem ragadta mindnyájukat. Ugyanígy lesz az Ember-
fiának megjelenésekor is. Akkor, ha ketten lesznek a me-
zőn, az egyiket fölveszik, a másikat otthagyják. Ha két asz-
szony őröl a malomban, az egyiket fölveszik, a másikat ott-
hagyják. Legyetek hát éberek, mert nem tudjátok, melyik 
órában jön el Uratok. Gondoljatok erre: Ha a ház ura tudná, 
hogy melyik órában jön a tolvaj, bizonyára virrasztana, és 
nem engedné, hogy házába betörjön. Legyetek hát készen, 
mert az Emberfia abban az órában jön el, amelyikben nem 
is gondoljátok! 
 
Mk13, 5-23. 
Jeruzsálem pusztulásának előjelei.  
Jézus így válaszolt: „Vigyázzatok, nehogy valaki félreve-
zessen titeket! Sokan jönnek az én nevemben, s azt mond-
ják, hogy én vagyok. És sokakat megtévesztenek. Ha majd 
háborúkról hallotok és háborús hírek terjednek, ne ijedjetek 
meg. Ezeknek be kell következniük, de még nem jelentik a 
véget. Nemzet nemzet ellen, ország ország ellen támad. 
Némely vidéken földrengés és éhínség támad. De ez még 
csak a kezdete lesz a gyötrelmeknek. Vigyázzatok majd 
magatokra! Bíróság elé állítanak, és a zsinagógákban 
megostoroznak benneteket. Aztán miattam helytartók és 
királyok elé hurcolnak, hogy tanúságot tegyetek előttük ró-
lam. Előbb azonban hirdetni kell az evangéliumot minden 
népnek. Ha majd elvezetnek benneteket és átadnak a bíró-
ságnak, ne törjétek a fejeteket, hogy mit feleljetek, hanem 
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azt mondjátok, ami akkor megadatik nektek. Mert nem ti 
fogtok beszélni, hanem a Szentlélek. Halálra adja majd 
testvér a testvért, apa a gyermekét, a gyerekek meg szüle-
ikre támadnak, és a vesztüket okozzák. A nevemért min-
denki gyűlölni fog benneteket. De aki végig kitart, az üdvö-
zül.  
Jeruzsálem pusztulása.  
Amikor majd látjátok, hogy a pusztulás undoksága ott áll, 
ahol nem volna szabad – aki olvassa, értse meg! –, akkor, 
aki Júdeában lesz, fusson a hegyekbe. Aki a tetőn lesz, ne 
jöjjön le, ne menjen be a házba, hogy elvigyen magával 
valamit otthonról. Aki a mezőn lesz, ne forduljon vissza el-
hozni a köntösét. Jaj, a várandós és szoptatós anyáknak 
azokban a napokban! Imádkozzatok, hogy ne télen követ-
kezzék ez be. Mert olyan szorongatott napok jönnek, ami-
lyenek még nem voltak ezen az Isten alkotta világon a kez-
det óta, és nem is lesznek. Ha Isten nem rövidítené meg 
ezeket a napokat, nem menekülne meg egyetlen élőlény 
sem. De a választottak kedvéért, akiket ő választott ki, 
megrövidíti ezeket a napokat.  
Álmessiások.  
Akkor, ha valaki azt mondja: »Nézzétek, itt van a Krisztus 
vagy ott van!« – ne higgyétek. Álkrisztusok és álpróféták 
lépnek fel, jeleket és csodákat művelnek, hogy ha lehet, 
még a választottakat is félrevezessék. Vigyázzatok, min-
dent előre megmondtam nektek.  
 
De csak annyi történhet meg, amennyit Isten megenged. 
Ha csak ebben az életben reménykedtek Bennem, szeren-
csétlenebbek vagytok minden embernél. A Mennyország 
és az örök boldogság nem itt van. Azt ne itt keressétek! Én 
előre mentem, és helyet készítettem nektek Atyám házá-
ban, ahol sok hely van. Higgyetek Nekem! Örök életetek, 
halálotok pillanatában kezdődik el. Az örök boldogság a 
síron túl van. Ebben higgyetek! Vágyakozzatok Hozzám, 
Szent Színem látására! Minél inkább életszentségben él-
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tek, annál jobban vágytok átlépni a halál küszöbét, amelyen 
túl az örök boldogság vár rátok. Így imádkoztam értetek: 
Atyám, azt akarom, hogy akiket Nekem adtál, ott legyenek, 
ahol Én, és lássák dicsőségemet! Ó, ha csak egyetlen pil-
lanatra bepillanthatnátok az örök hajlékba, minden szenve-
dést zokszó nélkül elviselnétek, csak hogy elnyerjétek azt, 
amit Atyám öröktől fogva azoknak készített, akik Őt szere-
tik.  
 
Drága kicsinyeim! Éljetek életszentségben! Éljetek szere-
tetben! Akkor nincs mitől félnetek. Bármelyik pillanatban is 
csap le rátok a halál, berepültök az örök hajlékba, ahol vég 
nélkül fogtok örvendeni a szentek és a szent angyalok 
megszámlálhatatlan seregében. Ne féljetek attól, ami erre a 
világra következik! Ezeknek mind meg kell történni, mert ez 
a világ fertelmesen bűnös. A saját könnyeiben és vérében 
kell megtisztulnia. A kereszt mindig az emberek megtérésé-
re van. De utána, ha megtisztult ez a világ, fölemeltetik Is-
ten dicsőségébe. Íme újjáalkotok mindent. Bízzatok Ben-
nem! Kérjétek, hogy jöjjek vissza az ég felhőin dicsősé-
gemben, és alkossam meg az új világot, az ezer éves béke 
uralmát. Kötözzem meg a sátánt, aki tévútra vezette az 
embereket.  
 
Kicsinyeim! Legyetek szentek! Bárkiből lehet szent, akárhol 
és bármilyen körülmények között is legyen, csak hallgasson 
mindig a lelkiismerete szavára, amely Isten szava, és 
imádkozzon hittel! Akkor meghallgatásra talál.  
 
Gyermekeim! Én veletek vagyok minden nap, a világ vége-
zetéig. Aki Engem hív, ahhoz lehajolok, Magamhoz ölelem, 
életszentségre vezetem, és megadom neki az örök boldog-
ságot. Jöjjetek Hozzám mindnyájan! Én felüdítelek titeket, 
és bevezetlek Atyám házába. Erre áldalak meg benneteket, 
Szívem túláradó szeretetével, megerősítő áldásommal, az 
Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. 
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Drága gyermekeim! Most hozzátok szólok, akik távol vagy-
tok Tőlem. Hívlak titeket! Térjetek meg Hozzám, mert az 
idő vészesen fogy, nagyon – nagyon rövid. Bármikor véget 
érhet életetek, és akkor már késő. A halál mindent lezár. 
Utána már nem tudtok változtatni. Most lépjetek az igaz 
ösvényre, hagyjátok el a hazugság útját, ami ellenfelem 
csapdája, és az örök kárhozatra visz. Az igazság útja az 
Evangélium, az Én tanításom, ami az örök fény birodalmá-
ba, a Mennybe, az örök boldogságba vezet.  
 
Kicsinyeim! Ne higgyetek a sátánnak! Ő az örök vesztes, a 
hazugság atyja, aki örök kárhozatotokat akarja. Egyedül Én 
szeretlek titeket. A keresztfán az életemet áldoztam a ti 
üdvösségetekért. Engem kövessetek! Csak Nekem higgye-
tek! Ne álljatok szóba a sátánnal! Kérve kérlek benneteket, 
térjetek meg Hozzám, Üdvözítő Istenetekhez! Velem bol-
dogok lesztek már most itt a Földön, és a Mennyben örök-
ké. Vérkönnyeket sírok azok miatt, akik örökre elvesznek. 
Felfogni nem tudjátok, mit jelent: örök kárhozat. Rettenetes 
kínszenvedés, ami örökké, szakadatlanul ismétlődik. Embe-
ri szavakkal nem lehet leírni, mi a pokol.  
 
Gyermekeim! Véremen megváltott kicsinyeim! Térjetek meg 
Hozzám, Megváltó Istenetekhez! Azonnal, még ma, mert a 
következő pillanat bizonytalan, hogy rendelkezésetekre áll-e. 
Vegyétek halálosan komolyan figyelmeztetéseimet! A dön-
tés a ti kezetekben van. Megáldalak benneteket Szívem 
túláradó szeretetével, megerősítő áldásommal, az Atya, a 
Fiú és a Szentlélek nevében.” 
 
2016. febr. 7. Szentségimádáson az Úr Jézus: „Drága 
gyermekeim! Az idő rövid. Készüljetek! Hamarosan elhur-
colnak és megölnek titeket. Mindezt azért teszik veletek, 
mert azt hiszik, hogy ezzel szolgálnak Istennek.  
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Gyermekeim! Ne féljetek! Valljatok meg Engem ez előtt a 
gyilkos nemzedék előtt! Aki mindvégig kitart, az üdvözül.  
 
Gyermekeim! Mindenki meg fog állni ítélőszékem előtt, és 
számot kell adni tetteiről. Én pedig kinek-kinek megfizetek a 
szerint, hogy jót vagy gonoszat cselekedett. Akkor is, ha 
nem hisz benne. Ez a Szentírás.  
 
Kicsinyeim! Elmélkedjetek kínszenvedéseimen! Mekkora 
árat fizettem a ti lelketek üdvösségéért. Mekkora elégtételt 
adtam a ti bűneitekért. Tisztuljatok meg, értetek kiontott 
Véremben! Bánjátok meg és gyónjátok meg bűneiteket! Ne 
kövessetek el bűnt, mert minden bűn büntetésért kiált. A 
Mennybe csak a szentek jöhetnek be. Tudjátok, mi az élet-
szentség? Isten törvényeinek a megtartása. Más szóval: a 
főparancs betartása. Ez pedig a szeretet. Szeretni annyit 
jelent, mint örülni annak, hogy a másik ember van, és áldo-
zatokat hozni érte, önzetlenül. Ma az emberek zöme éppen 
ezt nem teszi. Bűnben élnek, és csodálkoznak, hogy nem 
boldogok. 
 
Gyermekeim! A boldogság Én vagyok. Itt, a Földön, és a 
Mennyben is. Tudjátok, mi a boldogság? Az, hogy van 
Gondviselő Mennyei Atyátok, Aki szeret titeket, és a 
Mennyben örök hajlékot készített nektek. Ezt fejezi ki a 
nyolc boldogság.  
Máté 5, 3-12. „Boldogok a lélekben szegények, mert övék a 
Mennyek Országa. Boldogok, akik szomorúak, mert majd 
megvigasztalják őket. Boldogok a szelídek, mert övék lesz 
a föld. Boldogok, akik éhezik és szomjazzák az igazságot, 
mert majd eltelnek vele. Boldogok az irgalmasok, mert majd 
nekik is irgalmaznak. Boldogok a tiszta szívűek, mert meg-
látják az Istent. Boldogok a békességben élők, mert Isten 
fiainak hívják majd őket. Boldogok, akik üldözést szenved-
nek az igazságért, mert övék a Mennyek Országa. Boldo-
gok vagytok, ha miattam gyaláznak és üldöznek bennete-
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ket és hazudozva minden rosszat rátok fognak énmiattam. 
Örüljetek és ujjongjatok, mert nagy lesz a Mennyben a ju-
talmatok! Így üldözték előttetek a prófétákat is.” 
Kicsinyeim! Ne bízzatok a vagyonban, mert ez bálványimá-
dás! Egyedül Istenben bízzatok! Minél jobban bíztok, annál 
több kegyelmet kaptok. Ezért nem kell megdolgozni, mert 
pénzbe sem kerül. Pusztán rá kell hagyatkozni Istenre, és 
át kell adni Neki az életeteket, és a gondjaitokat. Ennél 
egyszerűbb nincs, mint az Istenbe vetett hit és bizalom. 
Tanuljatok a kisgyermekektől! Ha nem lesztek olyanok, mit 
ők, nem jöhettek be a Mennybe. Atyám azoknak készítette 
országát, akik Őt szeretik. Ez pedig az Ő törvényeinek a 
megtartása.  
 
Gyermekeim! Hagyjátok magatokat szentté formálni! Ti 
nem tudtok szentekké válni. Egyedül Isten tud titeket szen-
tekké formálni. Hajoljatok meg az Ő teremtő keze alatt, mint 
az agyag, megmunkálója keze alatt. Ez azt jelenti, hogy 
nem zúgolódtok, hanem elfogadtok mindent. Jóért és rosz-
szért egyaránt hálát adtok. Szikla szilárd hittel hiszitek, 
hogy Isten minden rosszból jót hoz ki, mert Ő Mindenható. 
Ő csupán a ti válaszotokra vár, mert tiszteletben tartja sza-
bad akaratotokat. Ha együttműködtök kegyelmével, szen-
tek lesztek, és üdvözültök. De ha külön utakat jártok, köny-
nyen elkárhozhattok.  
 
Gyermekeim! Az óra itt van. Döntéshelyzetben vagytok. 
Mindig döntenetek kell, hogy jót, vagy gonoszat akartok-e 
cselekedni. A gonoszsággal a sátánt szolgáljátok. Ha jót 
tesztek, azzal a felebarátban Istent szolgáljátok, Aki örök 
boldogsággal jutalmaz meg érte.  
 
Kicsinyeim! Imádkozzatok! Kérjétek magatokra és másokra 
a Szentlelket, hogy Ő ragyogja be az életeteket. Ő vezes-
sen, és az Isteni Fényben mindig mutassa meg nektek a jó 
irányt, ami az örök életre vezet. Erre áldalak meg bennete-
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ket, Szívem túláradó szeretetével, megerősítő áldásommal, 
az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.” 
 
2016. febr. 27. Szentségimádáson Jézus: „Drága gyerme-
keim, Szívemnek kedves választottjai! Emlékezzetek vissza 
üzeneteimre! Sokszor mondtam már nektek, hogy egy nagy 
véres keresztényüldözés lesz. Azóta évek teltek el. Ezt az 
időt a megtérésetekre kaptátok. De most lezárul a türelmi 
idő, és beteljesülnek a próféciák. Készüljetek! Már minden 
elő van készítve kiirtásotokra. Lélekben készüljetek! Imád-
kozzatok, imádkozzatok, imádkozzatok! Kérjétek hitetek 
megerősítését, mert erre van a legnagyobb szükségetek. 
Csak az erős hittel rendelkezők fognak kitartani mindhalá-
lig. Kérjétek magatokra Szent Vérem védelmét, és azt, 
hogy Én álljak köztetek és üldözőitek között! Akkor nem tud 
közel férkőzni hozzátok a sátán, és beteljesítitek rátok vo-
natkozó örök szent tervemet. Bátran valljatok meg Engem 
ez előtt a bűnös nemzedék előtt! Akkor Én is megvallak 
titeket Mennyei Atyám előtt, és Ő befogad benneteket az 
örök hajlékba. Ne féljetek azoktól, akik a testet megölik, de 
semmi egyebet nem tudnak tenni! Örüljetek és ujjongjatok, 
mert amikor kiszáll lelketek testetekből, akkor kísérnek be 
szent angyalaim Atyám házába, ahol letörlök szemetekről 
minden könnyet, és vég nélkül fogtok örvendezni, mert el-
nyeritek az örök életet.  
 
Gyermekeim! Már nem sokáig beszélek hozzátok. Váltsá-
tok tettekre üzeneteimet! Minden kegyelmet megadok, 
hogy üdvözüljetek. Az idő eljött. Most teljesülnek be a pró-
féciák. Éljetek szüntelen készenlétben! Váltsátok tettekre 
figyelmeztetéseimet! Erre áldalak meg benneteket az Atya, 
a Fiú és a Szentlélek nevében.” 
 
2016. márc. 1. Szentségimádáson Jézus: „Drága gyerme-
keim! Vérkönnyeket sírok azok miatt, akik örökre elvesz-
nek. Hamarosan eljön a Nagy Figyelmeztetés, ami egy ha-
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talmas kegyelem kiáradás, a Szentlélek megvilágosító ke-
gyelem tüze fog kiáradni minden lélekre. Akkor mindenki 
Isten szemével fogja látni az egész életét. Két utat fognak 
látni: az Isten által kijelölt utat, és azt, amelyiket szabad 
akaratukkal választottak maguknak. Minél távolabb van 
egymástól a két út, annál csalódottabbak, boldogtalanab-
bak lesznek. Minél közelebb van egymáshoz a két út, annál 
reményteljesebbek és örömtelibbek lesznek azok a lelkek, 
akikre ez vonatkozik. Az igazán boldogok azok a lelkek, 
akik csak egy utat látnak. Azt, amelyiket Isten jelölt ki szá-
mukra, és ők igennel válaszoltak az Örökkévaló meghívá-
sára. Beálltak szolgálatába, egyedül Őt imádják, Őt szere-
tik, és csak Neki szolgálnak. Ezek már itt a Földön szentek. 
Ők a Földről egyenesen a Mennybe jönnek. Ők Nekem 
szentelték magukat teljesen a szegénységben, a tisztaság-
ban és az alázattal teli szent engedelmességben. Ők azok, 
akik szabad akaratukról lemondtak, és átengedték azt Ne-
kem. Ők életük minden döntés helyzetében, és minden ne-
héz kereszthordozásban Velem együtt ismétlik: „Atyám, ne 
úgy legyen, ahogy Én akarom, hanem amint Te.” Szent égi 
Édesanyámmal együtt mondják: „Íme az Úr Szolgálóleánya 
vagyok, legyen nekem a Te Igéd szerint!” Ők már itt a Föl-
dön megélik a nyolc boldogságot, ők már itt a Mennyország 
előszobájában laknak. Szent Testem, lelkük megerősítő 
étele, Szent Vérem pedig az ital, amely megvédi őket min-
den kísértésben. Ellenfelem tehetetlen velük. Én pedig 
minden szentáldozásban megtisztítom őket minden gyarló-
ságuktól. Ők azok, akik önfeledten imádnak és szolgálnak 
Engem, akiknek az a táplálékuk, hogy Isten akaratát meg-
tegyék.  
 
Drága kicsinyeim! Ti, akik még külön utakon jártok, csatla-
kozzatok szentjeimhez! Hagyjátok el bűnös utatokat! Te-
gyétek le bűneitek súlyát! Jöjjetek Hozzám a gyóntató 
székbe, ahol a pap által Én Magam oldozlak fel benneteket, 
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ha teljes szívetekből megbánjátok és meggyónjátok bűnei-
teket, és erős fogadással elhatárolódtok tőlük örökre.  
 
Kicsinyeim! Én azt akarom, hogy boldogan éljetek ezen a 
Földön! Az a boldogság titka, ha az Általam kijelölt élet-
szentség útján jártok. Csak egy Mennyország van, de azt 
ne a Földön keressétek! Ez a világ nem tud benneteket 
boldoggá tenni. Egyedül Én vagyok a ti örök boldogságo-
tok, örök életetek, Aki a keresztfán az életemet adtam oda 
értetek. Én vagyok a ti Üdvözítő Istenetek. Ne hagyjátok 
magatokat félrevezetni! Minden itt marad. Éljetek halálra 
készen! Jobban vigyázzatok lelketek tisztaságára, mint 
szemetek fényére! Minden szavatokról és cselekedetetekről 
számot fogtok adni. Kérve kérlek benneteket, éljetek szen-
tül, akkor elkerülitek az ítéletet. Erre áldalak meg bennete-
ket, Szívem túláradó szeretetével, megerősítő áldásommal, 
az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.” 
 
2016. márc. 6. Itthon az Úr Jézus: „Drága gyermekeim! Na-
gyon szomorú események következnek rátok. Ne tervezze-
tek! Sajnos, ami jön, annak be kell következnie, már nem 
ódázható el tovább. Most fogom megtisztítani a világot és 
benne Egyházamat.  
 
Gyermekeim, Én csak egy életprogramot kérek tőletek: a 
szüntelen készenlétet. Éljetek halálra készen, hogyha éle-
tetek bármely pillanatában ragadna is el a halál, meg tudja-
tok állni ítélőszékem előtt, és be tudjalak titeket fogadni az 
örök hajlékba.  
 
Gyermekeim, tegyétek a jót, elsősorban hittestvéreitekkel, 
hogy magasztalják Nevemet miattatok, amíg még időt kap-
tok rá. Ne szomorkodjatok, és ne lázadjatok azok miatt a 
szomorú és tragikus események miatt, amelyek már a kü-
szöbön állnak, hogy bekövetkezzenek. Mindezeket azért 
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engedem meg, mert a próbatételek által válik ki, hogy ki a 
hűséges és ki nem.  
 
Gyermekeim! Az üldözéskor minden mostani rend felborul, 
megbomlik. Csak egyetlen rend marad, a Szentlélek megvi-
lágosító kegyelme, Aki a szívekbe és a lelkekbe írja törvé-
nyeimet, és mindaz, aki megtartja, üdvözül. Éljetek halálra 
készen, mert csak törvényeim és a szent tisztaság megtar-
tása által tudlak megmenteni benneteket, jóllehet Minden-
ható vagyok, de tiszteletben tartom szabad akaratotokat. 
Ha így éltek, beteljesítitek rátok vonatkozó örök szent ter-
vemet, és egyetlen kegyelmem sem válik hiábavalóvá ben-
netek, és ez maga az életszentség.  
 
Gyermekeim, készüljetek, mert mindezek a próféciák ha-
marosan beteljesülnek. Eljön a béke és a szeretet ezer 
éves uralma. Akkor beteljesül a Szentírás szava, nem kell 
tanítani az Istenismeretet, mert maga a Szentlélek fogja 
belevésni a szívekbe és az elmékbe. Én Istenük lesz, ők 
pedig az Én gyermekeim. Így mindenki meg fogja tapasz-
talni Isten végtelen gondviselő szeretetét, amikor az embe-
reknek megadatik, hogy megpihenjenek és jusson idejük 
imádságra és a szeretet gyakorlására.  
 
Gyermekeim, ez egy teljesen új világ lesz, amit most csak 
nagyon kevesen ismernek, csak az a kis csoport, akik Kö-
rém gyűlnek, elfogadják és tettekre váltják üzeneteimet és 
az Evangéliumot, amit kétezer éve hirdettem nektek. Akik 
ebben az új világban fognak élni, nem fognak kísértést 
szenvedni, mert a nagy kísértőt, ellenfelemet ezer évre 
megláncolom a pokol mélyén. Akkor mindenki betelik a 
Szentlélekkel, állandó öröm, derű és szeretet lesz a lelkek-
ben, nagy béke fog uralkodni az emberek szívében és 
egymás között. Ez már maga lesz a Mennyország előszo-
bája. Innen már csak egy lépés lesz a Mennyország, ahová 
mindannyian át fognak jönni.  
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Gyermekeim, imádkozzatok, hogy mindez valóra váljon, de 
beteljesül, mert ez a Szentírás. Most, amíg még ez a világ 
fennáll és a kísértés is vele együtt, könyörögjetek a bűnö-
sök megmentéséért, könyörögjetek a bűn megállításáért, 
hogy lehetőleg senki ne kárhozzon el és a bűnösök mielőtt 
meghalnának, megtérjenek és üdvözüljenek. Drága kicsi-
nyeim, fogadjátok erre megerősítő áldásomat, melyet Szí-
vem túlcsorduló szeretetével adok rátok az Atya, a Fiú és a 
Szentlélek nevében.” 
 
Szentírási megerősítések: Ef 5, 16-17: „Használjátok fel az 
időt, mert rossz napok járnak. Ne legyetek értetlenek, ha-
nem értsétek meg az Úr akaratát.”  
 
2016. márc. 12. Itthon az Úr Jézus: „Drága gyermekeim! 
Hirdessétek az Evangéliumot életpéldátokkal, tetteitekkel 
és szavaitokkal mindenkinek, kivétel nélkül, akár alkalmas, 
akár alkalmatlan! Addig, amíg még időtök van rá, mert ha-
marosan lezárul a kegyelem ideje, és nagy üldözést fogtok 
szenvedni az Evangélium, és az Én követésem miatt. 
Használjatok ki minden percet, amit még kaptok, mert 
mondom nektek, hirtelen tör rátok az üldözés, ellenfelem 
már mindent előkészített. A hamvasztó kamrák készen áll-
nak, hogy mint vágóhídra behajtott juhokat, titeket ott elgá-
zosítsanak, és nem marad meg belőletek más, csak füst és 
energia. De nem számolnak azzal, hogy tetteikről ítélőszé-
kem előtt számot kell adniuk. Örökre elvesznek és a pokol 
mélyére kerülnek, ahol örökké tetteikkel szembesülnek, és 
ugyanazt kapják vissza, amit nektek adtak. Ti viszont, akik 
Értem adjátok az életeteket, mert nincs másotok, csak ez 
az egy élet, amit Tőlem kaptatok, jutalmul az egész örökké-
valóságon át békében és boldogságban fogtok élni és a 
dicsőséges Isten szent színe látásának fogtok örülni, Akit 
dicsőítetek, imádtok és magasztaltok örökkön-örökké.  
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Drága gyermekeim, éljetek halálra készen, mert mindezek 
hamarosan valóra válnak. Most úgy vagytok itt színem 
előtt, mint vihar előtti csendben. Még nem gondoltok sem-
mire, gyanútlanul, mint a bárány, amit vágóhídra hajtanak.  
 
Gyermekeim, kérjétek magatokra az erős hit kegyelmét, a 
Szentlélek erejét, a tisztánlátást, a megvilágosító kegyel-
met, hogy mindenkor megfeleljetek elvárásaimnak, megte-
gyétek törvényeimet és életszentségben éljetek. Ha így 
éltek, nincs mitől félnetek, bármely pillanatban sújt le rátok 
a halál, az számotokra örök életetek kezdetét jelenti. Nem 
kell félnetek üldözőitektől. Sőt, magasztalni, dicsőíteni és 
imádni fogjátok Nevemet, Aki megengedem az üldözést, 
tiszteletben tartva üldözőitek szabad akaratát, nektek pedig 
örök jutalmat adok hűségetekért és kitartásotokért ebben a 
súlyos, nehéz próbatételben. Ti odaát a Mennyben szent 
szeráfjaimmal egyesülve fogtok örökkön-örökké imádni és 
Nekem hálát zengeni, mert senkinek sincs nagyobb szere-
tete annál, mint aki életét adja Istenért. Ezért kicsi gyerme-
keim, azt mondom nektek, hogy már most minden nap 
énekeljétek el a Te Deum-ot, hálát adva Nekem azért, hogy 
mindezt megengedem, mert amilyen mértékkel egyesültök 
Velem szenvedéseimben és megaláztatásaimban, olyan 
mértékben részesítelek benneteket dicsőségemben. Nem 
nagyobb a szolga Uránál, ha Engem gyűlölnek, titeket is 
gyűlölni fognak, ha Engem üldöztek, titeket is üldözni fog-
nak. Fogadjátok el sorsotokat békével és adjatok hálát Ne-
kem jóért és rosszért egyaránt. Ez a világ hamar elmúlik, 
önmagát pusztítja ki. Most jön a nagy véres keresztényül-
dözés, most robbantják ki a harmadik világháborút és most 
lép föl a nagy „békítő”, akinek rémuralma még százszor 
rosszabb lesz, mint a világháború, mert ők csak a testet 
pusztítják el, de az antikrisztus, aki maga a megtestesült 
sátán, közvetlenül a lelkek vesztére tör és nagyon sok lel-
ket fog a pokol fenekére juttatni.  
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Drága kicsinyeim, ne féljetek üldözőitektől, mert mindennek 
be kell teljesülnie. Ez a Szentírás. Nemsokára nem fogtok 
ráismerni erre a világra. Ezt a felismerhetetlenségig le fog-
ják rombolni. Nagyon sok lesz a halott. Éljetek szüntelen 
halálra készen, kérjétek Tőlem a hit és a megbocsátás ke-
gyelmét, hogy ki tudjátok inni kelyhemet! Erre áldalak meg 
titeket Szívem túláradó Szeretetével, megerősítő áldásom-
mal az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”  
 
Szentírási megerősítés: 1Péter 5, 8-9: „Józanok legyetek 
és vigyázzatok. Ellenségetek, a sátán, ordító oroszlán mód-
jára ott kószál mindenütt, és keresi, kit nyeljen el. Erősen 
álljatok neki ellen a hitben, hisz tudjátok, hogy testvéreite-
ket is ezek a szenvedések érik a világban.”  
 
2016. márc. 15. Itthon az Úr Jézus: „Drága gyermekeim, 
készüljetek! Éljetek szüntelen készenlétben! Készítsétek a 
lelketeket, mert hamarosan jön a Nagy Figyelmeztetés! Ti, 
akik igyekeztek szavaimat tettekre váltani és megtartjátok 
törvényeimet, nagyon boldogok lesztek akkor, mert látni 
fogjátok, hogy ti az Általam kijelölt ösvényem haladtok fok-
ról-fokra előre, az örök üdvösség felé. Csak azok fognak 
szenvedni, akik a maguk által meghatározott úton szembe 
mennek törvényeimmel, lázadnak Ellenem és a körülmé-
nyek ellen, magukban bíznak, öntörvényűek, gőgösek és 
ők akarják irányítani a jövőt. Az ilyen emberek mind csa-
lódnak, mert ellenfelemet szolgálják, aki az örök vesztes, 
akinek soha semmi nem sikerül, mert csak Velem együtt 
vagytok képesek jót cselekedni, Nélkülem por és hamu 
vagytok. Csak Velem együtt tudtok boldogságban élni, mert 
Én Magam vagyok lelketek öröme, boldogsága, örök, bol-
dog élete.  
 
Kicsinyeim, ne féljetek, ezeknek mind be kell következni! 
Annyira elburjánzott és elharapódzott a bűn, hogy szüksé-
getek van rá, hogy próbatételnek vesselek alá benneteket, 
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hogy ez által tudjátok tanúsítani Irántam való hűségeteket, 
mert csak így lesztek méltóak rá, hogy elnyerjétek örök ju-
talmamat.  
 
Kicsinyeim, ne féljetek! A szeretetben nincs félelem. Örülje-
tek ennek az égető napnak, amely csak azokat fogja lán-
gokban égetni, akik ellene mondanak törvényeimnek és a 
bűnt, a kárhozatot választják. Az ilyenekért imádkozzatok, 
hogy mielőbb megtérjenek, bűnbánatot tartsanak és köves-
senek Engem a Keresztúton. Ti ellenben nagyon fogtok 
örülni, amikor meglátjátok tiszta lelketeket, melyet a Szent-
gyónásban, a bűnbánatban fehérre mosott értetek kiontott 
drága szent Vérem. Amikor látni fogjátok lelketek legbenső 
szobáját, amely az Én palotám, ahol Én, a ti Királyotok, tró-
nolok és boldog vagyok, mert hajlékot adtatok az Én szá-
momra a szívetekben: ennek fogtok a legjobban örülni, 
mert az örök élet kapuján át Engem fogtok magatokkal vin-
ni az örökkévalóságba, Engem fogtok bemutatni Atyámnak. 
Minden Szentgyónás és Szentáldozás által egyre képe-
sebbé teszlek benneteket a Velem való társalgásra az 
egész örökkévalóság folyamán.  
 
Kicsinyeim, belehalnátok a boldogságba, ha most színről-
színre megmutatnám Magamat és örök dicsőségemet nek-
tek. Ha meg tudnátok, mily nagy boldogság Velem társa-
logni, beszélgetni, Velem együtt lenni, gyönge testetek 
meghalna a boldogságtól. De azt mondom nektek, hogyha 
tiszta lélekkel és hívő szívvel fogadtok Engem a Szentáldo-
zásban, jól lehet, bár rejtve vagyok előttetek, mégis a tiétek 
vagyok, úgy hordozhattok a lelketekben, mint egykor Leg-
szentebb Édesanyám a Szíve alatt. Úgy szeretlek bennete-
ket, akik az Én követőim vagytok, hogy veletek is megosz-
tom Magam, Én, az Isten, Akit a világ nem képes befogad-
ni, alászállok minden Szentmisében, minden parányi Os-
tyába, hogy Magammal tápláljalak benneteket, hogy így 
felkészítselek titeket az örök életre, mert az Én Testem va-
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lóban étel és az Én Vérem valóban ital. Ó, ha teljesen tisz-
tába lennétek azzal, mit jelentenek ezek a szavak, és hogy 
milyen hatalmas kegyelem a Szentáldozás, belehalnátok a 
boldogságba, amikor Velem egyesültök. Ezért, drága kicsi-
nyeim, soha ne megszokásból és ne közömbösséggel fo-
gadjátok a Szentáldozást, amikor a szívetekbe térek, ha-
nem mindig úgy, mint megismételhetetlen újdonságot, mert 
Én mindig új, meg új kegyelemmel halmozlak el bennete-
ket, akik tiszta lélekkel, nyitott szívvel közeledtek Hozzám 
kegyelmeim befogadására. Ha a Szentáldozás után, meg 
előtte is teljesen kiüresítitek magatokat, nem gondoltok 
senkire és semmire, csak Rám, az Istenemberre, Aki a leg-
hatalmasabb vagyok Mennyben és Földön. Ha így fogadtok 
magatokba és megadjátok Nekem a lehetőséget, hogy eb-
ben az önkiüresített csöndben szóljak hozzátok, vagy a 
kegyelem más formáját nyújtsam nektek, királyi gazdagon 
és boldogan térhettek vissza otthonaitokba. Megtapasztal-
játok az Én semmihez sem hasonlító, végtelen szeretete-
met, irgalmamat és azt, hogy vezetlek titeket az örök haza 
felé.  
 
Gyermekeim, azt tanítottam: szavaim Lélek és élet. Én 
ugyanaz vagyok ma is, mint kétezer évvel ezelőtt. Ma is 
szólok hozzátok, mert Én soha nem hagylak el titeket: ezt 
ígértem: Veletek vagyok minden nap a világ végezetéig. 
Ma is tanítalak benneteket, ma is meg akarlak óvni titeket 
minden olyan körülménytől és kísértéstől, ami a lelketek 
kárára volna. Ha figyeltek szavaimra és tettekre váltjátok 
üzeneteimet, akkor boldogok lesztek, és biztos léptekkel 
haladtok előre az üdvösség szent ösvényén, amelyet Én 
magam jelölök ki minden egyes ember számára.  
 
Drága kicsinyeim, ha fölfognátok, mily’ nagyon szeretlek 
benneteket, sírva-zokogva borulnátok térdre Előttem és 
egyfolytában hálát adnátok Nekem. Szeressetek viszont 
Engem, Aki kínhalált haltam a ti üdvösségetekért! Aki azért 
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testesültem meg Szent Anyám méhében, hogy emberi Tes-
temet, amelyet értetek vettem föl, hogy megváltsalak tite-
ket. Odaadtam Magamat a hóhéroknak, akik megkínoztak, 
akik a megostorozással cafatokra verték Legszentebb Tes-
temet. Akik féltékenységből, irigységből kigúnyoltak és tö-
vissel koronáztak. A fejemen a haj összetapadt, kicsordult 
Véremtől és úgy néztem ki, mint egy húscafat, nem mint 
egy ember. Szent Arcomat ököllel verték, leköpdösték, Ar-
com feldagadt, szememet kiszúrta a tövis, már nem láttam 
a könnytől, a vértől és a verejtéktől. Kereszthordozásom és 
keresztre feszítésem még csak kimondhatatlan módon te-
tézte kínjaimat, melyet emberi szavakkal lehetetlen kifejez-
ni. Szent Édesanyám, az asszonyok és Szent János apos-
tol szívesen átvették volna kínjaimat, hogy ezzel mentesít-
senek Engem. De egyedül Én voltam alkalmas a megvál-
tásra, a szentek Szentje, a makulátlan, tiszta, bűn nélkül 
való Istenember. Aki azért szálltam le a Földre, hogy vég-
hezvigyem a megváltás hatalmas művét. A Getszemané 
kertben előre láttam minden kínomat, félelmemben vérrel 
verítékeztem és így imádkoztam: Atyám, Te bármit megte-
hetsz, ha lehetséges, vedd el Tőlem ezt a kelyhet! Aztán 
eszembe jutott, hogy hisz éppen ezért jöttem, hogy kiürít-
sem, és akkor hozzátettem: Atyám, ne az legyen, amit Én 
akarok, hanem amit Te.  
 
Drága kicsinyeim, követőim, amikor szenvedtek, gondolja-
tok Rám, hogy Én mennyivel többet szenvedtem ártatlanul 
a ti megváltásotokért, lelketek üdvösségéért. Gondoljatok 
Rám, amikor engedelmesen ki tudtam mondani: Atyám, 
legyen meg a Te akaratod!  
 
Gyermekeim, ez a Krisztus-követés. Ne lázadjatok, és ne 
essetek kétségbe, ha sokszor mást adok nektek, mint amit 
kértek. Ti nem tudjátok, hogyan kell szentté válni, hogyan 
kell üdvözülni. Ezt egyedül Én, az Isten, a Megváltó tudom. 
A legtöbbször, szinte mindig a kereszt visz az üdvösségre, 
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ezért ha megengedem a szenvedést, ha keresztet adok, 
adjatok érte hálát és fogadjátok szeretettel, akkor nagy lelki 
békével tudjátok hordozni. Bízzatok Bennem, hogy éppen 
ez a kereszt szükséges a ti üdvösségetekhez.  
 
Gyermekeim, kicsinyeim! Hagyatkozzatok Rám teljesen és 
higgyetek Nekem, hogy Én csak a javatokat akarom! Az 
élet a Földön rövid, hamar elmúlik. De a földi élet után hal-
hatatlan lelketek az örökkévalóságba távozik. Nem min-
degy, hogy innen hova mentek. Én az örök boldogságoto-
kért haltam kínhalált. Hogyne adnék hát nektek meg min-
den kegyelmet, hogy ezt az örök életet elnyerjétek! Minél 
távolabb éltek Tőlem, annál több kegyelemre és keresztre 
van szükségetek, hogy visszatérjetek Hozzám és kövesse-
tek a Keresztúton, hogy elnyerjétek az üdvösséget. Ezért, 
kicsinyeim, újra mondom: ne lázadjatok! Hálaadással fo-
gadjatok mindent: jót-rosszat egyaránt. Bízzatok Bennem 
és így kérjetek: Jézusom, kérlek, add meg nekem a ke-
gyelmet és az erőt, hogy maradéktalanul beteljesítsem rám 
vonatkozó örök szent tervedet! Ha így kértek, szentekké 
formállak benneteket. Örömömet találom bennetek, nagyon 
megdicsőítitek Nevemet, Én pedig az örök élet boldogsá-
gában úgy hullatom vissza rátok dicsőségemet, mint nyári 
záport. Amilyen mértékben részesültök szenvedéseimben, 
megaláztatásaimban, nélkülözéseimben, olyan mértékben 
kaptok részt dicsőségemből. Odaát nincsenek címek, ran-
gok, földi gazdagság, minden itt marad. Odaát csak egy 
van: a szeretet, amely Isten törvényeinek megtartása és az 
irgalmas felebaráti szeretet gyakorlása. Legyetek engedel-
mesek, alázatosak, hagyatkozzatok Rám teljesen, és en-
gedjétek, hogy szentekké formáljalak benneteket! Most, a 
Nagyböjtben különösen kérlek titeket, vegyétek magatokra 
mindennap kereszteteket, tagadjátok meg magatokat, hor-
dozzátok Tőlem kapott szenvedéseiteket, mint kincseket, 
amely által előmozdíthatjátok a magatok üdvösségét, és Én 
rengeteg lelket mentek általatok. Így lássátok a keresztete-
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ket és engedelmeskedjetek Nekem, mint ahogy Én is en-
gedelmeskedtem Atyámnak, egészen a kereszthalálig. Erre 
áldalak meg titeket Szívem túláradó, végtelen szeretetével, 
megerősítő áldásommal az Atya, a Fiú és a Szentlélek ne-
vében.” 
 
Szentírási megerősítés: 2Kor 6, 18: „…mondja az Úr, a 
Mindenható.” Ef 5, 16-17: „Használjátok fel az időt, mert 
rossz napok járnak. Ne legyetek értetlenek, hanem értsétek 
meg az Úr akaratát.” Kol 1, 25: „Isten szava”. 
 
2016. márc. 24. Szentségimádáson Jézus: „Drága gyerme-
keim! Nagycsütörtök van. Elárultatásom és elfogatásom 
napja. Júdás elárult Engem, mert nem teljesítettem elvárá-
sait. Ő földi sikereket és gazdagságot várt. Én a lelkek 
megmentéséért és az egész világ üdvösségéért jöttem. Ő 
földi királyt várt. Én az ég és a föld, az egész világminden-
ség királyaként jöttem, hogy a Mennybe vigyem a lelkeket, 
hogy örök életet ajándékozzak nekik. Ma is elvetnek és el-
árulnak Engem azért, mert nem teljesítem elvárásukat. A 
földi ember földből való, vágyaik is csak e világhoz kötőd-
nek. Én Isten vagyok, Mennyből való. Vágyaim és céljaim is 
isteniek és Mennyeiek. Ezért Én minden embernek azt 
adom meg, ami az üdvösségére válik. Ez pedig a legtöbb-
ször a kereszt, ami nem tetszik az embereknek. De bűneik 
miatt sokan annyira eltávolodtak Tőlem, hogy csak akkor 
jutok eszükbe, ha bajba jutnak, ezért kapnak Tőlem keresz-
tet. 
 
Gyermekeim! Nagyon kérlek titeket, imádkozzatok ezekért 
a bűnösökért! A ti imáitok megmenti őket.  
 
Kicsinyeim! Ezt mondtam: kérjetek, és kaptok! Ha hittel kér-
tek, csodákat fogtok megtapasztalni. Mindegy, mit imádkoz-
tok, a saját szavaitokkal, vagy kötött imát. Csak higgyétek, 
hogy megkapjátok! Amikor a Földön éltem, csak azt a be-
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teget tudtam meggyógyítani, aki hitt Bennem. Ma azért van 
olyan kevés gyógyulás és csoda, mert csak kevesen hisz-
nek Bennem. A szenvedésnek két oka van: 1, a lélek meg-
tisztulása és bűneinek levezeklése. 2, engesztelés máso-
kért. Ne zúgolódjatok, és ne sírjatok, ha megengedem a 
szenvedést! Hagyatkozzatok teljesen Rám! Bízzatok Ben-
nem! Fogadjatok el mindent! Adjatok Nekem hálát jóért, 
rosszért egyaránt! Én minden rosszból jót hozok ki. Az Is-
tent szeretőknek minden a javukra válik. Bár a Getszemáné 
kertben, félelmemben remegtem, és vérrel verítékeztem, de 
engedelmesen elfogadtam Atyám döntését. A keresztfán 
kínhalált szenvedtem, és megszereztem nektek az örök 
életet.  
 
Gyermekeim! Nagycsütörtök van. Ezen a napon alapítottam 
az Oltáriszentséget. Szent Testem valóban étel, és Szent 
Vérem valóban ital. A világ végezetéig itt maradok köztetek. 
A legnagyobbat, Saját Magamat ajándékozom nektek. 
Imádkozzatok szent papokért, akik bemutatják a legszen-
tebb áldozatot, a Szentmisét, amely kereszthalálom vérte-
len megismétlése. Ez tartja fenn a világot. Ebben szállok le 
közétek, hogy kiosszam Magam papjaim keze által, hogy a 
lelketekbe térjek. Én szomjazom rátok, hogy tiszta lélekkel 
a szívetekbe fogadjatok. Velem egyesülve bármit képesek 
lesztek megtenni. Ha a szívetekben lakom, elfut előletek a 
sátán.  
 
Gyermekeim! Jöjjetek Hozzám mindnyájan! Én vagyok a ti 
Megváltó Istenetek, a ti üdvösségetek, örök életetek. Meg-
áldalak benneteket, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevé-
ben.” 
 
2016. márc. 25-én, Nagypénteken, Szentségimádáson Jé-
zus: „Drága gyermekeim, Szívemnek kedves választottjai! 
Már eljön az óra, amikor megölnek titeket Értem. Készülje-
tek! Hamarosan nagy véres keresztényüldözés tör ki, amely 
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végigsöpör mindenütt. Ne féljetek! Készüljetek! Készítsétek 
a lelketeket! Arra gondoljatok, hogy ha készen álltok, akkor 
egy pillanat alatt bejöhettek dicsőségembe, ahol letörlök 
szemetekről minden könnyet. Ott csak boldogság és öröm, 
imádás és szeretet létezik. Egy egész örökkévalóságon át 
hálát fogtok adni Nekem, megváltásom hatalmas művéért. 
 
Gyermekeim! Felfogni nem tudjátok, mennyit szenvedtem a 
lelketekért. Ártatlanul Magamra vettem a világ összes bű-
nét, és Én fizettem érte elégtételt. 
 
Gyermekeim! Éljetek ezzel a páratlan, hatalmas lehetőség-
gel! Bánjátok és gyónjátok meg minden bűnötöket, és ak-
kor kitárom előttetek országom kapuját! Jóllehet, a tisztító-
tűzben le kell vezekelni bűneiteket, de ez a lelketek tisztu-
lása, ami nem tart örökké. De ha nem bánjátok meg bűnei-
teket, és ellenfelemet szolgáljátok, örökre elvesztek. Fo-
gadjátok meg, és váltsátok tettekre figyelmeztetéseimet!  
 
Kicsinyeim! Elérkezik az igazságosság órája. Ez azt jelenti, 
hogy minden bűn elnyeri büntetését. Már ítélet alatt áll ez a 
világ. Ezért van ez a sok rossz, mert az emberek nem 
akarnak megtérni, nem imádkoznak, nem kapaszkodnak 
bele irgalmam köpenyébe, továbbra is csak bűnt bűnre 
halmoznak. A pénzükben és a fegyvereikben bíznak, pedig 
Én fölötte állok mindennek, és csak az történhet meg, amit 
Én megengedek. Imával és böjttel le lehet küzdeni a sátánt, 
és háborúkat lehet megállítani.  
 
Gyermekeim! Higgyetek Nekem! Kérjétek magatokra, or-
szágotokra és az egész világra Szent Vérem védelmét, 
amelyet kiontottam értetek! Szent Vérem minden rossztól 
és betegségtől megóv. Ahol Szent Vérem van, onnan me-
nekül a gonosz. Ha Atyám Szent Véremet látja rajtatok, 
megtelik a Szíve Irántam való szeretettel, mély részvéttel, 
és megenyhül jogos haragja, amit kiváltottatok Belőle. 
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Imádkozzatok! Imádkozzatok! Imádkozzatok! Még most, 
amíg nem késő! Lehet, hogy a következő pillanatban örök-
re elvesztek.  
 
Kicsinyeim! Mindeneket felülmúlóan szeretlek benneteket. 
Nem akarom a veszteteket. Engedetlenségetekkel ti taszít-
játok magatokat az örök kárhozatra. Én tiszteletben tartom 
szabad akaratotokat. Nem tudok mit tenni, ha visszautasít-
játok kegyelmemet. Megáldalak benneteket megerősítő 
áldásommal, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.” 
 
2016. ápr. 5. Szentségimádáson Jézus: „Drága gyermeke-
im! Az idő elfogy. A türelmi idő, a haladék lejár. Irgalmas-
ságomat nemsokára felváltja igazságosságom. Ne áltassá-
tok magatokat! Azt aratjátok, amit vetettetek. A hazugság 
és a bűn az égbe kiált. Mondogathatjátok Nekem napestig: 
Isten irgalmas, megbocsát, nem vétkeink szerint fizet meg 
nekünk, hanem az Ő végtelen irgalma szerint. Mit gondol-
tok? Ha egy gyermeket a szülei mindig csak jutalmaznak, 
meg tudja-e különböztetni a jót a rossztól? Mondom nektek: 
nem. A bölcs atya megfenyíti gyermekeit, azért, hogy le-
szoktassa őket gonosz cselekedeteikről. Mit gondoltok? Ha 
Én, ilyen rettenetes és szégyenletes kínhalált szenvedtem 
ártatlanul a ti bűneitekért, nektek nem kell-e fizetni, veze-
kelni bűneitekért? Mondom nektek: de igen. Mindaz, aki 
gúnyt űz Belőlem, nem bánja meg bűneit, elkárhozik. Mert 
Én csak a megbánt bűnöket tudom megbocsátani. A tékoz-
ló fiú is hazament, és bocsánatot kért. Ezért nyert bocsána-
tot. De a fösvény gazdag, aki tudomást sem vett Rólam, 
elkárhozott. Minden gondolatotok, szavatok és cselekede-
tetek fel van jegyezve az Élet Könyvében. Ítélőszékem előtt 
számot adtok tetteitekről. Bánjátok meg bűneiteket! Változ-
tassátok meg bűnös életeteket! Tisztuljatok meg a bűnbo-
csánat szentségében, mosakodjatok meg rátok hulló drága 
Szent Véremben, akkor új emberekké lesztek, és elnyeritek 
az örök életet.  
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Gyermekeim! Csak egy Mennyország van, de azt ne a Föl-
dön keressétek! Ne harácsoljatok, ne ragaszkodjatok a 
Földön semmihez és senkihez! Minden itt marad. Egyedül 
törvényeim megtartásához ragaszkodjatok, akkor elnyeritek 
az örök életet. Erre áldalak meg benneteket, Szívem túl-
áradó szeretetével, megerősítő áldásommal, az Atya, a Fiú 
és a Szentlélek nevében.” 
 
2016. április 9. A kegyelem órájában itthon az Úr Jézus: 
„Drága gyermekeim, nagyon szomorú napok várnak rátok. 
Az üldözés már itt van, elkezdődött. Egyre jobban kiterjed. 
Már minden elő van készítve. Éljetek ugrásra készen, mint 
amikor a kivonulás éjszakáján állva ették meg az áldozati 
bárányt, vándorbottal a kezükben, készenlétben az indulás-
ra. Ti is úgy éljétek meg ezeket a napokat, hogy bármikor 
rátok törhet, és akkor menekülni kell.  
 
Drága gyermekeim! Idővel majd mindent tisztán fogtok tud-
ni és látni. Ti csak tegyétek meg, amit mondok, akkor min-
den rendben lesz és beteljesítitek örök drága szent terve-
met. Az élet rövid. Éljetek halálra készen! Hamarosan a 
véreteket fogják kioltani Értem.  
Megáldalak titeket Szívem túláradó szeretetével az Atya, a 
Fiú és a Szentlélek nevében.” 
Szentírási megerősítések: 1 Kor 11, 23-24: „Jézus… szólt.” 
 
2016. ápr. 22. Itthon a kegyelem órájában az Úr Jézus: 
„Drága gyermekeim! Legyetek éberek! Amint már mond-
tam, ide is elközeleg a terrorizmus, a támadás, a félelem-
keltés. Egész Európába befészkelte magát a sátán az ő 
eszközei, az iszlám által. Gyermekeim, ezt a fajtát csak 
imával és önmegtagadással, vagyis böjttel lehet leküzdeni.  
 
Drága gyermekeim, imádkozzatok hazátokért, ezért a pici 
földrészért, hogy őrizzem meg a sátán minden befolyásától! 
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El nem tudjátok képzelni, hogy úton-útfélen, éjjel és nappal 
milyen szörnyű, alattomos kísértések veszik körül a gyanút-
lan és főleg hitetlen embereket, akiket könnyű szerrel el-
buktat ellenfelem, mert nem ismerik fel a sátán jelenlétét, 
nincs hitük, nem imádkoznak, és nem járulnak a szentsé-
gekhez. Az ilyen emberek teljesen ki vannak szolgáltatva 
támadójuknak. Olyanok, mint a védtelen kisdedek, akik 
nem tudják megkülönböztetni a jót a rossztól. Akik nem tud-
ják, melyik a jobb kezük és melyik a bal. Ezért gyermekeim 
ti, akik nagyon sok kegyelmet kaptatok, hintsétek el talen-
tumaim magjait, elsősorban életpéldátokkal, szavaitokkal 
ott, abban a környezetben, akikkel érintkeztek, akik hallgat-
nak rátok.  
 
Kicsinyeim, ez itt most az ima ideje. Hittel teli imával min-
dent meg tudtok változtatni, de ha nem imádkoztok, elha-
talmasodik rajtatok a gonoszság, a bűn. Ha viszont megte-
szitek, amit kérek, akkor ellenfelem elveszíti a csatát és ti 
állva maradtok. Hasonlít ez a jelen állapot ahhoz, amikor 
Izrael fiai mindaddig győztek, amíg Mózes kitárt karokkal 
imádkozott. De mihelyst elfáradt és lehanyatlott karja, az 
ellenfél győzedelmeskedett Izrael fiai fölött. Ezért aztán a 
többiek segítettek Mózesnek, tartották a karját és vele 
együtt imádkoztak. Most is az összefogásban van a ti erő-
tök. Nem szabad abbahagyni a hittel teli imát, ami a ti erő-
tök és országotok ereje, mert a kegyelmet a kisded, tiszta 
lelkű hívők imájára kapja. Tudjátok meg, hogy az ilyen kicsi, 
egyszerű, alázatos, kisded lelkű gyermekeim imája tartja 
fent a világot. Ne féljetek! Ha megtartjátok törvényeimet és 
szüntelenül imádkoztok, nincs mitől félnetek. Akkor betelje-
sítitek rátok vonatkozó örök szent tervemet.  
 
Kicsinyeim! A Szívemben hordozlak benneteket, Nálam 
biztonságban vagytok, higgyetek Bennem és bízzatok min-
denható, gondviselő szeretetemben! Akkor soha meg nem 
szégyenültök.  
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Gyermekeim! Mindazonáltal, ha majd üt az óra és egyesek 
életük feláldozásával kell, hogy tanúságot tegyenek Rólam, 
tegyék meg bátran, mert ölelő karjaimban találják magukat, 
amikor lelkük kirepül megfáradt, összetört, beteg testükből, 
és Én magammal viszem őket Atyám dicsőséges Országá-
ba, ahol letörlök szemükről minden könnyet.  
 
Gyermekeim, bízzatok! A ti örök, boldog, teljes életetek 
csak ezután kezdődik, Atyám Országában. „Szem nem lát-
ta, fül nem hallotta, emberi szív fel nem foghatja, amit Isten 
azoknak készített, akik szeretik Őt.” Megáldalak titeket a 
hűségre, a kitartásra Szívem mindeneket felülmúló, csodá-
latos szeretetével az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.” 
 
2016. ápr. 23. Szentségimádáson az Úr Jézus: „Drága 
gyermekeim! Éljetek szüntelen készenlétben, mert eljön az 
óra, sőt már itt is van, amikor beteljesülnek a próféciák. 
Nagyon hirtelen fog jönni. Már minden elő van készítve. 
Sokakat meg fognak ölni. Nagy keresztényüldözés lesz. 
Mindezeknek be kell teljesülni, mert így válik el, hogy ki a 
hűséges, és ki a hűtlen. Aki mindvégig kitart, az üdvözül. 
Kérjétek magatokra a végső állhatatosság és a jó halál ke-
gyelmét! Akkor nagyon sokaknak égi születésnapja lesz a 
halála napja.  
 
Gyermekeim! Az életetek a Földön rövid. Az érdemszerzés 
ideje hamar lejár. Ti, akik újjászülettetek vízből és Szentlé-
lekből, mindannyian testvérek vagytok. „Akit a (keresztény) 
igazságokra tanítanak, engedjen részt tanítójának minden 
javából. Amíg tehát időnk van, tegyünk jót mindenkivel, fő-
képpen hittestvéreinkkel.” (Galata 6: 6, 10.) Éljetek egy-
mással szeretetben, mert erről ismernek fel, hogy Hozzám 
tartoztok.  
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Gyermekeim! Eljön az óra, sőt már itt is van, amikor meg 
kell vallanotok Engem ez előtt a bűnös nemzedék előtt. Ne 
féljetek tőlük! Bízzatok Bennem! Örök, boldog, teljes élete-
tek akkor kezdődik el a Mennyben, akikor kiszáll lelketek 
földi, porsátor testetekből. Aki megvall Engem az emberek 
előtt, azt Én is megvallom Atyám és szent angyalai előtt. 
De aki megtagad Engem, azt Én is megtagadom. Így telje-
sül az Írás szava: aki föláldozza életét Értem, megmenti azt 
az örök életre. De aki meg akarja menteni életét, és ezért 
megtagad Engem, az elveszíti az örök boldogságot, az 
örök életet.  
 
Gyermekeim! Jól jegyezzétek meg ezt a tanítást! Szavaim 
lélek és élet. Mindazok, akik tettekre váltják, örök életet 
kapnak általa.  
 
Kicsinyeim! Már nem beszélek sokáig hozzátok. Beteljesül-
nek a próféciák. Nagyon sok vértanúm lesz. Örüljetek és 
ujjongjatok, mert nagy lesz jutalmatok a Mennyben! Itt a 
Földön kövessetek Engem a keresztúton, amely az önmeg-
tagadás és a kereszthordozás. Ez az a szűk ösvény, amely 
a Mennybe visz. Sajnos, sokan mennek a széles úton, ami 
a léhaság és a bűn útja, és a vége az örök kárhozat.  
 
Gyermekeim! Forduljatok el a bűntől! Akkor rátaláltok az 
üdvösség útjára, ami az örök boldogságba vezet. Szeres-
sétek Istent, a teljes Szentháromságot mindenekfölött úgy, 
hogy megtartjátok parancsait, mert az szeret Engem, aki 
törvényeimet megteszi. Bennem szeressétek 
felebarátaitokat úgy, ahogy Én szerettelek titeket, hogy az 
életemet is odaadtam értetek. Ha ilyen tiszta, önzetlen sze-
retetben éltek, hű képmásaim lesztek, és Atyám Rám fog 
ismerni Bennetek. Vágyakozzatok Hozzám a Mennybe! 
Szent Pál a 2 Korintusiaknak 12, 2-4. levélben ezt írta: „Tu-
dok egy emberről Krisztusban, aki tizennégy évvel ezelőtt – 
testben-e, nem tudom, testetlenül-e, nem tudom, csak az 
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Isten tudja – elragadtatott a harmadik égig. És tudom, hogy 
ez az ember – testben-e vagy testetlenül, nem tudom, csak 
az Isten tudja – elragadtatott a Mennybe, és titokzatos sza-
vakat hallott, amelyeket embernek nem szabad kimonda-
nia.”  Ezután ezt írta: „De ennek az életnek a szenvedései 
véleményem szerint nem mérhetők az eljövendő dicsőség-
hez, amely majd megnyilvánul rajtunk.” (Róma 8, 18.) Va-
lamint ezt: „Sőt Uramnak, Krisztus Jézusnak fönséges is-
meretéhez mérten mindent szemétnek tartok. Érte mindent 
elvetettem, sőt szemétnek tekintettem, csakhogy Krisztust 
elnyerhessem és hozzá tartozzam.” (Fil 3,8.) 
 
Gyermekeim! Ne gyűjtögessetek! Minden itt marad, és ele-
nyészik. Tűz emészti meg. Inkább imádkozzatok! Vegyetek 
részt a Szentmisén, ami a legnagyobb ima! Gyónjátok meg 
bűneiteket, és fogadjatok Engem tiszta szívetekbe a 
Szentáldozásban! Akkor Én leszek a ti kincsetek, Akit ma-
gatokkal hoztok a Mennybe. Nyissátok nagyra szíveteket, 
fogadjátok be kegyelmemet! Örökre szóló értékeket adok 
nektek. De ha nem fogadjátok be, nem lesz hasznotokra. 
 
Gyermekeim! A ma még a tiétek. Ma még tettekre válthatjá-
tok szavaimat. De lehet, hogy holnap már lezárul életetek, 
és akkor koldus szegényen fogtok megállni ítélőszékem 
előtt. 
 
Gyermekeim! Fogadjátok meg szavam! Tápláljátok a lelke-
teket! Olvassátok naponta az Evangéliumot, az Újszövet-
ségi Szentírást! Ha ezt megismertétek, csak utána olvassá-
tok az Ószövetséget, amelyet nem töröltem el, hanem be-
teljesítettem. Olvassátok, és váltsátok tettekre üzeneteimet, 
amely a Szentírás megismétlése! Ha ezt teszitek, nem ér-
nek váratlanul a hirtelen bekövetkező események. Legye-
tek éberek! Kérjétek magatokra a tisztánlátás kegyelmét! 
Az Evangélium fényében vizsgáljatok meg mindent! Ma 
nagyon sok a tévtanítás. Az Evangéliumból kiemelnek egy-
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egy szót, és azt tévesen értelmezik. Az egész részt kell 
elolvasni, mert csak úgy lehet helyesen értelmezni.  
 
Gyermekeim! Megáldalak titeket Szívem túláradó szerete-
tével, megerősítő áldásommal, az Atya, a Fiú és a Szentlé-
lek nevében.  
 
Drága gyermekeim! Tekintsetek Rám, és eláraszt a fény 
benneteket! Ti, akik imádtok Engem, továbbítsátok fénye-
met, sugározzátok kegyelmemet, árasszátok ki szeretete-
met minden teremtményre! Mert csak a szeretet az, ami 
éltet. Csak ennek van értelme, csak erre kapjátok kegyel-
memet. Szeressetek viszont úgy, hogy megteszitek, amit 
kérek tőletek. Kövessetek Engem a keresztúton! Zokszó és 
zúgolódás nélkül hordozzátok mindennapi kis keresztjeite-
ket! Magatokat megtagadva szolgáljatok Engem a feleba-
rátban, és mindazokban, akiket elétek hozok! Oly rövid az 
élet. Ha mindig igent mondotok kérésemre, vagyis ha csak 
a szeretet nyelvét beszélitek, százszoros termést hoztok 
magatokkal.  
 
Gyermekeim! Bevontalak titeket megváltásom hatalmas 
művébe. Általatok akarom megmenteni a lelkeket a világ 
végezetéig. Szükségem van rátok azért, hogy érdemeket 
szerezzetek, és lelkeket mentsetek.  
 
Kicsinyeim! Minden itt marad. Ennek az egynek van értel-
me a Mennyben és a Földön. Jöjjetek ti is szőlőskertembe! 
Veletek is örök tervem van, hogy nektek is odaadjam az 
egy dénárt, ami az örök élet.  
 
Kicsinyeim! Adjátok át Nekem az életeteket! Én minden 
rosszból jót hozok ki. Én Isten vagyok. Mindent a ti üdvös-
ségetekre fordítok. Egyedül Én szeretlek titeket a legjob-
ban. Az életemet adtam oda értetek a keresztfán. Higgye-
tek Nekem! Bízzatok Bennem! Bizalmatlanságotok jobban 
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fáj Nekem, mint a világ összes bűne együttvéve. Foglaljá-
tok el azt a helyet, amit nektek szántam fogantatásotok pil-
lanatától kezdve! Akkor boldogok lesztek, célt és értelmet 
nyer életetek. Nekem nem az számít, hogy valaki tanult 
vagy egyszerű, gazdag, vagy szegény. Nekem csak egy a 
fontos: engedelmeskedik-e tanításomnak. Ha ezt megteszi, 
szentet formálok belőle, és a Mennyben úgy hullatom rá 
dicsőségemet, mint a nyári záport.  
 
Gyermekeim! Országomban nincsenek címek, rangok, 
gazdagság. Itt csak erények vannak. Aki követ Engem úgy, 
hogy megteszi akaratomat, az lesz a legnagyobb a Menny-
ben. Legyetek lélekben kisdedek! Bízzatok Bennem! Ha-
gyatkozzatok Rám teljesen! Akkor nagy béke és öröm ho-
nol a lelketekben. Akkor semmiben sem láttok hiányt, mert 
annak, aki Istené, semmi sem hiányzik, Isten egymaga 
elég. A Mennyben az ilyen, Bennem bízó kisded lelkek a 
legnagyobbak. Fogadjátok el ezt a tanítást, és törekedjetek 
rá, hogy tettekre váltsátok! Keressétek a Mennyek orszá-
gát, és annak igazságát, a többi mind megadatik hozzá 
nektek. Mennyei Atyám túláradó szeretettel gondoskodik 
minden Benne bízó kisgyermekéről. Legyetek olyanok, mint 
Mária, aki hallgatta, és szívébe zárta szavaimat! Ő a jobbik 
részt választotta. Nem is veszítette el soha. Erre áldalak 
meg benneteket, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.” 
 
2016. május 1. Itthon a kegyelem órájában az irgalmasság 
rózsafüzérét imádkoztuk. Az Úr Jézus: „Ezzel az imával 
megmentitek a világot. Mindent megadok erre az imára, 
ami az üdvösségetekre válik. Lelketek szomját eloltom, 
Önmagamat adom nektek táplálékul, és társatokká szegő-
dök földi zarándokutatokon. Megvilágítom utatokat és elmé-
teket ebben a sötét siralomvölgyben, amely Isten nélkül 
tele van rémekkel, veszélyekkel és a kárhozatra visz. Csak 
Velem, Megváltótokkal vagytok mindig biztonságban.  
Mondjatok ellene mindig minden bűnnek, minden kísértés-
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nek, tegyétek a jót, ragadjatok meg minden lehetőséget, 
hogy jócselekedetekkel gazdagodjatok, amíg az érdem-
szerzés rövid ideje tart. Az élet rövid. Itt és most kell bő 
termést hoznotok, mert ezeket a kincseket tudjátok csak az 
örök életre vinni. Az örök hazában olyan mértékben azono-
sultok Velem, amilyen fokon gyakoroltátok a hősies szere-
tet. Szeressétek tisztán és önzetlenül hittestvéreiteket, 
akikkel Én ajándékoztalak meg titeket, hogy egy közössé-
get alkossatok Énbennem és Énvelem. Együtt és egy szív-
vel imádjatok Engem, mert ti egyek vagytok Általam a 
Szent Eucharisztia vételében.  
 
Kicsinyeim! Ti azért is vagytok egymásnak testvérei, mert 
az Én Vérem tündököl rajtatok. Az Én megváltói Vérem 
szabadított ki titeket a megkötözöttségből, bűneitek láncá-
ból. Az Én Vérem világít homlokotokon, Atyám Engem lát 
rajtatok, és ezért fogad el titeket gyermekeinek! Minden 
Általam és Értem történik veletek. Atyám minden jót Értem 
ajándékoz nektek. Az Én közbenjárásom Őnála értetek a ti 
legnagyobb kincsetek. Ezért, gyermekeim, tartsátok nagy 
becsben a Szentmisét, amikor a szívetekbe térek, lángoló, 
izzó szeretettel készítsétek a lelketeket a bűnbánatban, és 
ha szükséges, a Szentgyónásban. Mert a legnagyobb kin-
cset, Magát az Istent fogadjátok be lelketek hajlékába.  
 
Gyermekeim, imádkozzatok szent papokért, mert egy szent 
pap egy egész várost szentté tud tenni. Egyházamnak és a 
világnak szent papokra van a legnagyobb szüksége. Egy 
papnak a legfontosabb az érte mondott ima. Ezt nem pótol-
ja semmi, és ha kell, az áldozat, az önmegtagadás és a 
szenvedések felajánlása az Én kínszenvedéseim örök ér-
demeivel egyesítve.  
 
Gyermekeim, újra mondom, imádkozzatok papjaimért, mert 
ellenfelem százszor jobban kísérti őket, mint egy civilt. Még 
mielőtt rossz cselekedeteik miatt szidnátok őket, erre gon-



83 

doljatok! Ellenfelem számára ők nagy halak, akiket le akar 
rántani, mert tudja, hogy mint a vezér a csatában, ha el-
esik, egy egész hadsereget ránt magával. Ezért azt mon-
dom nektek, ha látjátok hibáikat és bűneiket, imádkozzatok 
értük! Minden ima, amit papjaimért mondotok az Én sajgó, 
vérző Sebeim bekötözése, az Én véres Könnyeim letörlése. 
Papjaimban bízom meg a legjobban, amikor kiszolgáltatom 
Magam nekik a tanításban, a Szentmisében, az Átváltozta-
tásban, és az áldoztatásban. Ezért ők állnak Hozzám a 
legközelebb, mert annyira megbíztam bennük, amikor erre 
a szent hivatásra meghívtam őket. Bár előre láttam és tud-
tam, hogy melyik lesz szent és melyik fog elárulni, de szük-
ségem van az aratókra, ezért kellenek a munkások, akik 
learatják a termést, akik begyűjtik csűrjeikbe a búzát, és 
akik kiirtják a pelyvát a bűnbánat szentségében, hogy 
megmentsék a lelkeket az örök kárhozattól. Papjaim adnak 
számot a legtöbbről, mert ők kapták a legtöbb talentumot. 
Ti, akik közel álltok hozzájuk és munkatársaik vagytok, 
emeljétek föl őket az életszentségre úgy, hogy megadjátok 
a nekik kijáró tiszteletet, és csak szent dolgokról beszélget-
tek velük. Ezzel hozzásegítitek őket, hogy szentté váljanak. 
Minden hívem, aki ezt teszi, nagy jutalomban részesül or-
szágomban, mert ez a lélekmentés leghatékonyabb eszkö-
ze, ha egy szent papot imádkozik ki valaki az Egyház és a 
hívek részére.  
 
Fogadjátok Szívből jövő megerősítő, szeretetteljes áldáso-
mat az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”  
 
Szentírási megerősítések: 1Kor 7, 29: „Az idő rövid.” 1Kor 
2, 13: „a Lélek tanít…”  
Mk 8, 6: (Jézus) megparancsolta…” 
 
2016. május 1. Szentségimádáson az Úr Jézus: „Drága 
gyermekeim, Szívemnek kedves választottjai! Hamarosan 
beviszlek titeket Atyám országába, ahol ragyogni fogtok, 
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mint a nap. Nincs annál nagyobb boldogság sem a Menny-
ben, sem a Földön, mint aki megteszi Isten akaratát. Ez 
által készenlétben várja hőn imádott Urát, Aki ezt ígérte: 
Magammal viszlek benneteket a Mennybe, ahol helyet ké-
szítettem nektek, és letörlök szemetekről minden könnyet. 
Mondom nektek: ezek a lelkek, akik így várják készenlét-
ben a Vőlegényt, bemennek Vele a menyegzőre.  
 
Gyermekeim! Figyeljétek az eseményeket! Már teljesülnek 
a próféciák. Készüljetek! Az idő egyre fogy. Nektek is ha-
marosan meg kell állni ítélőszékem előtt. Ezt azoknak 
mondom, akik bűnben élnek. Mert ti, kedves gyermekeim, 
akik életszentségben éltek, nincs mitől félnetek. Ti már 
megtisztultatok a bűnbánat szentségében, amikor feloldo-
zást nyertetek. Nektek csak vigyázni kell, hogy el ne esse-
tek. Mert a földi lét egy állandó harc a sátánnal, aki különö-
sen a szenteket és az imádkozó embereket kísérti. Ha nem 
is tudja bűnbe rántani, akkor kavar, hogy ne legyen nyugto-
tok. Ilyenkor gyermekeim, azonnal mondjátok el a Szent 
Mihály, és a Most segíts meg Mária imákat! Kérjétek a 
Szentlelket, hogy adja meg nektek a tisztánlátás kegyel-
mét! Világosítsa meg elméteket, hogy a sátánnal folytatott 
minden harcból győztesen kerüljetek ki. 
 
Gyermekeim! Ez a ti kincsetek: győzelem az ördög felett. 
Ezt hozzátok magatokkal, és erre kapjátok jutalmamat a 
Mennyben. Ne gyűjtögessetek a Földön! Erre ne pazaroljá-
tok az időt! Gyűjtsetek kincseket a Mennybe, ami örökké a 
tiétek marad. Állhatatosságotokat és életszentségeteket 
nem tudja elvenni senki. Még ha meg is rágalmaznak ben-
neteket Miattam, ne törődjetek vele! Aki ilyet tesz, az saját 
magára vonja le Isten igazságos haragját. Én megfizetek 
mindenkinek tettei szerint. Ti maradjatok hűségesek Hoz-
zám minden helyzetben, mindhalálig! Valljatok meg Engem 
üldözőitek előtt! Ha így tesztek, nincs mitől félnetek, mert 
beviszlek titeket Atyám országába.  
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Gyermekeim! Az idő rövid. Az életetek elszáll, mint a gon-
dolat. Tartsatok ki mellettem mindhalálig! Legyetek állhata-
tosak! Akkor elnyeritek a jó halál kegyelmét, aminek az 
örök boldog élet a jutalma. Jaj, azoknak, akik semmibe ve-
szik szavaimat! Bűnt bűnre halmoznak. Félve, rettegnek a 
haláltól, mert érzik, hogy ez számukra az örök büntetés 
lesz. Határolódjatok el tőlük! De imádkozzatok értük, hogy 
térjenek meg, és ők is üdvözüljenek. Imáitokra még sok 
lelket adok. Tartsatok ki a bűnösökért mondott könyörgé-
sekben, és az áldozatok felajánlásában akkor is, ha látszó-
lag eredménytelen lenne! Én a lelkek mélyén működöm. 
Sok lélek a halála pillanatában tér meg Hozzám, fogad el 
Üdvözítő Istenének. Bízzatok Bennem! Az ilyen imát mindig 
meghallgatom. Erre áldalak meg benneteket, az Atya, a Fiú 
és a Szentlélek nevében.” 
 
2016. május 3. Szentségimádáson az Úr Jézus: „Drága 
gyermekeim! Most a keresztről szólok hozzátok. Nagy volt 
a ti váltságdíjatok. Éljetek méltó módon ahhoz a hivatás-
hoz, amelyre mindnyájatokat meghívtalak! Nekem minden 
egyes emberrel fogantatásától kezdve örök tervem van.  
 
Gyermekeim! Csak úgy találtok rá arra a szűk ösvényre, 
amelyet Én jelöltem ki számotokra, ha állandóan egyesülve 
vagytok Velem, Megváltó Istenetekkel. Ha szüntelen imád-
koztok, és ráhagyatkoztok az Én gondviselő szeretetemre. 
Ha mindig csak Rám figyeltek, ha teljesítitek, amit paran-
csoltam nektek. Akkor mindig veletek leszek, és megismer-
tetem veletek az Én akaratomat. Akkor megérzitek, hogy a 
helyeteken vagytok, hogy jó úton haladtok. Akkor tudni fog-
játok, hogy nyitva áll előttetek országom kapuja, és a Föld-
ről egyenesen a Mennybe jöttök. Nincs ennél nagyobb bol-
dogság, lelki béke. 
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Gyermekeim! Igyekezzetek így élni, akkor az örök boldog-
ság vár rátok Atyám dicsőségében. Erre áldalak meg ben-
neteket, Szívem túlcsorduló szeretetével, az Atya, a Fiú és 
a Szentlélek nevében.” 
 
2016. május 5. Szentségimádáson az Úr Jézus: „Drága 
gyermekeim! Már nem beszélek hozzátok sokáig. Betelje-
sülnek a próféciák. Éljetek szüntelen készenlétben! Éljetek 
halálra készen! Az idő rövid. A kegyelem ideje lejár. Elkö-
vetkezik igazságosságom haragja erre a bűnbe esett em-
beriségre. Nincsenek véletlenek. Ez a sok természeti ka-
tasztrófa mind azt jelenti, hogy már ítélet alatt áll ez a világ. 
Megfizetek kinek-kinek tettei szerint.  
 
Gyermekeim! Térjetek meg, amíg még itt éltek ebben a vi-
lágban! Ha meghaltatok, már nem tudtok változni. Addig 
tudtok csak megtérni, amíg ebben a földi testben éltek.  

 
Kicsinyeim! Most azt gondoljátok magatokban: ezt már ol-
vastuk. Minek ismétli magát ennyiszer? Megmondom nek-
tek: azért, mert még mindig nagyon sokan nem tértetek 
meg. Én mindnyájatokat meg akarlak menteni. Ti viszont 
úgy gondoljátok, hogy még ráértek. Higgyetek Nekem! Már 
nincs idő. Javuljatok meg! Térjetek meg! Hirtelen tör rátok 
is a veszedelem, mint azokra, akik tűzvész, árvíz, vagy 
földrengés áldozatai lettek. Ti sem vagytok jobbak, mint ők. 
ha nem tértek meg, ti is úgy jártok. Egy pillanat alatt a pokol 
tüzében találjátok magatokat. Ott sírás és fogcsikorgatás 
lesz örökkön örökké. Onnan soha senki sem szabadulhat 
ki. Az érdemszerzés ideje itt van a Földön, amíg ebben a 
testben éltek. Használjátok ki az időt! Térjetek meg, amíg 
még nem késő! Imádkozzatok bűnben élő társaitokért! 
„Igen hathatós az igaz ember buzgó könyörgése. Illés hoz-
zánk hasonlóan esendő ember volt, de esedezve imádko-
zott, hogy ne essék az eső, s nem is esett a Földön három 
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évig és hat hónapig. Majd ismét imádkozott, és esőt adott 
az ég, mire a föld termést hozott.” (Jakab 5, 16-18.) 
„Az ima hatékonysága.  
Az a bizalom, amellyel iránta vagyunk, azt jelenti, hogy 
bármit kérünk is akarata szerint, meghallgatja. Ha pedig 
tudjuk, hogy bármit kérünk, meghallgat bennünket, tudjuk 
azt is, hogy amit kértünk, azt már meg is kaptuk. Amikor 
valaki látja, hogy testvére bűnt követ el, de ez a bűn nem 
jelenti számára a halált, imádkozzék érte, és életet szerez 
annak, aki a halállal egyenlő bűnnel vétkezik.” 1 János 5, 
14-16.) 
 
Megáldalak benneteket Szívem túláradó szeretetével, az 
Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”  
 
2016. május 8. Itthon a kegyelem órájában az Úr Jézus: 
„Drága gyermekeim! Éljetek szüntelen készenlétben! Az 
üldözés már a küszöbön áll. Éljetek egymással szeretet-
ben! Viseljétek el egymás gyöngeségeit és hibáit! Az idő 
elszáll, az életetek rövid, az érdemszerzés ideje hamar le-
jár. Mindannyian meg fogtok állni ítélőszékem előtt.  
Megáldalak benneteket Szívem túláradó szeretetével, az 
Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.” 
 
2016. május 15. Pünkösd vasárnapján itthon az Úr Jézus: 
„Drága gyermekeim! Pünkösd van, a Szentlélek kiáradásá-
nak ünnepe. Amióta elküldtem nektek a Szentlelket, két-
ezer éve, minden nap, minden órában, minden percben 
kérhetitek a Szentlelket, mert Ő itt van köztetek, fölöttetek 
lebeg, és aki kéri, arra leszáll. Módfelett nagy kegyelem ez 
az Isten adománya, Aki megadja nektek a tisztánlátást, a 
bölcsességet, a tudományt, a jó tanácsot, a biztonságot, 
hogy jó irányba haladjatok, hogy rátaláljatok a szűk ösvény-
re, ami az örök életre vezet.  
Kicsinyeim! Minden nap kérjétek a Szentlelket! Amikor föl-
ébredtek, azonnal forduljatok a Szentlélekhez! Hívjátok Őt 
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magatokra, hogy Ő vezessen titeket egész nap! Ő irányítsa 
az elméteket, hogy fölismerjétek és megtegyétek az Ő aka-
ratát! Mert csak akkor juttok előre az üdvösség útján, ha 
mindig keresitek és megteszitek akaratomat, amely a béke, 
a szeretet, a jócselekedet, a szenvedések, a keresztek tü-
relmes elviselése, elfogadása és általa a lelkek sokaságá-
nak a megmentése.  
 
Gyermekeim! Hívlak benneteket a keresztútra, az Én köve-
tésemre! Hívlak titeket, hogy engedelmeskedjetek akara-
tomnak! Mondjatok ellene a gonosznak, ne álljatok szóba a 
kísértővel! Éljetek tisztán, szentül és mindig a Szentlélek 
szavát kövessétek! Álljatok ellen a test kívánságainak, 
amely romlásba dönt!  
 
Drága gyermekeim! Így készüljetek föl az örök életre! Ezt a 
földi létet arra kaptátok, hogy elnyerjétek a teljes boldog 
örök életet. Ez az élet rövid. A Földön, és a Mennyben is 
egyedül Istenben van boldogság. Isten nélkül nincs öröm, 
csak csalódás és csalás. Ezért, gyermekeim, Énbennem 
szeressétek egymást! Szeressetek Engem úgy, hogy meg-
tartjátok törvényeimet! Csak egy Mennyország van, de azt 
ne a Földön keressétek! Itt ne akarjátok megvalósítani ál-
maitokat, mert csak csalódni fogtok. Csak egy vágyatok 
legyen: hogy elnyerjétek az örök boldogságot. Ezt pedig 
úgy tudjátok elérni, hogy átadjátok az életeteket Nekem. 
Követitek a Szentlélek sugallatait, Aki megtanít titeket min-
darra, amit hirdettem és parancsoltam nektek, amikor a 
Földön éltem.  
 
Kicsinyeim! Keressétek a Mennyek Országát és annak igaz-
ságát, a többi mind megadatik nektek! Ne aggódjatok! Az 
odafent valókra összpontosítsátok figyelmeteket, a földiek 
ne vonzzanak benneteket! Tudjátok meg, hogy csak zarán-
dokok vagytok ebben a világban és a ti hazátok nem itt, 
hanem a Mennyben van! Igyekezzetek elnyerni azt, amit 
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Atyám öröktől fogva készített azoknak, akik szeretik Őt! 
Erre áldalak meg benneteket Szívem túláradó szeretetével, 
az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.” 
 
Szentírási megerősítés: Mt 26, 1-2: „…Jézus… így szólt 
tanítványaihoz…” 
 
2016. május 15. Szentségimádáson az Úr Jézus: „Drága 
gyermekeim! Pünkösd van. A Szentlélek kiáradásának ün-
nepe. Kérjétek, hogy szálljon le rátok is a Szentlélek, mint 
kezdetben, amikor lángnyelvek formájában leszállt minda-
zokra, akik befogadták Őt. A Szentlélek a harmadik Isteni 
Személy. Legyetek Vele is személyes kapcsolatban, mint 
Velem. Hívjátok Őt mindig, hogy legyen jelen az életetek-
ben, mert csak az Ő kegyelméből tudtok tisztán látni. Csak 
Vele és Általa tudjátok megkülönböztetni a jót a rossztól. 
Csak az Ő vezetése alatt találtok rá arra a szűk ösvényre, 
amely az örök életre visz. Csak az Ő védelme alatt vagytok 
biztonságban. Szeressétek viszont a Szentlelket! Ő az Atya 
és a Fiú Szeretete, Aki kiárad minden emberre, az egész 
világra. Hívjátok Őt gyakran: Szentlélek jöjj! Alakítsd át a 
szívünket, az életünket, hogy Istennek tetsző módon éljünk! 
Ő eszetekbe juttatja mindazt, amit tanítottam nektek. Az Ő 
védelme alatt teljes biztonságban vagytok. Nagy ajándék 
számotokra a Szentlélek, Aki elvezet az üdvösségre. Ő az, 
Aki mindig veletek van, és befejezi megváltásom nagy mű-
vét. Én felmentem az Atyához, de megígértem, hogy vele-
tek maradok minden nap a világ végezetéig. Veletek ma-
radtam az Oltáriszentségben. Szent Testemet és Véremet 
adom nektek, mint Védelmet, és megerősítő Táplálékot, 
amely nélkül nincs örök életetek. Ezt mondtam: „Aki eszi az 
Én Testemet, és issza Véremet, annak örök élete van. Az 
örök életet hordozzátok magatokban, ha tiszta lelketekbe 
fogadtok Engem. Ahol Én vagyok, ott van a Szentlélek, de 
ott van Atyám is. Mi hárman egyek vagyunk. Ezért mond-
tam: aki Engem lát, látja az Atyát is, mert az Atya Bennem 
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van, és Én az Atyában vagyok. Így ti is, akik Engem esztek, 
Bennem vagytok, és Én bennetek élek. Aki Engem eszik, 
az Általam él. 
 
Drága Gyermekeim! Nagy titok ez, de a hitetekkel felfoghat-
játok. Ha megteszitek, amit mondtam, megtapasztaljátok. A 
Lélek az, ami éltet, a test nem használ semmit. Ezért gyer-
mekeim, legyetek lelki emberek! Ne kövessétek a test kí-
vánságait, mert az a romlásba visz. Tegyétek meg a Lélek 
kívánságait, ami az örök életre visz. Váltsátok tettekre taní-
tásomat, és akkor elnyeritek az örök boldog életet! Erre 
áldalak meg benneteket, az Atya, a Fiú és a Szentlélek ne-
vében. 
 
Drága Gyermekeim! Nagyon szeretlek benneteket. Szere-
tetem átölel mindnyájatokat, minden egyes embert. Arra 
vágyom, hogy mindnyájan megnyissátok a szíveteket Előt-
tem, Megváltó Istenetek előtt! A szívetekbe vágyom! Lépje-
tek személyes kapcsolatba Velem, mert Én Személy va-
gyok, a második Isteni Személy! Isten, Aki értetek lettem 
Emberré. Azért, hogy megváltsalak benneteket, és ne félje-
tek Tőlem. Isten - Ember vagyok, Mária Fia, Aki a Szentlé-
lektől fogant. Ha beengedtek az életetekbe, szentté teszlek 
benneteket. Megtanítalak titeket szeretni, ami a legnagyobb 
boldogság a Mennyben és a Földön. Én vagyok a Szeretet, 
Aki Áldozattá lettem értetek, azért, hogy megváltsalak tite-
ket bűneitektől, és azért, hogy példát adjak nektek az ön-
zetlen, tiszta szeretetre.  
 
Gyermekeim! A szeretet áldozatokat kíván. Nem arról szól, 
hogy én legyek boldog, hanem arról, hogy a másik embert 
tegyem boldoggá. Képességeimhez mérten enyhítsek 
szükségletein, átvállaljam terheit. Dolgozzak érte, hozzak 
áldozatokat. Erről szól a szülő-gyerek kapcsolat, és minden 
olyan szeretet kapcsolat, amely Istenben gyökerezik.  



91 

Gyermekeim! Az életeteket nem arra kaptátok, hogy élvez-
zétek, hanem sokkal inkább arra, hogy egymást szeretve 
áldozatokat hozzatok a másikért.  
 
Kicsinyeim! Ez a főparancs. Ezt hagytam rátok. Arról is-
mernek meg benneteket, hogy Hozzám tartoztok, ha szere-
tetben éltek egymással.  
 
Gyermekeim! Az idő elszáll. Az életetek véget ér. Előttem 
csak a szeretet számít. Csak ezt hozzátok magatokkal. 
Minden itt marad. Énértem éljetek egymással szeretetben, 
és bocsássatok meg szívből az ellenfeleiteknek! Én a leg-
nagyobb kínszenvedéseim közepette is ellenségeimért 
imádkoztam: Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, 
mit cselekszenek! Ne gyűlöljétek ellenségeiteket, mert ez-
zel a sátán akaratát teljesítitek, aki elválaszt benneteket, 
megmérgez, elcsüggeszt, végül megöl. Amíg nem bocsát 
meg valaki ellenségének, addig hozzá van láncolva, rabja a 
bűnének. Ezzel szemben, ha megbocsát, és imádkozik ér-
te, megszabadul tőle, és a bűntől, amely a másikat még 
fogva tartja.  
 
Gyermekeim! Én arra hívtalak meg mindnyájatokat, hogy 
éljetek Istenben, Aki Maga a szeretet, a jóság, az öröm, a 
béke, és az örök élet. Ó, ha látnátok azt a gyönyörű orszá-
got, amelyet Atyám öröktől fogva nektek készített, mindent 
megtennétek, csak hogy elnyerjétek. Nem kell mást tenne-
tek, csak a főparancsot: Szeresd Uradat, Istenedet! Őt úgy 
tudjátok szeretni, ha megtartjátok parancsait. Szeresd fele-
barátodat, mint magadat! Szeresd úgy, ahogy Én szerette-
lek téged, amikor a keresztfán az életemet adtam érted!  
 
Gyermekeim! Ez az örök boldogság, az örök élet, amelyet 
szem nem látott, fül nem hallott, emberi szív fel nem foghat, 
amit Isten azoknak készített, akik szeretik Őt. Erre áldalak 
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meg benneteket Szívem csodálatos, mindeneket felülmúló 
örök szeretetével, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.” 
 
2016. május 21. Itthon a kegyelem órájában az Úr Jézus: 
„Drága gyermekeim! Az idő rövid, készüljetek! Nagyon 
szomorú jövő vár rátok. Hamarosan a véreteket fogják kion-
tani. Ez az egész helyzet a migránsokkal egy hatalmas ke-
resztényüldözésnek az előkészülete. Minden azért van, 
hogy titeket megöljenek, vagy iszlám hitre kényszerítsenek. 
Legyetek hűek Hozzám mindhalálig, mert csak akkor jöhet-
tek be a Mennybe! Ne féljetek azoktól, akik a testet meg-
ölik, de a léleknek nem tudnak ártani! Bízzatok Bennem! Én 
olyan ékesszólást adok nektek, hogy még üldözőitek sem 
tudnak ellenkezni veletek.  
Gyermekeim, nagyon szomorú jövő vár rátok, de ti legyetek 
boldogok, mert a halál által, mintegy kapu által jöttök be 
dicsőségembe. Bízzatok Bennem, mert ha az életeteket 
adjátok Értem, szentekként fogtok bevonulni a Földről 
egyenesen a Mennybe. Szeressetek Engem úgy, ahogy Én 
szerettelek titeket, amikor a keresztfán, rettenetes kínszen-
vedések árán az életemet adtam értetek. Már most kérjétek 
magatokra ezt a páratlan nagy kegyelmet, hogy az Én sze-
retettől lángoló Szívemmel gyújtsam lángra kicsi szíveteket, 
hogy úgy szeressetek Engem, ahogy Én szeretlek titeket. 
Akkor hatalmas vágyat fogtok érezni a szívetekben, hogy 
mielőbb meglássatok Engem színről-színre, és hogy Hoz-
zám jöjjetek. Akkor édes és könnyű lesz a vértanúság, mert 
vágyakozni fogtok rá, hogy az életeteket adjátok Értem, és 
a véreteket ontsák ki Értem. Ez a kegyelem, amelyet Tőlem 
kaptok, minden emberi értelmet meghalad, mert ez az Isten 
végtelen szeretete, amelyet belétek áraszt, hogy viszont 
szeressétek Megváltótokat, mint ahogy Ő szeretett titeket, 
amikor a keresztfán a Vérét ontotta értetek.  
Gyermekeim! Senkinek sincs nagyobb szeretete annál, 
mint aki az életét adja Istenért és felebarátaiért. Az idő itt 
van, hogy már mindez megtörténjen. Készüljetek, használ-
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jatok föl minden percet, alakítsatok ki minden szükséges 
lehetőséget a rejtekben, mert hamarosan ide fogtok kény-
szerülni. Az ebek elé ne hintsétek az igazgyöngyöt, csak 
azokkal beszéljetek ezekről, akikkel kapcsolatban meggyő-
ződtetek arról, hogy hiteles keresztények, elfogadják és 
megélik a próféciákat.  
Soha ne aggódjatok! Én Mindenható vagyok. Mint ahogy 
kétezer évvel ezelőtt megszaporítottam a kenyeret és a 
halat, úgy most is hatalmamban áll gondoskodni rólatok, 
amit meg is teszek.  
 
Drága kicsinyeim! Éljetek egymással szeretetben és bé-
kességben úgy, mintha ez lenne az utolsó találkozásotok, 
mert nem tudjátok sem a napot, sem az órát. Hirtelen fog 
lecsapni rátok az üldözés. A rossz dolgokat mindig előre 
eltervezik és váratlanul hajtják végre. De ti, akik olvassátok 
figyelmeztetéseimet, nem jártok sötétben, mint a vakok, 
hanem fölkészültök, mert a Szentlélek bölcsessége vezet 
benneteket.  
 
Most a házasság szentségéről beszélek nektek: a tökéletes 
szentségi házasság abban áll, ha Engem mindkét fél been-
ged a szívébe. Az életükben Én vagyok legfelül és legelöl. 
Engem imádnak, és kérik, hogy Én vezessem őket az élet-
szentségben egyre magasabbra, hogy beteljesítsék rájuk 
vonatkozó örök szent tervemet. Az ilyen házasság egy 
szentségi háromszög, amelyben legfelül Én vagyok és Én 
fogom össze a férjet és a feleséget és a gyermekeiket és 
Én kovácsolom őket egybe, hogy olyan szent egységet al-
kossanak, mint a háromszemélyű egy Isten, az Atya, a Fiú 
és a Szentlélek, Amelynek példájára mintáztam meg a csa-
ládot. A Szent Család is ezeken az alapokon nyugodott. 
Legfelül állt az Atya és a Szentlélek, Akitől Én származom. 
Én lettem a Gyermek, Aki testet öltött. A Fiúisten, Aki ben-
ne éltem ebben a családban, Aki összetartottam, és Aki 
egységgé alakítottam Máriát és Józsefet, akik Miattam kel-
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tek egybe, hogy Nekem biztos családi hátteret nyújtsanak, 
és az Én szolgálatomra ajánlották életüket. A mai családok-
tól is ezt kérem, hogy gyermekeikben Engem szolgáljanak 
és Értem hordozzák egymás terhét, mint keresztet, és Ér-
tem tűrjék el a másik nehéz természetét, és hogy gyerme-
keiknek összetartozásukkal biztos családi hátteret biztosít-
sanak. Gyermekeik boldog szülői szeretetben nőjenek föl, 
mert egy kisgyermeknek az a legnagyobb ajándék és bol-
dogság, ha a szülei szeretetben élnek egymással, és a 
gyermekeiket szeretik. Ezt nem lehet helyettesíteni sem 
programokkal, sem játékokkal és semmivel. A szeretet a 
legnagyobb kincs, amelyre úgy kell vigyázni, mint a tábor-
tűzre, hogy soha ki ne aludjon, mindig melegítsen, hogy a 
körülötte ülők jól érezzék magukat mellette.  
Drága gyermekeim! Őrizzétek szavaimat, mint kincseket! 
Áldjátok és magasztaljátok az Istent minden kegyelemért, 
és áldottak lesztek a Földön és majd a Mennyben is örök-
ké. Erre áldalak meg benneteket az Atya, a Fiú és a Szent-
lélek nevében.”  
 
Szentírási megerősítések: „Magnificat” Lk 1, 45: „boldog, 
aki hitt annak beteljesedésében, amit az Úr mondott neki.”  
ApCsel 8, 1: a jeruzsálemi üldözés. „Saul helyeselte István 
meggyilkolását” és „Istvánt megsiratták és eltemették” 

 
2016. május 24. Itthon a kegyelem órájában az Úr Jézus: 
„Drága gyermekeim, Szívemnek kedves kicsinyei! Én vá-
lasztottalak titeket, még mielőtt megfogantatok, hogy az 
Általam alapított szent, egyetemes, katolikus Anyaszent-
egyház tagjai legyetek. Én vonzottalak titeket Magamhoz, 
hogy egyétek az Én Testemet és igyátok az Én Véremet, 
hogy élet legyen bennetek. Minden az Én kegyelmem, de 
ez itt a Földön csak a kezdet. A Mennyben majd megta-
pasztaljátok szent akaratomat, hogy mire teremtettelek és 
mire hívtalak el benneteket. Itt, a Földön, éljetek úgy, mint 
zarándokok, mert nincs itt maradandó hazátok, mindent itt 
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kell hagyni, de bízzatok: Én gondoskodom rólatok. A ti ha-
zátok a Mennyben van, amelyet Atyám öröktől fogva azok-
nak készített, akik szeretitek Őt. Ez az egy feltétele van 
annak, hogy a Mennybe jöjjetek: Istent szeretni azt jelenti, 
hogy az Ő törvényeit megteszitek. Szem nem látta, fül nem 
hallotta, emberi szív föl nem foghatja, azt a szeretetet, bol-
dogságot, békét, jóságot, ami a Mennyben körülveszi az 
üdvözült lelkeket. Mindaz, amit fölsoroltam, ezek a csodák, 
elsősorban Istenből forrásoznak és az üdvözült lelkekből 
úgyszintén, akik Isten kegyelméből átveszik Isten végtelen 
szentségét és tovább sugározzák azt.  
 
Gyermekeim! Csak ez után az egy után vágyakozzatok! Ne 
találjatok semmi áldozatot sem soknak, semmi munkát ne-
héznek, ami előmozdítja saját magatok és mások üdvössé-
gét! Ti mindannyian, akiket megkereszteltek, és az apostoli 
Anyaszentegyház tagjai vagytok, az Én királyi papságomat 
alkotjátok. Mindnyájatoknak hirdetni kell az Igét életpéldá-
tokkal, szavaitokkal és tetteitekkel. Egy családapa épp úgy 
a királyi papság része, amikor a családjában a gyermekeit 
oktatja, vagy a munkahelyén életszentségével és szavaival 
a kollegáit formálja. De van egy kis mag, akiket különleges 
életformára és szolgálatra hívtam meg, akik az Én sajátja-
im, akiket lefoglaltam Magamnak, hogy csak Hozzám tar-
tozzanak és elvettem őket a világi feladatoktól, hogy egész 
életüket Nekem szenteljék. Ők a szolgáló papság és a 
szerzetesek. Ők az Én kizárólagos tulajdonaim. Ezért, ki-
csinyeim, őket úgy tekintsétek, mint szenteket, akik közte-
tek járnak. Noha megengedem nekik, hogy néha apró gyar-
lóságokat elkövessenek, csupán azért, hogy el ne bízzák 
magukat. Ti, akik a világban éltek, rátok mondtam: ha csak 
egy pohár vizet adtok valakinek azért, mert az Én tanítvá-
nyom, nem marad el a jutalma. Nektek imáitokkal és min-
den képességetekkel támogatnotok kell az Én kiválasztott-
jaimat, azért mert ők a legnagyobbat adják nektek: az Eu-
karisztiát és a Szentmisét, ami a legnagyobb ima. Ezért 
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becsüljétek meg őket és imádkozzatok értük, hogy valóban 
szentek legyenek és mindenben megfeleljenek az Én elvá-
rásaimnak. Imádkozzatok Egyházamért! Különösen most, 
amikor a sátán befészkelte magát az Én választottjaim se-
regébe és egyesek, akik együttműködnek ellenfelemmel, 
nagyon rossz fényt vetnek Egyházamra, és megbotránkoz-
tatják a Bennem hívőket. Ezek hamar ki fognak esni Egy-
házamból, mert ők árulók, mint Júdás, és a saját lelkiisme-
retük fogja vádolni őket, jobban, mint a világi embereket. Ez 
egy különösen nagy kegyelem azért, hogy bűnbánatot tart-
sanak, és el ne kárhozzanak. Imádkozzatok ezekért az 
emberekért, hogy örök tervem teljesüljön be rajtuk. Az Én 
akaratom az, hogy visszatérjenek az életszentségre, de 
mivel tiszteletben tartom szabad akaratukat: ha nem akar-
nak megtérni, akkor megtisztítom tőlük Egyházamat, amely 
szent, amelynek Én vagyok a Feje, és amelyen a pokol ka-
pui nem vehetnek erőt.  
 
Drága gyermekeim! Én végtelenül irgalmas és szent va-
gyok, de ugyanilyen mély és tökéletes az Én igazságossá-
gom. Rettenetes a bűnösöknek az élő Isten kezébe kerülni! 
A türelmem véges, nem végtelen. Minden bűnösnek meg-
adom a kegyelmet és az időt, hogy megtérjenek. De ha 
válasz nélkül hagyják adományaimat, magukra hagyom 
őket és átengedem őket ellenfelemnek, akit szolgálnak.  
 
Gyermekeim! Rettenetes a pokol! Beszéltem nektek az 
Evangéliumban a fösvény gazdagról, aki oda jutott. Lehe-
tőséget adtam neki, hogy irgalmasságot gyakoroljon a ka-
pujában üldögélő koldus Lázárral. De mivel ő ezt nem tette, 
az ideje mindkettőnek lejárt. Lázárt, aki zúgolódás nélkül, 
türelemmel viselte nehéz sorsát, örök jutalomban részesí-
tettem. A fösvény gazdagot pedig, aki kitartott szíve ke-
ménységében, örök büntetéssel sújtottam.  
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Gyermekeim, tanuljatok ebből a példabeszédből! Ez az 
Evangélium. Ez a hiteles Szentírás. Mindannyian, amíg itt 
éltek a Földön, válasszátok törvényeim megtartását, mert 
mondom nektek, hogy a számból kijövő kétélű karddal, 
azaz az Igével lesztek megítélve. Az Ige az, amit ha tettek-
re váltotok, örök életet ad nektek, mert szavaim lélek és 
élet. De az örök halált választják és hívják le magukra min-
dazok, akik ellenkeznek tanításommal, az Igével, mert ők 
ítéletet vonnak magukra.  
 
Kicsinyeim! Szavaim világosak és érthetőek. Ne hagyjátok 
magatokat félrevezetni a világtól és a sátántól! Fogadjátok 
meg tanításomat és éljetek a szerint! Az időtök hamar lejár. 
Az élet a Földön rövid. Arra kaptátok, hogy kiérdemeljétek 
életszentségetekkel az örök életet. Erre áldalak meg titeket 
drága gyermekeim Szívem túláradó szeretetével az Atya, a 
Fiú és Szentlélek nevében.” 
 
Szentírási megerősítések: Márk 9, 33 cím: "A tanítványok 
oktatása." Márk 9, 39: „Jézus válaszolt.” 
 
2016. május 29. Szentségimádáson az Úr Jézus: „Drága 
gyermekeim! Úr napja van. Az Én drága Szent Testem és 
Vérem ünnepe. Adjatok hálát ezért az ünnepért, és azért, 
hogy köztetek maradtam a legméltóságosabb Oltáriszent-
ségben. Nem tudjátok felfogni, mekkora kegyelem a Szent-
áldozás, ha tiszta lélekkel fogadtok Engem a szívetekbe. 
Nyissátok meg szíveteket, adjátok át az életeteket Nekem 
teljesen, és akkor kegyelmeim özönét árasztom belétek. 
Elválaszthatatlanul eggyé váltok Velem, Megváltó Istene-
tekkel. Olyan ez, mint amikor a vízcsepp elmerül az óceán-
ban.  
 
Kicsinyeim! Éljetek úgy, hogy Szent Pállal együtt el tudjátok 
mondani: „Élek, de már nem én, hanem Krisztus él énben-
nem.” (Gal 2, 20)  
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Gyermekeim! Hagyjátok magatokat átalakítani Nekem! Én 
elveszem bűneiteket, bűnös szokásaitokat, és fokról fokra 
szentekké formállak benneteket. Ne ragaszkodjatok itt a 
Földön semmihez és senkihez, egyedül törvényeim megtar-
tásához! Ha megélitek a szeretetet, és sok jót cselekedtek, 
ezek lesznek kincseitek a Mennyben. Minden más itt ma-
rad. Imádjátok és szeressétek Istent mindenekfölött, a fele-
barátot pedig úgy, ahogy Én erre nektek példát adtam.  
 
Gyermekeim! Amikor majd beléptek a Mennybe, annak fog-
tok a legjobban örülni, hogy tettekre váltottátok üzenetei-
met, ami a Szentírással megegyezik.  
 
Kicsinyeim! Ne vesztegessétek az időt! Éljetek szüntelen 
készenlétben! Magatokról megfeledkezve éljetek másokért! 
Töltekezzetek Belőlem! Járuljatok gyakran a Szentségek-
hez, és szüntelen imádkozzatok! Minden jó cselekedet ima. 
Ha Rólam beszéltek, és másokat tanítotok, az is ima. Én 
beszélek, Én cselekszem általatok. Az élet a Földön rövid. 
Minden percről számot fogtok adni ítélőszékem előtt. Az 
időt arra kaptátok, hogy megszentelődjetek, és másokat is 
Hozzám vezessetek. Az állapotbeli kötelesség teljesítése a 
legnagyobb Előttem. Gyermekeiteket neveljétek bölcs sze-
retetben! Adjátok tovább nekik a Belém vetett hitet! Tanít-
sátok őket a Szent Evangélium szellemében! Ezzel a leg-
nagyobb kincset adjátok át nekik, amely örökké az övéké 
marad. Ne gyűjtögessetek! Hagyjatok elég időt az imára, a 
Velem való szeretetteljes társalgásra! Teremtsetek maga-
tokban csendet, hogy meghalljátok szavam, hogy vezesse-
lek benneteket, és megadjam nektek a tisztánlátás kegyel-
mét! Ha így tesztek, elkerülitek a sátán csapdáit, és a Föld-
ről egyenesen a Mennybe jöttök.  
 
Kicsinyeim! Egy csodálatos ország vár rátok a Mennyben, 
amelyet Atyám azoknak készített, akik szeretik Őt. Szeres-



99 

sétek Istent mindenekfölött, felebarátaitokat pedig úgy, mint 
magatokat! Vállaljátok Istenért az önmegtagadást, és az 
áldozatokat! Isten ügye, a lelkek megmentése legyen min-
dig a legfontosabb számotokra! Csak utána jöjjön minden 
más!  
 
Gyermekeim! Az idő rövid. Beteljesülnek a próféciák. Élje-
tek szüntelen készenlétben, akkor nincs mitől félnetek. Erre 
áldalak meg benneteket, az Atya, a Fiú és a Szentlélek ne-
vében.” 
 
2016. június 7. Itthon az Úr Jézus: „Drága gyermekeim! 
Tartsátok nagy kitüntetésnek, hogy még köztetek vagyok 
az Oltáriszentségben! Vegyétek nagy kegyelemnek, hogy a 
szívetekbe térek, mert mondom nektek: ellenfelem el akar 
venni Engem tőletek. Már elő vagy készítve a terv, amivel 
meg fognak titeket Tőlem fosztani. Lesz ugyan az asztalon 
kenyér és bor, de az nem lesz átváltoztatva Testemmé és 
Véremmé, hanem csak – mint a protestánsoknál – pusztán 
jelképpé alacsonyodik. Hatalmas zuhanás ez: szentségből 
profán tárgy, Szentmiséből csupán megemlékezés. 
 
Gyermekeim, imádkozzatok, hogy a földalatti Egyházban, 
ami most van kialakulóban, a rejtekben, mindig legyenek 
szentéletű papjaim, akik életük kockáztatása árán is bemu-
tatják a Legszentebb Áldozatot, a Szentmisét, ahol valósá-
gos Testemmel és Véremmel táplálnak benneteket.  
 
Kicsinyeim! Egy nagy véres keresztényüldözés van tervbe 
véve. Ellenfelem már mindent előkészített. Hirtelen fog ki-
robbanni és nagyon sokan fognak áldozatul esni. Minden a 
Mennyben dől el, de csak annyi történhet, amennyit Én 
megengedek. Vannak gyermekeim, akiket öröktől fogva 
vértanúknak szántam és vannak, akiket még megtartok 
szőlőmben, mert szükségem van a munkájukra.  
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Kicsinyeim! Ti csak azt kérjétek, hogy maradéktalanul be-
teljesítsétek rátok vonatkozó örök szent tervemet! Arról is-
meritek meg, hogy akaratomat teljesítitek, hogy mindig 
szent vágyat adok a szívetekbe rá. Amikor szent vágyat 
éreztek a Szentáldozásra, akkor Én megteremtem a lehe-
tőséget és az alkalmat, hogy a szívetekbe térjek. Amikor 
szent vágyat éreztek rá, hogy templomba menjetek, vagy 
beszéljetek Rólam egy másik embernek, hogy megtérjen, 
az ilyen vágyakat mindig Én sugalmazom nektek. Mielőtt 
vértanúim az életüket adnák Értem, szent, erős vágyat 
adok a szívükbe, hogy ez megtörténjen, és ők színről-
színre lássanak majd Engem.  
 
Drága kicsinyeim! Ne féljetek a haláltól, ez velejárója a földi 
életnek, ez elől egyetlen élő sem futhat el. Jól osszátok be 
az időtöket! Ne az evilági haszon után fussatok, hanem 
csak az odafent valókra koncentráljatok, mert minden itt 
marad, de a lelketek üdvösségét csak itt tudjátok megsze-
rezni és más lelkeket is csak itt tudtok megmenteni. Csak 
cselekedeteiteket hozzátok magatokkal az ítéletre és En-
gem, mint egyedüli, drága Kincseteket hozhattok magatok-
kal a túlsó partra. Én ugyanis, Akit a szívetekbe fogadtok, 
Örök vagyok és Mindenható. Minden Szentáldozás egy 
megkezdett Mennyország, egy-egy lépcső az örök élet bol-
dogságába és minden Szentáldozással képesebben lesz-
tek az örökkévalóságban a Velem való társalgásra. Minden 
Szentáldozásból az örök boldogság forrásozik a lelketek-
ben, mint megannyi patak, amely beletorkollik a hatalmas 
Szeretetóceánba, Amely Én Magam vagyok. Amikor szín-
ről-színre meg fogtok látni Engem, annak fogtok a legjob-
ban örülni, hogy tiszta lélekkel a szívetekbe fogadtatok. 
Ugyanis ez számomra a legnagyobb boldogság, amelyet 
megéreztetek mindazokkal, akik ezt az örömöt Nekem 
nyújtják.  
 



101 

Drága kicsinyeim, az idő rövid! Éljetek szentül, járuljatok 
minél gyakrabban a Szentáldozáshoz, lehetőleg naponta, 
és éljetek életszentségben!  
 
Drága kicsinyeim! Már benne éltek az időben, amikor telje-
sülnek a próféciák. Már a természet sem bírja elviselni ezt 
a rettenetes nagy bűnt, ami a világban van. Ezért van annyi 
katasztrófa, szerencsétlenség és baj. Ha az emberek meg-
térnének, akkor a föld, mint jámbor állat, szolgálná az em-
bert. De a bűn láttán fellázad, mert a bűnt nem akarja szol-
gálni. Ha az emberek nyitott szemmel járkálnának és lenne 
hitük, mindnyájan megtérnének, és sorsuk jobbra fordulna.  
 
Gyermekeim! Minden ember mellett ott áll egy démon, aki 
akadályozza, gáncsolja és bűnbe akarja taszítani. A leg-
több embert, akik nem imádkoznak, és nem hisznek, sikerül 
nekik elbuktatni és kárhozatba taszítani. De ti, akiket kivá-
lasztottam, kegyelmemből hisztek és imádkoztok, veletek 
nem bír el, mert Én bennetek vagyok, különösképpen 
azokban, akik a Szentáldozásban egyesülnek Velem. Mivel 
ott ragyogok a lelketekben és ezt a kisugárzást látják belő-
letek, ezért a démonok hordái mind eltakarodnak, mert nem 
bírják ezt a vakító fényt. Ezért maradtam itt köztetek a 
Legméltóságosabb Oltáriszentségben, hogy megerősítse-
lek titeket földi zarándokutatokon és Velem egyesülve le-
győzzétek a sátánt. Ha látnátok, milyen ocsmány és rút a 
gonosz, és minden bűn, amire rá akarja venni az embert, 
elmenekülnétek előle. De mivel szép köntösbe öltözteti a 
bűnt, ezért a gyanútlan hitetlenek a hálójukba esnek.  
 
Kicsinyeim, imádkozzatok a szegény bűnösökért, mert 
odaát a Mennyben meg fogjátok látni, hogy mitől mentetté-
tek meg őket imáitokkal, és együtt fogtok velük örülni az 
örök boldogság hazájában.  
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Drága gyermekeim! Vegyétek nagy kegyelemnek, hogy 
tanítalak benneteket, hogy szólok hozzátok, váltsátok tet-
tekre szavaimat és akkor már itt a Földön nagy béke és 
öröm tölt el benneteket, a Mennyben pedig az örök élet 
boldog részesei lesztek.  
 
Megáldalak titeket Szívem túláradó, végtelen szeretetével 
az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.” 
 
Szentírási megerősítés: Mk 4, 24: „Jézus szólt” 
 
2016. június 7. Szentségimádáson az Úr Jézus: „Drága 
gyermekeim! Eljött az óra. Már benne éltek abban az idő-
ben, amikor beteljesülnek szavaim. Készüljetek! Nagyon 
hirtelen csap le rátok egy nagy véres keresztényüldözés. 
Mint derült égből, villámcsapás, olyan váratlanul.  
 
Kicsinyeim! Ne lepődjetek meg azokon az égő fájdalmakon, 
amelyeken át kell jutnotok! Apostolaimtól kezdve minden 
követőmet üldözték. Ez azért van, mert az Én tanításom 
különbözik a világ szellemétől. Én a szeretetet gyakoroltam 
és hirdettem, miközben a világban a gyűlölet érvényesül.  
 
Kicsinyeim! Örüljetek, hogy ti Hozzám tartoztok! Kiválasz-
tottalak titeket, hogy megtartva parancsaimat, követőimmé 
legyetek, és elnyerjétek az országot, amely öröktől fogva 
nektek készült. 
 
Gyermekeim! Örüljetek és ujjongjatok, amikor kigúnyolnak, 
gyűlölnek és üldöznek titeket az Én Nevemért! Nagy lesz 
jutalmatok a Mennyben. Ha nem Engem követnétek, nem 
üldöznének. Ez bizonyítja, hogy jó úton jártok.  
 
Gyermekeim! Tartsatok ki Mellettem mindhalálig! Legyetek 
hűségesek Hozzám véretek kiontása árán is! Mondom nek-
tek: nem lesz nálatok boldogabb üdvözült lélek a Menny-
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ben. Ne ragaszkodjatok itt a Földön semmihez és senkihez, 
egyedül törvényeim megtartásához! Akkor Atyám rólatok is 
azt fogja mondani, amit Rólam: ezek az Én szeretett gyer-
mekeim, akikben kedvem telik.  
Kicsinyeim, készüljetek!  Hamarosan meg fogtok állni Szent 
Színem előtt. Akkor nektek is ezt fogom mondani: jól van, 
derék és hű szolgám, jöjj be Urad örömébe!  
 
Gyermekeim, készüljetek! Az óra itt van. Már nem sokáig 
beszélek hozzátok. Mindent tudtul adtam nektek. Váltsátok 
tettekre üzeneteimet, és akkor nincs mitől félnetek! Egy 
csodálatos, örömteli, teljes, örök élet vár rátok a Mennyben. 
Erre áldalak meg benneteket, Szívem mindeneket felülmú-
ló, megerősítő, átölelő szeretetével, az Atya, a Fiú és a 
Szentlélek nevében.” 
 
2016. június 9. Itthon az Úr Jézus: „Drága gyermekeim! 
Azért beszélek nektek, hogy eljussatok az igazság ismere-
tére és üdvözüljetek általa.  
 
Kicsi gyermekeim! Legyetek mindig nyitottak tanításaim 
befogadására, mindig szakítsatok időt lelketek művelésére 
és üdvösségére! Nincs ennél fontosabb, mint hogy megis-
merjétek a szent Evangéliumot, a tanítást, az Igét, amelyet 
elhoztam Atyámtól nektek. Ezért születtem meg a Szent 
Szűztől, az Én drága Anyámtól és lettem Emberré, hogy 
hirdessem az Igét, és csodáimmal igazoljam, hogy Én Isten 
Fia vagyok, a Messiás, a Krisztus. Végül föláldoztam Tes-
temet a ti üdvösségetekre és misztikus, Eucharisztikus Tes-
temmel és Véremmel köztetek maradtam, hogy tápláljam 
lelketeket ebben a kietlen sivatagban, hogy eljussatok az 
üdvösségre.  
 
Gyermekeim! Az Én Testem és Vérem, melyet a Szentál-
dozásban, ha tiszta lélekkel fogadtok, minden kegyelmet 
megad nektek. Megóv titeket a bűntől, amely elválasztana 
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Tőlem. Távol tartja tőletek az összes gonosz szellemet, 
akik állandóan harcra készen állnak, hogy elveszejtsenek 
titeket. Megóv, betakar, védőpajzs, biztonság mindazok 
számára, akik hisznek valóságos Jelenlétemben, segítsé-
gemért folyamodnak és szeretnek Engem. Gyermekeim, ha 
semmi másotok nem lenne ebben a világban, csak egy fa-
latka Kenyér és Bor, amely az Én Testem és Vérem a 
Szent Eucharisztiában, már mindenetek megvan, mert ez 
maga az örök élet, az örök boldogság.  
 
Drága kicsinyeim! Naponta adjatok hálát azért, hogy itt ma-
radtam köztetek. Nemcsak akkor, amikor Szentáldozáshoz 
járultok, hanem ahányszor eszetekbe juttatja a Szentlélek, 
midig köszönjétek meg, hogy évezredeken át, nap, mint 
nap, külön-külön minden embernek rendelkezésére állok, 
hogy a szívébe térjek. Tőletek csak annyit kérek, hogy illő 
módon, tiszta lélekkel és hittel járuljatok e nagy Szentség-
hez, amely a legnagyobb kincs a Mennyben és a Földön. 
Azok, akik vakok, és az evilági mammont hajhásszák, nem 
boldogok, mert nem tudják mikor, de egyik pillanatról a má-
sikra mindent itt kell hagyniuk. De ti, akiknek Én vagyok az 
egyedüli Kincsük, magatokkal visztek Engem az Atya tró-
nusa elé, és mint legdrágább Kincset, átadtok Neki ezekkel 
a szavakkal: „Atyám, hálát adok Neked, Aki Egyszülöttedet 
elküldted a Földre, hogy üdvözüljön Általa a világ. Atyám, 
köszönöm Neked Őt, a szentek Szentjét, Aki itt maradt köz-
tünk a világ végezetéig, hogy drága szent Testével és Vé-
rével táplálja lelkünket. Atyám, köszönöm Neked, hogy ez a 
drága Kincs az enyém is lehetett, és hogy most színről-
színre láthatom Őt, Aki a világ Megváltója, Üdvözítője, a Te 
Egyszülött Fiad. Atyám, hálát adok Neked, hogy megterem-
tettél, hogy üdvözítettél, hogy a Tied lehetek örökkön-
örökké. Ámen.”  
 
Drága kicsinyeim! Ezen a Földön csak úgy szabad élnetek, 
mint zarándokok, akik egyik helyről a másikra mennek, 
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mert nincs itt maradandó hazátok. A ti hazátok a Mennyben 
van, ahol a teljes örök boldog élet vár rátok, amelyet meg-
szereztem nektek a keresztfán, értetek kiontott drága szent 
Véremmel.  
 
Kicsinyeim adjatok hálát Nekem szüntelen ezért a nagy 
kegyelemért, hogy Általam Atyám gyermekeivé fogad tite-
ket és az örök élet részesei, birtokosai lesztek. Kicsinyeim, 
azt szeretném, ha a világ forgatagában, megélhetési gon-
dok közepette soha nem feledkeznétek el az igazgyöngy-
ről, az Igéről, a Tanításról, az Eukarisztiáról, örök életetek-
ről. Újra csak azt kérem tőletek, hogy ne az evilági mam-
monért fáradozzatok, hanem az örök boldogságot igyekez-
zetek elnyerni! Fordítsatok Rám idő! Dolgozzatok saját lel-
ketek megszentelődésén, és másokat is vezessetek el az 
örök boldogságra! 
 
Kicsinyeim, a boldogság csak Istenben van. Ami a világban 
van, az csak a boldogság imitálása. Az igazi öröm az örök 
élet. Hazavárlak titeket Atyám kimondhatatlan szerető kar-
jaiba és az Én irgalmas Szívembe, amely nyitva áll minda-
zok előtt, akik Istent szeretik. Erre áldalak meg titeket Szí-
vem túláradó, végtelen, irgalmas szeretetével az Atya, a 
Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen.” 
 
Szentírási megerősítés: Mk 14, 18: „Jézus így szólt…” 
 
2016. június 10. Itthon az Úr Jézus: „Drága gyermekeim, 
Szívemnek kedves választottjai! Szeressetek viszont En-
gem úgy, ahogy Én szerettelek titeket! Hogyha kell, az éle-
teteket is feláldozzátok Értem.  
 
Kicsinyeim, mint ahogy Én Önmagamat adtam nektek a 
keresztfán és a szent Eucharisztiában, úgy Én sem érem 
be kevesebbel a részetekről: az életeteket kérem, hogy 
szenteljétek Nekem, vagyis éljetek életszentségben! Ezt 
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úgy éritek el, hogyha átadjátok magatokat Nekem. Ha en-
geditek, hogy Én irányítsam lépteiteket, Én vezessem gon-
dolataitokat, Én formáljam a lelketeket, ha minden ese-
ményt átadtok Nekem, hogy Én irányítsam a környezetete-
ket, és mindent elfogadtok, mint Tőlem jövő dolgokat, le-
gyen az jó, vagy rossz, akkor nagy békétek lesz, és nem 
tud fogást találni rajtatok a sátán.  
 
Kicsinyeim, ha így éltek, gyorsan az életszentség magas 
fokára juttok. Szeretettel gondoltok arra a hivatásra, amely-
lyel megajándékoztalak benneteket, legyen az világi, vagy 
egyházi hivatás. Bárhol is vagytok, mindenütt hirdethetitek 
az Evangéliumot és ne felejtsétek el, hogy ti, akik a ke-
resztségben Mennyei Atyám gyermekei lettetek, az általá-
nos szent királyi papság tagjai vagytok. Ez azt jelenti, hogy 
hirdetnetek kell az Evangéliumot életpéldátokkal, szavai-
tokkal, tetteitekkel egyaránt. Nagy szükségem van rátok, 
mint munkásokra az aratásban, mert sok helyre nem jutnak 
el papjaim és nem tudják elérni azokat, akik nem mennek 
be a templomba. Ti viszont, akik köztük éltek, hirdethetitek 
nekik az üdvösség jó hírét.  
 
Drága gyermekeim! Becsüljétek meg papjaitokat, segítsé-
tek őket, különösen, ha rátok szorulnak! Úgy gondoskodja-
tok róluk, mint legközelebbi családtagjaitokról! Osszátok 
meg velük javaitokat, mert ők a legnagyobb jót, az üdvös-
ség jó hírét hozzák el nektek. Fogadjátok be őket házaitok-
ba és úgy lássátok el őket, mintha személyesen Engem 
fogadnátok, mert ők Engem képviselnek! Akkor rátok is vo-
natkozik, amit mondtam, hogyha csak egy pohár friss vizet 
adtok valakinek azért, mert az Én tanítványom, nem marad 
el a jutalma.  
 
Áldjátok mindazokat, akik segítenek, de áldjátok ellenségei-
teket is, mert az áldástól megretten a pokol, és lehet, hogy 
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ez az egyetlen áldás fogja üdvözíteni azt a lelket, aki 
egyébként nem lenne méltó rá.  
 
Hamarosan beteljesülnek a próféciák, akkor egy egészen 
más világot fogtok élni. Különösen meg fogjátok tapasztalni 
gondviselő szeretetemet, mert a jelenlegi komfort megszű-
nik. Éljetek szüntelen készenlétben, legyetek egymás se-
gítségére, legfőbbképpen pedig szeressétek és viseljétek el 
egymást türelemmel! Mindig a szándékot nézzétek, hogy 
milyen szándékból cselekedett a másik ember. Ha rossz 
szándékból és csalódást okoz, akkor kerüljétek! De ha jó 
szándékból, akkor megértő szeretettel vegyétek őt körül! 
Hívjátok őrangyalaitokat, különösen, amikor nagy szükség-
ben és ínségben fogtok élni, kérjétek az ő segítségüket, 
különösen azt, hogy az ellenséges emberek őrangyalai 
imádkozzanak védenceik üdvösségéért és azért, hogy jóin-
dulatúakká legyenek hozzátok.  
 
Kicsinyeim, megáldalak benneteket Szívem végtelen szere-
tetével az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”  
 
Szentírási megerősítések: Mk 9, 33 cím: A tanítványok ok-
tatása Mk 6, 41-44: Kenyérszaporítás. Az Úr Jézus ehhez 
kapcsolódóan: „Mindig gondoskodom rólatok.” Mk 6, 50: 
„Jézus szólt.” Ef 1, 9: „tudtunkra adta akaratának titkát” 
 
2016. június 11. Itthon az Úr Jézus: „Szólni akarok hozzád. 
Nyisd ki a Szentírást!” Ide nyílt ki: Mt 26,45: „Elérkezett az 
óra. Az Emberfiát a bűnösök kezére adják.” Az Úr Jézus: 
„Eljött üldöztetésetek ideje. Egyházam most megy fel a 
Golgotára, hogy keresztre feszítsék, mint Engem. Ne cso-
dálkozzatok a próbatételeken, amelyeket megengedek el-
lenfelemnek! Így vetem alá próbának Hozzám való hűsége-
teket, hiteteket és bizalmatokat. Minden szenvedéseteket, 
amelyeken át kell mennetek, ajánljátok fel kínszenvedése-
im és kereszthalálom örök érdemeivel egyesítve Atyámnak, 
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a szegény bűnösök megmentéséért. Ezzel rengeteg lelket 
mentetek meg a kárhozattól. A sátán pedig látva, hogy Én 
a rosszból is jót hozok ki, tovább áll.  
 
Gyermekeim! Az óra itt van. Éljetek szüntelen készenlét-
ben! Hamarosan megálltok ítélőszékem előtt. Tartsatok ki a 
Belém vetett hitben és bizalomban! Aki Bennem hisz, nem 
csalódik. Erre áldalak meg benneteket Szívem túláradó 
szeretetével, megerősítő áldásommal, az Atya, a Fiú és a 
Szentlélek nevében.”  
 
Szentírási megerősítés: Zsid 1, 1-3: „Sokszor és sokféle 
módon szólt Isten hajdan az atyákhoz a prófétákban; ezek-
ben a végső napokban Fiában szólt hozzánk, akit a min-
denség örökösévé tett, aki által az időket is teremtette. Mint 
dicsőségének kisugárzása és lényegének képmása, ő tartja 
fenn hathatós szavával a mindenséget.” 
 
2016. június 13. Itthon az Úr Jézus: „Drága gyermekeim! Az 
idő rövid, készüljetek! Beteljesülnek a próféciák. Hamaro-
san kitör a keresztényüldözés. Most zajlik a világ megtisztí-
tása. Úgy éljetek, mintha már ma beköszöntene hirtelenül 
mindaz a szörnyűség, amire felkészítettelek benneteket. 
Tartsatok ki mindhalálig, akkor nincs mitől félnetek, mert 
lelketek egyenesen az örök hazába repül.  
 
Megáldalak titeket megerősítő áldásommal, Szívem túlára-
dó szeretetével az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.” 
 
Szentírási megerősítések: Fil 3, 15: „Isten megvilágosít 
benneteket” Mk 12, 24: „Jézus felelt” 
 
2016. június 14. Itthon az Úr Jézus: „Drága gyermekeim! Az 
Egyházamra váró, sőt a már meglévő üldözés megtisztítja 
Egyházamat. Próbatételnek vetem alá híveimet, hogy való-
ban hűségesek-e Hozzám? Mert csak a szenvedésekben 
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mutatkozik meg, hogy ki tart ki Mellettem, és hogy ki lesz 
hűtlen. Tizenkét apostolom, akiket kiválasztottam, a világ 
végezetéig példaként állnak Egyházam előtt. Mindenféle 
érzületű és természetű ember megtalálható köztük. Most 
csak a két szélsőséges pontot emelem ki. Ott volt Péter, aki 
hűtlen lett Hozzám félelmében és háromszor megtagadott 
Engem, majd amikor tekintetünk találkozott, szívből meg-
bánta hűtlenségét és élete végéig siratta azt. Tulajdonkép-
pen ez a hűtlen cselekedete erősítette meg a hitét annyira, 
hogy Én, Aki a szívek és vesék vizsgálója vagyok, rá építet-
tem Egyházamat. Pont őrá, aki elbukott és ezért részvéttel 
volt minden bűnös iránt, mert megtapasztalva saját gyen-
geségét, elfogadta a gyengéket, hogy megerősítse őket. És 
mivel a lelke sajgott azért, mert megtagadott Engem, még 
nagyobb szeretetre gyulladt Irántam. Ezért kérdeztem meg 
tőle feltámadásom után háromszor: „Péter, szeretsz En-
gem?” És ő szívéből válaszolta, hogy igen. És Én mindhá-
romszor megerősítettem: „Legeltesd bárányaimat!” Ti is 
csak úgy tudtok Engem szolgálni, ha teljes szívetekből sze-
rettek Engem. Jóllehet, nem Én rendeltem el Egyházamban 
a cölibátust, de elétek éltem Én magam és apostolaim is, 
mert csak így tudtok osztatlan szívvel szeretni és szolgálni. 
Ezért, ha ellenfelem el is fogja törölni valamikor is a cölibá-
tust az Egyházban, ti, akik hűek akartok maradni Hozzám, 
tartsátok meg.  
 
A másik pólus Júdás. Júdás soha nem szeretett Engem. 
Érdekből csatlakozott Hozzám. Én minden gondolatát is-
merve apostolaim közé választottam, hogy előképe legyen 
hozzá hasonló utódainak. Ő érdekből csatlakozott Hozzám, 
mert nagy reményt fűzött ahhoz, hogy beváltom elképzelé-
seit, és akkor magas rangra és gazdagságra emelem. Ami-
kor látta, hogy Én nem azt teszem, amiben ő remélt, nem 
leszek Izrael földi királya, hanem szellemi-lelki Királya, és 
látva azt, hogy mindenki Ellenem van, féltékenyek voltak a 
farizeusok és írástudók, mert a nép Énutánam jött, azért 
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végképp meggyűlölt és úgy döntött, hogy segítségükre lesz 
ellenfeleimnek és kiszolgáltat nekik. Majd amikor látva vé-
gemet, megszánt, magát vádolta és öngyilkos lett. Látjátok, 
hogy ha valaki bűnbánatot gyakorol és bocsánatot kér, mint 
Péter, akkor a legmagasabbra jut. Péter üdvözült szentjeim 
között foglal helyet a legelőkelőbb helyen, és sírhalmára 
épült Egyházam legnagyobb temploma, és az ő utódai ott 
működtek. Júdás viszont, aki ugyan vádolta magát, de nem 
kért bocsánatot, mert kétségbe volt esve és a sátán minden 
kétségbeesett bűnösnek azt sugallja, hogy akkora bűnre 
már nincs bocsánat, és mivel ő együttműködött a sátánnal, 
így a hálójába esett, és nem tudott tőle szabadulni: ezért 
lett öngyilkos. Végül még szólnék a szeretett tanítványról, 
Jánosról. János tiszta szűz apostolom volt. Nem ismerte a 
testi szerelmet, de lángoló lelki szeretettel vonzódott Hoz-
zám, és annyira szeretett, hogy az életét is odaadta volna 
Értem bármelyik pillanatban. Mindig akaratomat leste, hogy 
megtegye, és birtokolta Szívem legtisztább szeretetét. Ő 
volt az, aki az utolsó vacsorán a keblemre hajtotta fejét, aki 
Mellettem ült. Aki az Én legfőbb bizalmasom volt. Akit felvit-
tem a Tábor hegyére, és megmutattam neki dicsőségemet, 
hogy amikor majd ott fog állni keresztem alatt, ez táplálja 
benne a hitet és a reményt, hogy Isten vagyok, hogy feltá-
madok és örökké élek és uralkodom. Egyedül ő volt ott 
apostolaim közül a kereszt alatt, és mivel ismertem minden-
re képes, lángoló, tiszta szeretetét, ezért szinte már félhol-
tan, haldokolva hozzá fordultam a keresztről és azt mond-
tam: „Íme, a te Anyád.” Majd szegény, roskadozó, fájdal-
mas Édesanyámhoz szóltam: „Íme, a Te fiad.” Így gondos-
kodtam Anyámról és a szeretett apostolról, hogy egymás-
ban támaszt és vigaszt kapjanak, és megosszák egymással 
Miattam érzett fájdalmaikat. A világ végezetéig így gondos-
kodom Enyéimről, akik szeretnek Engem, hogy ha elveszí-
tenek valakit szeretteik közül, akkor melléjük rendelek egy 
másik embert, aki vigaszt és támaszt nyújt nekik.  
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Kicsinyeim! Keresztényüldözésről beszéltem nektek. Azt 
kérem, bár nagyon siralmas, szomorú és kemény lesz, mé-
gis adjatok érte hálát azért, mert ebből a nagy rosszból fo-
gom kihozni a legnagyobb jót: a megtisztult Egyházat, 
amely ragyogó fényben fog tündökölni a világban és ez a 
fény nem a mai külső pompa és ragyogás lesz, hanem az 
Én lángoló szívű, szentéletű papjaim és híveim ragyogása.  
 
Gyermekeim! Minél tisztább és egyszerűbb egy lélek, és 
nem vonzódik a világi hiúsághoz és dicsőséghez, annál 
jobban ragaszkodik Hozzám és értékeli kegyelmeimet, 
amelyekkel elhalmozom őt. Azt kérem, vegyetek példát 
szentjeimről, akik a szegénységet és a remeteséget válasz-
tották azért, hogy kiszakadjanak a világ bűvköréből, csábí-
tásaiból és egészen Nekem szenteljék életüket. Ezt kérem 
minden hívemtől. Papjaimtól, szerzetesektől, világiaktól 
egyaránt. Ezért mondtam: aki követni akar, tagadja meg 
magát, vegye föl naponta keresztjét és úgy kövessen.  
 
Kicsinyeim! Mezítelenül jöttetek a világra és így is távoztok. 
Sajnos az életetek során ezt elfelejtitek. Pedig intő jelül ad-
tam, hogy ne gyűjtögessetek, hogy ne a csalóka vagyon-
ban és hatalomban bízzatok és még a testeteket se öltöz-
tessétek kihívóan, hanem szemérmesen, az évszakoknak 
megfelelően. Azt is mondtam: ahol a kincsed, ott a szíved. 
Meg azt is: keressétek a Mennyek Országát és annak igaz-
ságát, a többi mind megadatik hozzá. Ezt azért kértem, 
hogy a gondolataitok ne a földi hiábavalóságokhoz tapad-
janak, hanem mindig Istenre és az Ő igazságaira irányulja-
nak. Bízzatok Atyámban, Aki gondot visel rátok. Atyám a 
legnagyobbat, Engem, szeretett Fiát adta oda értetek. Én a 
legnagyobbat, saját Magamat adtam nektek. Kell-e ennél 
több? Ha tiszta lélekkel fogadjátok értetek adott Testemet 
és Véremet, eggyé váltok Velem. Belém istenültök és Én a 
tiétek vagyok. Belőlem táplálkoztok, Értem éltek. Már itt a 
Földön az örök élet birtokosai vagytok. Gyermekeim, nem 
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több-e ez, mint az egész teremtett világ, ami mulandó, amit 
itt hagytok, de Engem, Aki a szívetekben élek, magatokkal 
visztek. Én örök vagyok és titeket is beemellek az örök bol-
dogságba. Általam nyertek örök életet. Kicsinyeim, erre 
gondoljatok, ezért dolgozzatok, ezért éljetek, ez legyen az 
első, a legfontosabb az életetekben, hogy járuljatok gyak-
ran a szentségekhez és segítsétek papjaim munkáját, akik 
imájukkal lehoznak Engem minden oltárra, mert a Szentlé-
lek az ő kérésükre változtatja át a kenyeret az Én Testemé, 
a bort az Én Véremmé. Imádkozzatok papjaimért, hogy 
szentek és hűségesek legyenek, és kitartsanak mindhalá-
lig, mert őket százszorosan támadja ellenfelem. Nagy tisz-
telettel és gondviselő szeretettel vegyétek őket körül és a 
nők legyenek nagyon tisztelettudó, szemérmes viselkedés-
sel jelenlétükben. Mert mondom nektek: az a nő, aki elcsá-
bít csak egyet is papjaim közül, jobb lett volna neki meg 
sem születni. Ti pedig, papfiaim, szeressetek Engem lángo-
lóan, elmélkedjetek gyakran szenvedéseimen, milyen nagy 
árat fizettem a ti üdvösségetekért! Azonosuljatok Velem, 
kövessétek példámat és őrizkedjetek minden bűntől! A kí-
sértésekbe soha ne egyezzetek bele! Gondoljatok arra a 
hatalmas felelősségre, amellyel tartoztok attól a perctől 
kezdve, amikor meghívtalak benneteket, és föl lettetek 
szentelve az Én szolgálatomra. Ti fogtok a legtöbbről szá-
mot adni, mert a legtöbb talentumot nektek adtam. Egyhá-
zam csodálatos lesz. Tiszta, szent, szeplőtelen. Az élet-
szentség ragyogó fényében és dicsőségében fog úszni. A 
központja Én leszek az Oltáriszentségben. Minden plébá-
nián éjjel és nappal Szentségimádást fognak tartani, ami 
hatalmas kegyelmeket vonz le rájuk. Mindig bővelkedni 
fognak papi és szerzetesi hivatásokban és szenteket fog-
nak nevelni az Én még nagyobb dicsőségemre. Így lássá-
tok a hamarosan beköszöntő keresztényüldözést! Áldjatok 
és magasztaljatok Engem minden rosszért, mert Én min-
denből a legjobbat hozom ki. Megáldalak titeket, drága 
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gyermekeim, értetek átszegzett kezemmel az Atya, a Fiú és 
a Szentlélek nevében.” 
 
Szentírási megerősítések: Mk 9, 7: „A felhőből szózat hal-
latszott: ez az Én szeretett Fiam, Őt hallgassátok” 1 Tessz 
1, 8: „..az Úr szava…” 
 
2016. június 15. Itthon a kegyelem órájában az Úr Jézus: 
„Drága gyermekeim, Szívemnek kedves választottjai! Nagy 
örömömet találom bennetek. Ti, akik befogadtatok Engem 
tiszta szívetekbe a Szentáldozásban, ti vagytok az Én haj-
lékom, az Én földi Mennyországom. Ti, akik hagyjátok ma-
gatokat Általam formálni, életszentségre juttatni, az egész 
örökkévalóságon át annak fogtok örülni, hogy igent mond-
tatok hívásomra és engedelmeskedtetek törvényeimnek.  
 
Drága kicsinyeim! Ne féljetek azoktól, akik a testet megölik, 
de semmi egyebet nem tehetnek! Lelketek az Én ragyogó 
palotám, melyet birtokolok, és hogyha a testeteket meg is 
ölik, lelketeket Magammal viszem Atyám ragyogó trónusa 
elé, ahol tündökölni fogtok, mint a Nap. Így lássátok a be-
következő eseményeket! Ne féljetek a haláltól, mert mon-
dom nektek: nincs halál. A lelketek örökkön-örökké élni fog. 
Atyám előtt lesztek majd örökké, mint Istennek illatozó, 
csodálatos, színes virágok, akikben Atyám igen nagy tet-
szését fogja találni. Minden szirmotokra ez lesz írva: „Jézu-
som iránt való szeretetemből hoztam meg a vértanú áldo-
zatot.” Atyám pedig úgy tekint rátok, mint szeretett gyerme-
keire, akik kitartottatok hűségesen mindhalálig az Isten 
iránt való szeretetben.  
 
Kicsinyeim, örömeim! Amíg még földi életetek tart, legyetek 
résen, mert ellenfelem, a sátán, ordító oroszlán módjára 
leselkedik rátok, keresi, kit nyeljen el. Szálljatok vele szem-
be keményen, a hit erejével! Erősen higgyetek Bennem, 
Mindenható, megtartó Istenetekben! Őrködjetek saját üd-
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vösségetek fölött! Tanításotokkal, imáitokkal és áldozatai-
tokkal mentsétek a lelkeket, hogy ők is üdvözüljenek! Mon-
dom nektek, egyetlen tiszta szeretet-megnyilvánulásotokkal 
rengeteg lelket mentetek meg a pokol tüzétől. Maradjatok 
meg a szent tisztaságban és a szeretetben, életpéldátokkal 
hirdessétek Evangéliumomat! Akkor Engem fognak látni 
bennetek, és az Én mindenható szeretetem láttán rengeteg 
lélek tér meg és üdvözül.  
 
Gyermekeim! Szeretettel és irgalommal, sokkal több lelket 
tudtok megmenteni, mint szigorral és a törvény betartatá-
sával. Azért adtam parancsba a szeretetet, hogy elsősor-
ban mindenki saját maga valósítsa azt meg, és így indítsa 
felebarátját arra, hogy viszontszeressen. Én is így csele-
kedtem. Erre adtam példát nektek. Irántatok való szerete-
temből Magamra vettem bűneiteket, és kereszthalált haltam 
értetek. Majd ezt mondtam: úgy szeressétek egymást, aho-
gyan Én szerettelek titeket. Ti is szeretetből hordozzátok 
egymás terhét, önzetlen, tiszta szeretetből segítsetek má-
sokon, viszonzást nem várva, mert Én, a Mindenható Isten 
mindig gondoskodom rólatok. Amit a kicsinyek közül egy-
nek adtok, azt Nekem adjátok. Aki tettekre váltja Evangéli-
umomat, megtapasztalja gondviselő, mindenható szerete-
temet. Én vele vagyok és ő Velem, és mi ketten mindörökre 
elválaszthatatlanul egybe forrunk a kölcsönös, végtelen 
szeretetben. Az ilyen ember már nem önmaga él, hanem 
Én élek benne, mert elmerül Szívem végtelen szereteté-
ben, mint parányi vízcsepp az óceánban.  
 
Kicsinyeim! Szakadjatok el ennek a világnak a gondjaitól, 
nehézségeitől, csábításától! Mindig csak a mennyei érté-
kekre szegezzétek tekinteteteket! Csak Engem lássatok a 
keresztfán és elmélkedjetek kínszenvedéseimen, akkor 
nagyon sok kegyelmet adok nektek! Ha pedig mindezt fo-
lyamatosan megtettétek és megteszitek, elmélkedjetek 
azon is, amit ígértem nektek, és amit Szent Pál leírt: „En-
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nek az életnek a szenvedései véleményem szerint nem 
mérhetők az eljövendő dicsőséghez, amely majd megnyil-
vánul rajtunk.” (Róm 8, 18.) Minden szenvedésben és 
megpróbáltatásban örüljetek és ujjongjatok, mert az örök 
boldogság vár rátok, az örök élet, amelyet nem tud elvenni 
tőletek soha senki. Már most ebben a boldog lelkületben 
éljétek meg a nyolc boldogságot, az Én végtelen, irgalmas 
szeretetemet, amely nem szűnik meg soha és veletek ma-
rad örökkön-örökké. Erre áldalak meg titeket, drága kicsi 
gyermekeim, Szívem túláradó szeretetével az Atya, a Fiú 
és Szentlélek nevében.” 
 
Szentírási megerősítések: 1Tim6, 3: „Krisztus üdvös sza-
vai” Mt 25, 40: „A király így felel: Bizony mondom nektek, 
amit e legkisebb testvéreim közül eggyel is tettetek, velem 
tettétek.”  
 
2016. június 20. Itthon az Úr Jézus: „Drága gyermekeim! 
Mint ahogy unokatestvéremet, Keresztelő Szent Jánost 
lefejezték azért, mert figyelmeztette Heródest, hogy nem 
szabad testvére feleségét elvenni, vagyis az Én törvényei-
met védte és hirdette, ezért halt vértanúhalált. Ti is, gyer-
mekeim, akik a most következő nagy üldözéskor kitartotok 
Mellettem és törvényeim megtartásában, és megvallotok 
Engem ez előtt a bűnös, ügyefogyott nemzedék előtt, a vé-
retekkel, az életetekkel fogtok fizetni érte. De ne féljetek, 
mert csak annyi történhet, amennyit Én megengedek. Ha 
meg is engedem azt, hogy vértanúkká legyetek Értem, ak-
kor felövezlek titeket az Én erőmmel és nagy vágyat adok a 
szívetekbe, hogy vágyakozzatok Hozzám szent színem 
látására és Irántam való hatalmas szeretetetekből az élete-
teket adjátok Értem.  
 
Drága gyermekeim! A Mennyország csodálatos. Nagy béke 
és szeretet uralkodik mindenütt. Már maga ez csodálatra 
méltó. A tájak, a színek, a hegyek, a völgyek annyira szé-
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pek és színesek, hogy ez a világ, amiben most éltek és 
Engem dicsőítve csodáljátok, csak halvány másolata és 
árnyéka annak, ahová várlak benneteket. Oda csak azok 
léphetnek be, akik Istent szeretik, és szeretetben élnek 
egymással. Ezt adtam főparancsba, hogy úgy szeressétek 
egymást, ahogyan Én szerettelek titeket. 
 
Gyermekeim, ha tudnátok, hogy milyen nagy szenvedés 
vár azokra, akik meghamisítják az igazságot, Tanításomat, 
amelyért Én a Véremet ontottam és a kereszten kínhalált 
haltam. Nagyobb a bűnük, mint Júdásnak, aki elárult En-
gem.” 
 
Szentírási megerősítés: Mk 14, 34-36: Majd így szólt hoz-
zájuk: „Halálos szomorúság fogta el lelkemet. Maradjatok itt 
és virrasszatok!” Valamivel odébb ment, leborult a földre és 
imádkozott, hogy ha lehetséges, maradjon el ez az óra. 
„Abba, Atyám! – fohászkodott –, Te mindent megtehetsz. 
Vedd el tőlem ezt a kelyhet! De ne úgy legyen, ahogy én 
akarom, hanem ahogyan te!”  
 
Az Úr Jézus: „Ti is így imádkozzatok minden élethelyzet-
ben. Öleljétek át a keresztet, amellyel megajándékozlak 
benneteket, mert általa kapjátok meg az üdvösséget. Ez 
vár Egyházamra is.”  
 
Mk 14, 42: „Itt az óra.”  
 
Jézus: „Egyházam most megy fel a Golgotára, ahol ke-
resztre feszítik, mint Engem. Készüljetek! Éljetek szüntelen 
készenlétben. A lelketek legyen patyolat tiszta, indulásra 
kész, mert hamarosan színt vallotok ítélőszékem előtt. Min-
dezeknek be kell teljesedni, mert nem különb a szolga urá-
nál, sem a tanítvány mesterénél. Ha Engem üldöztek, tite-
ket is üldözni fognak. Amint Engem megöltek, titeket is 
megölnek Érettem. De ne féljetek, Én előre mentem, hogy 
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helyet készítsek nektek. Atyám házában sok hely van. Sze-
ressétek Istent mindenekfölött, mert az ilyeneknek készült a 
Mennyek Országa. Édesanyám ezért könnyezik újból, mert 
látja sok lélek vesztét, akik rohannak a kárhozatba ahelyett, 
hogy megtérnének, és az üdvösségükön dolgoznának. Fo-
gadjátok megerősítő áldásomat az Atya, a Fiú és a Szent-
lélek nevében.” 
 
2016. június 21. Itthon az Úr Jézus: „Drága gyermekeim! 
Éljetek egymással mindig békében és szeretetben! Imád-
kozzatok, hogy meg tudjátok valósítani, mert Nálam nélkül 
semmit sem tehettek. 
 
Drága gyermekeim! A béke és a szeretet, amely Belőlem 
forrásozik, gyógyítja a lelket és a testet. E kettőből forráso-
zik a harmadik, legnagyobb gyógyszer: az öröm. Az öröm 
értelmet ad az életnek, a vidámság a lélek és a test gyógy-
szere. Igyekezzetek derűsen élni és soha ne hagyjátok, 
hogy a sátán kilopja a derűt a szívetekből! Onnan ismeritek 
meg, hogyha kísértést szenvedtek, hogy rögtön eltűnik a 
derű. Szomorúság, nyugtalanság, ingerültség lép a helyé-
be. Az ilyennel ne foglalkozzatok! Teljesen hagyatkozzatok 
Rám! Az ördögnek az a legnagyobb pofon, ha mindjárt En-
gem hívtok és kisgyermekként, szelíden Rám hagyatkoz-
tok, és teljes szívetekből kéritek: Atyám, legyen meg a Te 
akaratod! A sátán, aki engedetlen volt, és emiatt letaszítta-
tott a Mennyből, nem bírja az engedelmességet és az alá-
zatot, mert ő a gőgje miatt volt engedetlen. Ti ellenben kö-
vessétek az Én példámat és az Én legnagyobb követőm 
példáját, az Én Szent Anyámét! Mi megéltük a teljes enge-
delmességet az Atyának, és a legmélyebb alázatot az em-
berek előtt, akik oly mélyre gyaláztak és aláztak mindket-
tőnket, hogy embert ennyire nem aláztak meg, mint Engem 
a keresztfán és Anyámat a kereszt alatt.  
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Gyermekeim! Öltsétek magatokra a szent közömbösséget, 
amint azt a szentek tették előttetek, többek között Vianney 
Szent János is. Amikor egyik nap leveleket kapott, annak a 
fele gyalázkodó, szidalmazó tartalmú volt, a másik fele pe-
dig magasztalta az ő életszentségét és hivatását. Majd miu-
tán elolvasta, csak ennyit mondott: Uram, Jézus, csak az 
vagyok, ami Előtted vagyok, por és hamu, semmi, mert 
Nélküled semmi sem vagyok. Nem bánkódott a szidalmak 
miatt, és nem örült a dicséretnek, hanem mély alázatban 
lábam elé vetette magát és könyörgött Hozzám, hogy min-
dig fölismerje és megtegye az Én akaratomat. Csak szeret-
ni akart Engem lángolóan, és mindent elfogadott az Én ke-
zemből. A rosszért ugyanúgy hálát adott, mint a jóért, 
mondván, hogy egyedül Isten tudja, mi válik az üdvösségé-
re. Tanuljatok e szent papomtól, aki kitartó imájával renge-
teg lelket vonzott Hozzám. Nem magához, hanem Énhoz-
zám, mert hiszen ő semmisége tudatában Engem adott a 
híveknek és mély alázatában mindig Engem dicsőített és 
magasztalt. Sokszor elcsuklott a hangja, amikor prédikált. A 
könnyei folytak a meghatottságtól, majd rámutatott a taber-
nákulumra és csak ennyit mondott: „Ő itt van.” Ez a leg-
szebb szentbeszéd, hogy tudatosítsátok magatokban és a 
rátok bízottakban, hogy Én köztetek vagyok, Én jelen va-
gyok, Én Isten vagyok, Akit fölfogni nem vagytok képesek. 
De Emberré lettem, hogy szenvedjek és meghaljak, mert 
Magamra vettem bűneiteket, hogy üdvözítselek bennete-
ket.  
 
Ti papjaim! Hangoztassátok állandóan az Én Jelenlétemet 
a Legméltóságosabb Oltáriszentségben, az Igében, mert 
Én vagyok az Isten Igéje, Aki lehoztam Atyám Tanítását a 
Földre, de leginkább sugározzátok és éljétek meg a szere-
tetet! Mert az első kettőben hinni kell, de ha Énértem sze-
rettek, abban nem kell hinni, és megtapasztalják az embe-
rek, hogy általatok köztük járok. Egy jó szó, egy mosoly, 
egy bíztatás lángra lobbanthatja a pislákoló mécsest és a 
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megtört nádszálat kiegyenesíti, a gyenge hitet megerősíti 
és szentté formálhatja a személyt.  
 
Papfiaim, gyermekeim! Újra csak azt mondom: szeresse-
tek, ti mindig csak szeressetek! Szeressétek mindazokat, 
akiket elétek hozok! Már előre imádkozzatok azokért, akiket 
elétek fogok vezetni, hogy kitárják szívüket, fogadják be 
tanításomat és a ti szeretetetek láttán lángra lobbanjon 
Irántam a szívük! Ezt úgy éritek el, ha példát adtok az Is-
tenszeretetre. A Szentségimádásokon, az irgalmasság jó-
cselekedetei és a szikla szilárd hit által, amellyel hirdetheti-
tek az Igét.  
 
Papfiaim, gyermekeim! A ti kezetekbe adtam híveitek üd-
vösségét. Rajtatok múlik, hogy még nagyobb szeretetre 
gyulladjanak Irántam, vagy csalódást okozva nekik, elfor-
duljanak Tőlem. Mutassatok jó példát, éljetek életszentség-
ben, mert a példa vonz. Életszentségetek láttán sok tiszte-
letben és követésben lesz részetek. Lesznek ugyan, akik 
kigúnyolnak, de ezekkel ne foglalkozzatok!  
 
Papfiaim! Legyetek mindig alázatosak, engedelmesek, így 
kövessetek Engem végig a keresztúton, mert a szentek 
életútja a Krisztus-követés, az önmegtagadás és a kereszt-
hordozás.  
 
Lángoló szeretettel szeressetek Engem, Aki meghaltam a ti 
bűneitekért, hogy üdvözítsem a lelketeket! Személyesen 
mindezt értetek tettem. Így tekintsetek Rám, a keresztre, 
értetek vérző, haldokló Testemre, átdöfött Szívemre! Így 
elmélkedjetek szenvedéseimen! Tegyétek ezt gyakran, le-
hetőleg naponta, ha tudjátok, többször is! Ha csak egy pil-
lanatnyi időtök van, amit mindig meg fogok nektek adni, 
röpítsétek fel Hozzám lelketeket, és mondjátok Nekem: 
„Jézusom, szeretlek! Köszönöm Neked mindazt, amit értem 
tettél.” Hajtsátok fejeteket Szívemre, merüljetek el Szívem 
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végtelenül szerető lángtengerében, és megtapasztaljátok 
az Én semmihez sem hasonlítható édességes szeretete-
met. Amelyet megosztok mindazokkal, akik őszintén és 
tisztán szeretnek Engem, ragaszkodnak Hozzám, törvénye-
im megtartásához, és engedelmeskednek Nekem.  Soha 
nem kérdezik, hogy „miért”. Ha csalódások érik őket, vagy 
ha nehéz teljesíteni akaratomat. Velem együtt imádkozzák 
a Getszemáni-kertben mondott imámat: „Atyám, ne úgy 
legyen, ahogy Én akarom, hanem ahogy Te!” Ezt az enge-
delmességet kérem tőletek, papfiaim és mindazoktól, akik 
követni akarnak Engem, és ez által életszentségre jutnak. 
Azt a rendíthetetlen hitet kérem, amire szent Anyám adott 
példát. Amikor meghalt, elernyedt Testemet ölébe helyez-
ték, rendíthetetlenül hitte, hogy harmadnapra feltámadok. 
Hitte, mert hitt szavaimnak, amelyet mondtam és megígér-
tem, és hitt Gábriel arkangyalnak, aki hírül vitte neki, hogy 
Gyermeke a Szentlélektől fogan, és királyságának soha 
nem lesz vége.  
 
Gyermekeim! Ti már kétezer évvel azután éltek, apostolaim 
tanúságtétele által megtudtátok, hogy föltámadtam és föl-
mentem a Mennybe. Naponta megtapasztaljátok Jelenlé-
temet, ha hittel imádkoztok Hozzám, és a Szentlelket, Akit 
elküldtem nektek. Ő eszetekbe juttat mindent.  
 
Gyermekeim! Ti, akik a Szentlélek kiáradásában éltek, mert 
a Szentlélek kétezer éve folyamatosan kiárad, ahol kérik, 
ahová hívják, ott működik. Lehozza az isteni kegyelmeket, 
és Ő imádkozik bennetek és általatok kimondhatatlan sza-
vakkal. Egyedül Ő ismeri az Isten akaratát, rátok vonatkozó 
örök szent tervét, és segít nektek, hogy ezt megvalósítsá-
tok.  
 
Gyermekeim! Minden megfogant emberélet Isten örök ter-
vébe van beírva. Isten minden megfogant új élettel egy 
megálmodott személyt hoz létre, akivel Neki személyesen 
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örök szent terve van. Isten már előre kikészítette ennek a 
személynek a kegyelmet, hogy szentté legyen, és hogy 
fölismerje és beteljesítse akaratát. Ezért halálos bűn be-
avatkozni, mintegy eltörölni Isten alkotó szeretetét, és 
megölni az ártatlan magzatot, akiben Isten reménye rejte-
zik. Mert minden ember Isten képére van teremtve, minden 
embernek Krisztus-arcúnak kell lenni, magán hordozva a 
Szentlélek pecsétjét, az értelmet és a szabad akaratot. 
Amely az Istenképűség tulajdonsága, ami fölé emeli a ter-
mészetnek, amit Isten a lába alá helyezett.  
 
Gyermekeim! Az embernek méltóság adatott és ez a mél-
tóság abban rejlik, hogy tud imádni és imádkozni. Az em-
bernek ez az elsődleges kötelessége, hogy hálát adjon Te-
remtőjének, imádja Őt és szeresse úgy, hogy megtartja 
törvényeit. Minden szülőnek és nevelőnek erre kell nevelni 
a gyermekeit! Ha ez lenne az emberek elsődleges feladata, 
akkor béke és boldogság lenne ezen a Földön, nem lenne 
kenyérgond, mert a pénzt nem a gyilkolásra, a fegyverekre 
és a mérgekre költenék, hanem a megélhetésre és a jólét-
re, amely minden embernek kijár.  
 
Gyermekeim, imádkozzatok a békéért, az emberek megté-
réséért és azért, hogy jöjjek vissza a Földre, és teremtsek 
rendet ebben a zűrzavarban, amely ma a világot jellemzi. 
Tudjátok, mi ez a világ ma? Egy közönséges csatatér, ame-
lyen a démonok kínozzák-gyötrik áldozataikat, az embere-
ket egymásra uszítják, a semmitmondó sérelmeket fölna-
gyítják, hogy ember-ember ellen támadjon, és minden ap-
róságért öljön-gyilkoljon és hatalomvágyból uralkodjon csak 
azért, hogy ő legyen a képzelt magaslaton. Nem gondolják 
azt, hogy itt minden elmúlik. A testük a porba hanyatlik és a 
lelkük örökkön-örökké azt fogja szenvedni a pokolban, amit 
ők okoztak másoknak.  
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Gyermekeim, mindez a sátán csapdája. Ha nem állnátok 
szóba a kísértővel, ha megtartanátok Isten törvényét és 
imádkoznátok, akkor békében és szeretetben élnétek. A 
sátán nagyon alattomos, legtöbbször azt sugallja, hogy az 
a sok rossz, a személy akarata, pedig ez közönséges kísér-
tés csak azért, hogy válaszfalakat húzzon ember és ember 
közé. Ellenségeskedést meg félelmet szítson.  
 
Gyermekeim, arról lehet nagyon könnyen felismerni, hogy 
kísértés alatt álltok, vagy már a sátán csapdájában vergőd-
tök, ha reményvesztettek vagyok, ha csüggedtség uralko-
dik rajtatok, ha elkeseredtek, ha öngyilkossági gondolatai-
tok vannak. Ezek mind ellenfelem csapdái. Ebből csak úgy 
tudtok kikerülni, ha imádkoztok, ha kéritek Tőlem a hit ke-
gyelmét. Megtértek Hozzám, törvényeim szerint éltek, és 
elkezdtek szeretni. Mert, ahogy az elején mondtam, a sze-
retet, az öröm a vidámság gyógyít, és a remény biztonsá-
got ad.  
 
Kicsi gyermekeim! Gondoljatok arra, hogy ti mindannyian 
Isten szeretetéből léteztek! Tőle kaptátok az életet, amely 
örökké tart és ez a földi lét csak egy pillanat ahhoz az örök 
élethez képest, amely fel van kínálva nektek. A döntés a ti 
kezetekben van. Döntsetek Mellettem, szakítsatok a bűn-
nel, ne gyűlölködjetek, éljetek szeretetben! Akkor kiemellek 
benneteket abból a tengernyi rosszból, amiben addig ré-
szetek volt. Egészen Magamhoz emellek az életszentség 
csúcsára és már itt a Földön elkezditek örök életetek bol-
dogságát, amely a Mennyben fog kiteljesedni. Minden 
gyermekemre, aki Engem választ, ez a boldog sors vár. Jaj, 
azoknak, akik kitartanak bűneikben, nem akarnak megvál-
tozni, mert ha ilyen állapotban találja őket a halál, örökké el 
lesznek választva Tőlem.  
 
Gyermekeim, térjetek meg még ma, mert nem tudjátok, 
hogy a holnap rendelkezésetekre áll-e, vagy nem. Fogadjá-
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tok megerősítő áldásomat, Szívem végtelen szeretetével az 
Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.” 
 
Szentírási megerősítések: Kol 3, 16: „Krisztus tanítása” Kol 
4, 5: Az időt jól használjátok fel 12: „hogy teljesen és töké-
letesen megvalósítsátok Isten akaratát.” 
 
2016. június 22. Itthon a kegyelem órájában az Úr Jézus: 
„Drága gyermekeim! Szívemnek kedves választottjai, élje-
tek szüntelen készenlétben! Már mindent tudtul adtam nek-
tek. Az idő rövid. Éljetek úgy, mintha már ma megtörténne 
mindaz a prófécia, amiről beszéltem nektek, mert hirtelen 
fog lesújtani mindazokra, akik felkészületlenül élnek és 
nem figyelnek üzeneteimre. Üzeneteim megadják a tisztán-
látást, mert megtanítanak értelmezni az idők jeleit és azt, 
hogy a Szentírás melyik korra vonatkozik. Jóllehet, ami a 
Szentírásban áll, az többször ismétlődik, de mégis az idők 
jeleit látva tudjátok, hogy már közel van visszatérésem ide-
je a Földre. A napot és az órát senki nem ismerheti, csak 
az Atya egyedül, de a jelek tanúsítják ezt. Ezért, gyermeke-
im, ti, akik a szeretet szövetségében éltek Velem, örüljetek 
és ujjongjatok, mert közel van megváltásotok. Akik viszont 
még mindig elcsatangoltak, és az elveszett juhok számát 
szaporítják, térjenek vissza Hozzám. Figyeljenek üzenete-
imre, figyelmeztetéseimre, amely által utánuk megyek, 
hogy megkeressem az egy elveszettet és hazavigyem 
Atyám házába.  
 
Gyermekeim, én mindegyikőtöket kivétel nélkül meg akar-
lak menteni. Én tudom, miben áll a pokol. A legnagyobb 
szenvedés az Istentől való örök elszakítottság. Ettől akarlak 
megóvni benneteket. Ott mindenki magányos és szenve-
dése örökké tart. Míg a Mennyben nincs szenvedés, mert 
az Isten letöröl szemetekről minden könnyet és örökké tartó 
boldog élettel ajándékoz meg.  
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Kicsinyeim, ne foglalkozzatok a világgal és a benne zajló 
eseményekkel, csak annyira, amennyi elengedhetetlenül 
szükséges az életetekben. Itt minden elmúlik. Szemeteket 
mindig az odafent valókra irányítsátok, és az örökkévalók-
kal foglalkozzatok! Akkor készenlétben lesztek, ha váratla-
nul rátok köszönt a halál. Merüljetek el irgalmas szerete-
temben, tartsátok meg törvényeimet, akkor minden ke-
gyelmet megadok, és minden elképzeléseteket felülmúlóan 
gondoskodom rólatok. A tenyeremen hordozlak titeket, mint 
parányi csecsemőket, akiket édesanyjuk táplál.  
 
Gyermekeim, készüljetek, mert közel az óra, amikor meg 
kell állnotok ítélőszékem előtt, amikor minden gondolatotok, 
szavatok és cselekedetetek napvilágra kerül. Ezeket hoz-
zátok magatokkal, és ezek határozzák meg, hogy hová 
mentek a Földről. Éljetek szeretetben, szeressétek Istent 
mindenekfölött, a felebarátot pedig úgy, ahogy Én szerette-
lek titeket! Akkor az örök boldogság vár rátok és nincs mitől 
félnetek. A világban levő csapások miatt ne rémüldözzetek! 
Ezeknek mind meg kell történnie. Ez az Isten végzése, ami 
benne van a Szentírásban, hogy megtisztítsam a Földet, 
mert előre láttam a bűn elhatalmasodását. Ti biztonságban 
vagytok, mert akár éltek, akár haltok, az Enyéim vagytok. 
Megváltottalak titeket és Atyám Országába viszlek benne-
teket. Fogadjátok megerősítő áldásomat Szívem túlcsordu-
ló szeretetével az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.” 
 
Szentírási megerősítések: Mk 6, 41: Kenyérszaporítás (az 
Úr gondoskodik) 50: „Jézus szólt hozzájuk” Kol 3, 16: 
„Krisztus tanítása” 4,5: Az időt jól használjátok fel 12: „hogy 
teljesen és tökéletesen megvalósítsátok Isten akaratát.” 
 
2016. június 23. Itthon az Úr Jézus: „Drága gyermekeim! Az 
üldözés már elkezdődött. A sátán most rúgja az utolsókat, 
most akarja kiforgatni az Egyházat sarkaiból az antikrisztus 
feltűnésével. De ti ne féljetek, mert csak annyi történhet 
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meg, amennyit Én megengedek. Egyházam olyan, mint a 
hajó a viharos tengeren, amely recsegve-ropogva elsüly-
lyedni készül. Most teljesül be Don Bosco álma, amikor az 
Egyházat csak a két oszlop, a Legméltóságosabb Oltári-
szentség és a Mária-tisztelet fogja megmenteni.  
 
Gyermekeim! Nektek adtam a keresztfán az Én legszen-
tebb Anyámat, Máriát, Aki által születtem a világra, és Aki 
nélkül a Megváltás nem ment volna végbe. Anyám a Köz-
vetítő a bűnös ember és Köztem, az Ő közbenjárása ha-
talmas kegyelem, mert Neki semmiben sem tudok ellent 
mondani. Ezért ha gyors és hathatós segítséget akartok 
kapni, minden imátokat Égi Édesanyátok által terjesszetek 
Elém. Ékes példa erre a Szentírásban a kánai menyegző, 
ahol az első csodámat Szent Anyám közbenjárására tet-
tem, noha még nem jött el az Én csodatételem órája. Ami-
kor a vizet borrá változtattam, ez előképe az Eukarisztiá-
nak, amelyben, az utolsó vacsorán a bort az Én Szent Vé-
remmé változtattam át. S mint ahogy az első csodámnál 
Édesanyám járt közben, hogy megtegyem, úgy a Megvál-
tásban szintén Ő állt keresztem alatt és imádkozott az Egy-
házért és fölajánlott Engem, mint Legszentebb Áldozatot az 
Atyának a bűnösök megmentéséért, a világ megváltásáért. 
Ezért a legnagyobb tisztelet illeti meg Őt részetekről. Ne 
féljetek Őt szeretni és tisztelni, mert ezzel nem kisebbítitek 
az Én tiszteletemet és imádásomat, sőt, még inkább elmé-
lyítitek, mert Édesanyám legelső tisztelője a Mennyei Atya 
volt, Aki kiválasztotta Őt, hogy az Én Édesanyám legyen. A 
Szentlélek szállt le Rá, Aki által Én fogantam. Ő a Szentlé-
lek mátkája. Én pedig a Fiúisten, már az Ő tiszta szűz mé-
hében szerettem és tiszteltem Őt és miután megszülettem 
erre a világra, oly nagy szeretettel halmoztam el, hogy Ő 
volt a világ legboldogabb Édesanyja.  
 
Gyermekeim! A sátán szakította szét Egyházamat és a sá-
tán az, aki félelmet ültet ezeknek a leszakadt tagoknak a 
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szívébe, hogyha tisztelik Anyámat, azzal kisebbítik az Én 
dicsőségemet. Újra mondom, ne féljetek teljes szívetekből 
tisztelni és szeretni Anyámat, Aki erre a leginkább méltó, és 
Vele egyesülve imádjátok a Legszentebb Szentháromsá-
got. Édesanyám mellett ott állt Szent József, aki nélkül 
szintén nem jöhetett volna létre a Megváltás műve, mert ha 
ő nem vállalja föl az apaságot, Anyámat megkövezték vol-
na a zsidótörvények értelmében. Csak így voltam bizton-
ságban, Szent József védelme alatt, a Szent Családban: 
Anyám és Én az ő gondokoskodó és védelmező szeretete 
alatt. Kérjétek az ő közbenjárását! Tiszteljétek, szeressétek 
őt, mert mondom nektek: őt legelőször Én szerettem a leg-
jobban, akit földi apámként tiszteltem, aki gondoskodott 
Rólam, mindenhova elkísért és nevelt.  
 
Drága gyermekeim! Most visszatérek az üldözésre, az 
Egyházszakadásra, a viharra, amely a tengeren tombol és 
el akarja süllyeszteni az Egyházat, mint hajót.  
 
Gyermekeim! Egyházamat a ti imáitok mentik meg. Ti, a 
kicsinyek, a szegények, a betegek, az elesettek, a kereszt-
hordozók tartjátok fönt az Egyházat és a világot, mert a ti 
imáitok hatol fel Hozzám, ami leesdi kegyelmemet Egyhá-
zamra. Most különösen imádkozzatok szent papokért, akik-
nek azt a feladatot szánom, hogy rejtekben levő földalatti 
Egyházamban működjenek, továbbra is bemutatva a Leg-
szentebb Áldozatot, a Szentmisét, amelyet hamarosan el 
fognak törölni. Igaz híveimtől, akik most részt vesznek a 
Szentmisén, azt kérem, hogy ne menjenek oda, ahol eltör-
lik a Legszentebb Áldozatot. Ott nektek nincs mit keresni. Ti 
maradjatok a rejtekben és adjatok hálát érte, hogyha igazi 
Szentmisén vehettek részt, és imádhattok Engem az Oltári-
szentségben.  
 
Gyermekeim, ez nem tart sokáig, mert a sátán napjai meg 
vannak számlálva. Az örök győztes Én vagyok és diadal-
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maskodni fogok az ördög fölött. Égi Édesanyátok kezét 
megfogva, az Ő Istenanyai palástja alá gyülekezzetek be, 
úgy könyörögjetek Hozzám irgalomért és kegyelemért és 
Őt kérjétek, hogy helyezzen be titeket irgalmas, szeretettől 
lángoló Szívembe. Én lefoglallak Magamnak benneteket, 
Szent Vérem oltalmával elrejtelek titeket a gonosz pokoli 
hordák elől, és különleges védelmemet fogjátok élvezni.  
 
Drága kicsinyeim! Az idő rövid. Mindezek hamarosan betel-
jesülnek, de ne féljetek, annak örüljetek, hogy nevetek be 
van írva az élet könyvébe. Én veletek vagyok minden nap a 
világ végezetéig. Áldásom megerősít és elkísér benneteket 
az örök életre, amelyet Szívem túláradó szeretetével adok 
rátok, az Atya, a Fiú és Szentlélek nevében.” 
 
Szentírási megerősítések: Zsid 3, 7: „A Szentlélek mondja” 
Mk 1, 17: „Jézus mondta” 2Tessz 1, 4-7: „Dicsekszünk is 
veletek Isten egyházaiban: állhatatosságotokkal és hitetek-
kel, amelyet tanúsíttok a sok üldözés és zaklatás közepet-
te. Ezeket elviselitek az Isten igazságos ítéletének előjele-
ként, hogy majd méltók legyetek az Isten országára, hiszen 
szenvedtek érte. Méltányos egyébként, hogy az Isten üldö-
zőiteknek üldözéssel fizessen meg. Nektek, üldözötteknek 
pedig velünk együtt megnyugvást adjon, amikor Urunk Jé-
zus eljön hatalmas angyalseregével a Mennyből” 2, 3-8: 
„Semmiképpen meg ne tévesszen valaki titeket, hiszen 
előbb be kell következnie az elpártolásnak, és meg kell mu-
tatkoznia a bűn emberének, a kárhozat fiának, az ellenség-
nek, aki mindenek fölé emelkedik, amit Istennek és szent-
nek neveznek. Sőt, Isten templomában foglal majd helyet, 
és istennek akar látszani. Nem emlékeztek, hogy minderről 
beszéltem nektek, még amikor nálatok voltam? Tudjátok 
azt is, mi késlelteti föllépésének idejét. A gonoszság titka 
már munkálkodik, csak annak kell még az útból eltűnnie, 
ami még késlelteti. Akkor majd megjelenik a gonosz, de 
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Urunk, Jézus elsöpri szája leheletével, és megsemmisíti 
jövetelének tündöklésével.” 
 
2016. június 26. Szentségimádáson az Úr Jézus: „Drága 
kicsinyeim, Szívemnek választottjai! Nagyon kedvesek 
vagytok Számomra. Atyám csodálatosan gyönyörű helyet 
készített nektek országában. Én a Véremmel fizettem érte-
tek váltságdíjat.  
 
Gyermekeim! Vágyakozzatok nagyon ebbe a csodálatos, 
gyönyörű országba, ahol színről színre láthattok Engem, az 
Atyát és a Szentlelket. Vágyatok nagyon megdicsőít En-
gem. Azért, mert csak azok tudnak Hozzám vágyakozni, 
akik mindenekfölött szeretnek, életszentségben élnek, és 
minden reményük, vágyuk, örök céljuk Én vagyok. 
 
Gyermekeim! Hirdessétek ezt a vágyatokat mindenkinek, 
hogy ők is kedvet kapjanak hozzá! Szem nem látta, fül nem 
hallotta, emberi szív fel nem foghatja, amit Isten azoknak 
készített, akik Őt szeretik.  
 
Gyermekeim! Ha tudnátok, hogy odaát mennyi boldogság 
vár rátok, siettetnétek elköltözéseteket a Földről. De csak 
akkor jöhettek ki porsátor testetekből, és szállhattok fel a 
Mennybe, ha maradéktalanul teljesítettétek rátok vonatkozó 
örök szent Tervemet. Ezért imádkozzatok, hogy felismerjé-
tek és tegyétek meg akaratomat. 
 
Kicsinyeim! Az életetek a Földön nagyon rövid. Az örökké-
valósághoz mérten nagyon kevés. Ezért ne rendezkedjetek 
itt be! Tudatosítsátok magatokban, hogy csak zarándokok 
vagytok. Azért vagytok itt, hogy életszentségben éljetek, és 
ezzel elnyerjétek az örök életet. Életpéldátokkal hirdessé-
tek az Evangéliumot mindazoknak, akiket elétek hozok! 
Beszéljetek tanításomról, és tegyetek sok jót, hogy miatta-
tok magasztalják az Istent! 
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Gyermekeim! Ha így éltek, halálotok napja égi születésna-
potok lesz. Vezessetek másokat is az üdvösségre, és akkor 
bő termést hoztok. Gazdagon érkeztek meg Országomba. 
Itt annak fogtok a legjobban örülni, hogy megdicsőítettétek 
Nevemet a Földön. Törvényeim megtartása, az életszent-
ség, és a lelkek megmentése, az Isten szeretete mind 
megdicsőíti Nevemet, amiért örök jutalmat adok.  
 
Drága gyermekeim! Engedelmeskedjetek tanításomnak, és 
akkor gyorsan életszentségre juttok! Én pedig veletek va-
gyok mindig, és az örök életre vezetlek benneteket. Erre 
áldalak meg titeket, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevé-
ben.” 
 
2016. július 5. Szentségimádáson az Úr Jézus: „Drága 
gyermekeim! Szívemnek kedves választottjai! Nagyon, na-
gyon szomorú az Én Lelkem, mert sokan hűtlenül elhagy-
nak. Engem hibáztatnak a világban zajló szenvedések mi-
att. Ez a sátán hazugsága és kísértése.  
 
Gyermekeim! Én, a végtelenül szerető Isten, Aki meghal-
tam értetek a keresztfán, hogy megváltsalak benneteket, 
hogyan akarhatnék nektek rosszat? Ezt a csodálatos vilá-
got Isten azért teremtette, hogy az ember birtokba vegye, 
és örüljön a természeti kincseknek, és adjon érte hálát Is-
tennek. 
 
Gyermekeim! Ezt a világot a ti bűneitek teszik pokollá. Mert 
a háborúkat és a gyilkosságokat nem Isten akarja, hanem a 
sátán, akinek az emberek engedelmeskednek. Szabad 
akaratot kaptatok. Ti döntitek el, hogy kinek akartok enge-
delmeskedni. Én szerető Istenetek vagyok. Ha Nekem, és a 
szeretet parancsának engedelmeskednétek, akkor boldo-
gan és gond nélkül élnétek ezen a Földön. A gépek dol-
goznának. A föld bőséges termést hozna, nektek pedig 
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lenne elég időtök imádkozni, Istent dicsőíteni, Neki hálát 
adni, és pihenni.  
 
Gyermekeim! Ezt a gyönyörű világot a ti telhetetlenségetek, 
kapzsiságotok, és hatalomvágyatok rontotta el. A ti szabad 
akaratotok és bűneitek miatt van tisztítótűz és pokol. 
Egyébként csak Mennyország lenne, ahol Én helyet készí-
tettem nektek. De oda csak azok mehetnek be, akik Istent 
szeretik.  
 
Gyermekeim! Szeressétek Istent úgy, hogy megtartjátok 
parancsait! Ne álljatok szóba a sátánnal! Ő a hazugság 
atyja, és az örök vesztes.  
 
Gyermekeim! Még kaptatok időt a megtérésre. De használ-
játok ki, mert mondom nektek: hamar lejár a kegyelem ide-
je. Irgalmasságomat felváltja igazságosságom haragja. A 
világ megtisztítása már elkezdődött. Ez a sok természeti 
katasztrófa, annak a jele. Térjetek meg Hozzám mielőbb, 
mert hirtelen tör rátok a halál, ami egy pillanat lesz csupán. 
Ha készületlenül talál, ha nem tartottatok bűnbánatot, akkor 
az örök tűzre kerültök, ahol lesz sírás és fogcsikorgatás. 
Már mindent elmondtam nektek. A világban zajló sok tra-
gédiának a bűn az oka. Éljetek szeretetben és békesség-
ben, és akkor a világ paradicsomkertté változik! Ti pedig 
boldogok lesztek. Imádkozom értetek Atyámhoz. megálda-
lak benneteket Szívem túláradó, végtelen szeretetével, az 
Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.” 
 
2016. július 11. Itthon az Úr Jézus: „Drága gyermekeim, 
Szívemnek kedves választottjai! Nagyon közel van az üldö-
zés. A jelen, amiben most éltek, oly gyorsan el fog tűnni, 
mint álomkép az ébredés után. Nagyon sok vágy és elkép-
zelés szertefoszlik, mert minden megváltozik.  
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Gyermekeim, készüljetek! Hamarosan a keresztények vérét 
fogják ontani úgy, mint a vizet. Örüljetek annak, hogy még 
köztetek vagyok a Szent Eucharisztiában, mert hamarosan 
el fognak venni. A terv már kész, csak a megfelelő alkalmat 
várják. Nagyon közel van véretek kiontása. Alig marad igaz 
keresztény országotokban és Európában.  
 
Kicsi gyermekeim! Ne féljetek a haláltól, csak a pokoltól! A 
halál csak átmenet egy még szebb országba, egy még 
csodálatosabb életbe, ahol örök béke és boldogság vár 
rátok. Aki elnyerte az üdvösséget, soha nem vágyik vissza 
erre a Földre, mert összehasonlíthatatlanul jobb és szebb a 
Mennyország.  
 
Készüljetek föl mindarra, amit prófétáltam nektek! Minden 
beteljesül a maga idejében. A sötét fellegek már beborítják 
az eget, az ellenség készen áll. A démonok ellepték a Föl-
det és rengeteg embert manipulálnak, akiket felhasználnak 
tervük végrehajtására.  
 
Tegyétek meg mindazt, amit mondtam nektek! Imádkozza-
tok a bűnösök megtéréséért, legelsősorban családtagjaito-
kért, rokonaitokért! Titeket szántalak megmentőjüknek.  
 
Ne álljatok szóba ellenfelemmel még gondolatban sem!  
 
Gyermekeim! Az élet a Földön rövid. Egy nagy rohanás és 
folyamatos elvesztés. Mindent elveszítetek, de Engem, Aki 
a legnagyobb Kincs vagyok, magatokkal vihettek az örök 
hazába. Én veletek vagyok minden nap a világ végéig, és 
Nélkülem semmit sem tehettek. Ezért, ha nem akartok bán-
kódni és szomorkodni az életetek során a rengeteg veszte-
ség miatt, amelyek automatikusan érnek, akkor mindig csak 
Rám tekintsetek hatalmas bizalommal, gyermeki szeretet-
tel, élő, eleven hittel és akkor mindig megkapjátok a derűt a 
szívetekbe. Feküdhettek a betegágyon, lehettek túlterhel-
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tek, vagy éppen bánatosak a megaláztatások és szidalmak 
miatt, de mégis a nyolc boldogságot élitek meg a szívetek-
ben, mert tudjátok, hogy Én szeretlek, Én mindenek fölött 
állok, és Mindenható vagyok. Megvédelek, és mindörökre, 
elválaszthatatlanul a tiétek vagyok. Ha Bennem bíztok, so-
ha nem csalódtok, mert Én vagyok az Igazság, a Hűség és 
a Szeretet. Mindenható vagyok. Minden rosszból jót hozok 
ki, és amikor megfáradt, megöregedett testetek porba ha-
nyatlik, a lelketeket csodálatos fényességbe öltöztetem és 
Magammal viszem az örök hajlékba, ahol helyet készítet-
tem nektek. Azért tanítalak benneteket, hogy egész élete-
tekben úgy éljetek, hogy amikor majd megérkeztek az örök 
hazába, Atyám rólatok is azt mondja, amit Rólam: „Ez az 
Én szeretett Fiam, Akiben kedvem telik”.  
 
Soha ne aggódjatok! Minden problémátokat adjátok át Ne-
kem! Bízzatok mindenható, gondviselő szeretetemben és 
megtapasztaljátok, hogy Én minden gondotokat megoldom. 
A körülményekre és az üldözésekre és úgy tekintsetek, 
mint eszközre az Én kezemben, hogy benneteket szentté 
tegyelek. Ezeknek mind be kell teljesednie, mert az embe-
riség a bűneivel kiérdemelte mindazt a büntetést, ami erre 
a világra vár. Lehet torz képeket festeni Rólam, lehet mon-
dani, hogy Én nem haragszom, nem büntetek és irgalmas 
vagyok. Le lehet tagadni igazságosságomat, de attól Én 
még ugyanaz maradok, Aki voltam, vagyok és leszek. Ha 
elolvassátok az Ószövetséget, amikor a zsidóság letért az 
Általam kijelölt útról, prófétáim által figyelmeztettem és bi-
zony keményen megbüntettem őket. Ez manapság is így 
van. Joel próféta megjövendölte, hogy a végső időben fiai-
tok és leányaitok fognak prófétálni. A próféták ma is közve-
títik szavaimat. A legtöbbet elnémítják, fenyegetik, megha-
zudtolják, de az eseményeket nem tudják befolyásolni. A 
próféciák beteljesülnek, az acsarkodók pedig eltűnnek. 
Csak azokat a jövendöléseket vegyétek komolyan, amelyek 
a Szentírásban is benne vannak. Csak az hiteles, ami 
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összhangban áll a Bibliával. Ne rémüldözzetek! A hang-
súlyt a lelketek tisztaságára és készenlétére fektessétek, 
mert csak ezt hozzátok magatokkal! Minden itt marad, ezért 
ne bízzatok a vagyonban és semmiben, ami ehhez a világ-
hoz tartozik! Ti csak Bennem bízzatok, mert Én vagyok a ti 
Megváltó Istenetek, Aki az örök életet szereztem meg nek-
tek. Fogadjátok megerősítő áldásomat az Atya, a Fiú és a 
Szentlélek nevében.” 
 
Szentírási megerősítések: Mk 5, 19: „Jézus mondta” 35: 
„Jézus beszélt” 
 
2016. július 24. Szentségimádáson az Úr Jézus: „Drága 
Gyermekeim! Készüljetek! Az óra itt van. A káosz hamaro-
san átterjed egész Európára. Kő kövön nem marad. Már 
benne éltek a harmadik világháborúban. Rengeteg lesz a 
halott. Most fog fellépni az antikrisztus, aki elhiteti az embe-
rekkel, hogy ő Én vagyok. Hamis csodáival, amelyeket az 
ördög visz végbe általa, sokakat meg fog téveszteni. Ti ne 
higgyetek neki! Inkább haljatok vértanúhalált Értem, mint-
hogy hagynátok magatokat megtéveszteni! Az Isten Én va-
gyok. A Megváltás megtörtént, amikor a kereszten meghal-
tam értetek. Második visszajövetelem olyan lesz, ahogy az 
Evangéliumban megmondtam nektek. Mint a villám, úgy 
jövök el ismét. Feltámadott, megdicsőült Testben, fényár-
ban úszva. Mindazok, akik hagyják magukat megtéveszte-
ni, és imádni fogják az antikrisztust, elkárhoznak. Az 
antikrisztus a kénköves tüzes tóban fog égni mindörökké. 
 
Gyermekeim! Ne hagyjátok magatokat megtéveszteni! Ne 
higgyetek a hamis csodákban! A sátán az Isten majma. 
Csak annyit tehet, amennyit Isten megenged neki azért, 
hogy megrostálja a népeket. Szétválassza az igazakat a 
képmutatóktól, a hűségeseket a hűtlenektől.  
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Gyermekeim! Ne az ideig valókkal foglalkozzatok! Ezek 
mind elmúlnak. Tekinteteteket az örökkévalókra vessétek! 
A ti hazátok a Mennyben van. Ott készítettem nektek he-
lyet. De csak azok mehetnek be oda, akik Istent szeretik. 
Ha szerettek Engem, nem borultok le sem a bálványok, 
sem az antikrisztus előtt. Akkor készek lesztek az életete-
ket adni Értem, és kitartotok Mellettem mindhalálig.  
 
Gyermekeim! Vértanúságotok nagyon közel van. Készülje-
tek fel erre! Úgy, hogy naponta olvassátok az Evangéliu-
mot, és járuljatok a szentségekhez! Gyakran gyónjatok, 
áldozzatok! Ha Engem hordoztok a szívetekben, tehetetlen 
lesz veletek a sátán, mert parányi szívetek Királya Én va-
gyok, és Velem nem bír el. 
 
Kicsinyeim! Úgy fogadjatok Engem a szívetekbe, mint leg-
drágább Kincseteket! Én a tiétek maradok mindörökké. De 
ami a Földön van, azt mindet itt hagyjátok. A legnagyobbat, 
saját Magamat adom nektek. Kifogyhatatlan erőforrás, ke-
gyelem vagyok számotokra. Azért maradtam köztetek, 
hogy Velem együtt legyőzzétek a gonoszt. Megvédelek ti-
teket, hogy ne tudjon ártani nektek. Én vagyok a szeretet 
óceán. Ha elmerültök Bennem, mint parányi vízcsepp, cso-
dákat fogtok megtapasztalni. Mondjatok le szabad akarato-
tokról! Adjátok azt át Nekem! Ezt tanítottam a Miatyánkban: 
„Legyen meg a Te akaratod!” Ha megteszitek, amit kérek, 
átveszem életetek irányítását, hamar szentekké formállak 
benneteket, és halálotok pillanatában a Mennybe jöttök. 
 
Gyermekeim! Most olyanok vagytok, mint magzat az anya-
méhben. Ő sem tudja elképzelni ezt a csodálatos világot, 
amibe megszületik. Nektek is itt kell hagyni porsátor teste-
teket, és meg kell születni az örökkévalóságra. De nem 
mindegy, hogy az örök boldogság, vagy az örök kárhozat 
lesz az osztályrészetek. Én azt akarom, hogy minden em-
ber üdvözüljön. Ezért üzenek nektek, hogy változtassátok 
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meg az életeteket. Szakítsatok a bűnnel, ami elválaszt Tő-
lem! Teljesítsétek törvényeimet és üdvözüljetek!  
 
Gyermekeim! A sátán mindnyájatokat gyűlöl, és a pokolba 
akar taszítani, hogy ott örökké, kínozzon benneteket. Ha-
zug módon vonzónak, szépnek tűnteti fel a bűnt, taszító-
nak, unalmasnak az életszentséget. Amikor a Földön éltem, 
tömegek követtek, és kérték, hogy maradjak velük. Én 
ugyanaz vagyok mindörökre. Veletek maradtam a legmél-
tóságosabb Oltáriszentségben. Jöjjetek Hozzám! Szakítsa-
tok Rám időt! Boruljatok Elém! Mondjátok el Nekem minden 
bánatotokat, örömötöket! Én válaszolok nektek. Vagy a 
Szentírásból, vagy Én formálom a körülményeket, és végül 
minden rosszat a javatokra fordítok. Higgyetek Bennem! 
Keressétek a társaságomat! Jöjjetek Hozzám gyakran! Én 
felüdítelek benneteket, és megkönnyítem terheteket.  
 
Kicsinyeim! Az életetek a Földön rövid. Csak a cselekede-
teiteket hozzátok magatokkal. Minden Szentmise, Szentál-
dozás, Szentségimádás még szorosabban egyesít Velem, 
és felkészít a Velem való társalgásra a Mennyben, ami 
örökké tart. Isten - Emberi Személyem kimondhatatlan 
gyönyörűségek és örömök forrása. Látásom lenyűgöző. 
Kedvességem, szeretetem oly vonzó, hogy az üdvözültek 
mindig Velem akarnak lenni. Emberi szavakkal nem lehet 
kifejezni azt a dicsőséget, örömujjongást és boldogságot, 
ami a Mennyben örökké tart mindazok számára, akik Istent 
szeretik. Ezt igyekezzetek elnyerni minden erőtökkel! Erre 
áldalak meg benneteket, Szívem csodálatos, végtelen sze-
retetével, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. 
 
A Szentírás ide nyílt ki. Az Úr Jézus azt mondta, hogy ezt 
feltétlenül tegyem bele az üzenetbe. Márk 13, 5-6. 21-27: , 

Jézus így válaszolt: „Vigyázzatok, nehogy valaki félreve-
zessen titeket! Sokan jönnek az én nevemben, s azt mond-
ják, hogy én vagyok. És sokakat megtévesztenek. 
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Álmessiások.  
Akkor ha valaki azt mondja: »Nézzétek, itt van a Krisztus 
vagy ott van!« – ne higgyétek. Álkrisztusok és álpróféták 
lépnek fel, jeleket és csodákat művelnek, hogy ha lehet, 
még a választottakat is félrevezessék. Vigyázzatok, min-
dent előre megmondtam nektek.  
Azokban a napokban, 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 meglátjátok az Emberfiát, amint 
eljön a felhőkön, hatalommal és dicsőséggel. Szétküldi an-
gyalait, és összegyűjti választottait a szélrózsa minden irá-
nyából, a föld szélétől az ég határáig.” 
 
2016. augusztus 1. 18:40 Medjugorjéból a Szűzanya: „Itt 
vagyok köztetek. Lehoztam nektek a békét. Az Én Szent 
Fiam a ti békétek. Ha beengeditek Őt a lelketekbe, az Ő 
békéjét adja nektek. Köszönöm, hogy követtétek híváso-
mat.” 
 
2016. augusztus 2. Szentségimádáson az Úr Jézus: „Drága 
gyermekeim! Az óra itt van, készüljetek! Hamarosan a vére-
teket fogják kiontani Értem. Ragadozó farkasok törnek az 
életetekre. Ne féljetek tőlük! A lelketek fölött nincs hatal-
muk. Lelketek az Én tulajdonom. Úgy őrizlek benneteket, 
mint saját dicsőségemet. Ne legyetek szomorúak! Egy gyö-
nyörű, csodálatos világ vár rátok. Onnan láthatjátok a Föl-
dön lévő szeretteiteket, és még sokkal többet tudtok segí-
teni nekik, mintha köztük élnétek.  Bízzatok Bennem! Soha 
el nem múló, örök élettel, örök boldogsággal ajándékozlak 
meg benneteket. Ölelő karjaimba várlak. Szívembe zárlak, 
örök szeretetembe burkollak. Én vagyok a jó Pásztor, Aki 
az életemet adtam értetek. A Mennyben örök otthont készí-
tettem nektek. 
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Gyermekeim! Szem nem látta, fül nem hallotta, emberi szív 
fel nem foghatja, amit készítettem nektek. Elképzelni, fel-
fogni nem tudjátok azokat a végtelen távlatokat és lehető-
ségeket, amelyeket üdvözült társaitok birtokolnak. Ó, ha 
csak egy pillanatra láthatnátok, mi vár rátok odaát, mindent 
megtennétek, hogy azt elnyerjétek.  
 
Gyermekeim! Szüntelen imádkozzatok magatokért és vér-
tanú testvéreitekért, hogy megkapjátok a jó halál és a vég-
ső állhatatosság kegyelmét! Igyekezzetek követni Engem 
az önmegtagadásban és a kereszthordozásban! Akkor 
megosztom veletek igámat, ami édes, mert a Menny felé 
vezetlek benneteket. Keresztetek nagyobbik felét Én vi-
szem, ezért megkönnyítem terheteket. Csak az a kereszt 
nehéz, amit nem szeretetből visztek. Ha keresztutatokon 
szüntelen Rám szegezitek tekinteteteket, Aki mindig előtte-
tek haladok, lángra gyújtom szíveteket, és Irántam való 
szeretetből könnyűnek és édesnek találjátok kereszteteket, 
amelyet azért kaptok Tőlem, hogy az üdvösségre segítse-
lek benneteket. Mert csak a szenvedésekben egyesültök 
Velem, és csak a kereszt válik az üdvösségetekre. Ez a 
világ elmúlik minden élvezetével együtt, de aki Engem kö-
vet, rátalál a szűk ösvényre, amely az örök életre vezet. 
 
Kicsinyeim! Készüljetek! Éljetek szüntelenül halálra készen! 
Csak egy a biztos: a halál. Erre készüljetek, mint életetek 
legfőbb vizsgájára, mert itt dől el örök sorsotok. Ha megtart-
játok törvényeimet, a Mennybe juttok. De ha süketek vagy-
tok hívásomra, a kárhozatba zuhantok. Kerüljétek a világ 
élvezeteit! Vessetek meg mindent, ami ellenkezik törvénye-
immel! Keressétek a csöndet kint, és bent a lelketekben! A 
csöndben találtok meg Engem. Az Én békémet adom nek-
tek, amit a világ nem adhat. Megtöltöm lelketeket derűvel. 
Nálam biztonságban vagytok. Veletek vagyok a világ vége-
zetéig. Nálam nélkül semmit sem tehettek. Maradjatok meg 
szeretetemben! Bocsássatok meg szívből egymásnak! Fe-
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lejtsétek el a sérelmeket, amelyekkel megbántottak! Nézze-
tek Sebekkel és Vérrel áztatott Testemre! Halljátok meg 
imámat, amely a keresztről szállt Atyámhoz: „Bocsáss meg 
nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek!” Merítsetek Belő-
lem erőt! Odaát a Mennyben ennek fogtok a legjobban 
örülni, mert Atyám csak akkor bocsátja meg vétkeiteket, ha 
ti is megbocsáttok egymásnak. Szeressétek egymást Én-
bennem, Akiben mindnyájan testvérek vagytok!  
 
Gyermekeim! Hamar véget ér életetek. Előttem csak a sze-
retetnek van értéke. Amit önzetlen, tiszta szeretetből tette-
tek, arra adom örök jutalmamat. Megáldalak benneteket 
Szívem csodálatos, végtelen, minden emberi értelmet 
meghaladó szeretetével, az Atya, a Fiú és a Szentlélek ne-
vében.” 
 
2016. augusztus 12. Szentségimádáson az Úr Jézus: „Drá-
ga gyermekeim! Az óra itt van. Soha nem látott, hatalmas 
keresztényüldözés van előkészítve számotokra. Éljetek 
halálra készen! A véreteket fogják kiontani Értem. 
 
 Most vihar előtti csend van. Úgy fog lecsapni rátok, mint 
derült égből villámcsapás. Azért figyelmeztetlek bennete-
ket, hogy ne érjen váratlanul. Készüljetek! Bízzatok Ben-
nem! Minden kegyelmet megadok, hogy kitartsatok Mellet-
tem mindhalálig.  Amikor pedig az életeteket adjátok Értem, 
lelketeket az örök boldogság dicsőségébe emelem, ahol 
vég nélkül fogtok örvendeni Velem. 
 
Kicsinyeim! Az óra itt van. Készüljetek! Mindent előre tudtul 
adtam nektek. Éberen őrködjetek lelketek tisztasága fölött! 
Járuljatok gyakran a szentségekhez! Naponta áldozzatok, 
ha tudtok! Így várjátok vértanúságotokat, ami hatalmas ke-
gyelem. Az Üdvözítő nyomába léptek. Nem különb a szol-
ga, Uránál. Ha mindhalálig kitartotok, lelketek úgy fog ra-
gyogni Atyám országában, mint a nap. Készüljetek! Örülje-
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tek! Soha el nem múló örök élettel jutalmazlak meg benne-
teket. Erre áldalak meg titeket kicsi gyermekeim, az Atya, a 
Fiú és a Szentlélek nevében.”  
 
2016. augusztus 21. Szentségimádáson az Úr Jézus: „Drá-
ga gyermekeim! Most válik valóra mindaz, amit eddig prófé-
táltam nektek. Készüljetek! Most teljesülnek be az Evangé-
lium szavai. (Márk 13, 19-20:) „Mert olyan szorongatott na-
pok jönnek, amilyenek még nem voltak ezen az Isten alkot-
ta világon a kezdet óta, és nem is lesznek. Ha Isten nem 
rövidítené meg ezeket a napokat, nem menekülne meg 
egyetlen élőlény sem. De a választottak kedvéért, akiket ő 
választott ki, megrövidíti ezeket a napokat.” 
 
Gyermekeim! Ne féljetek! Bízzatok Bennem! Nem történhet 
több mint amennyit Én megengedek. Egyházamnak meg 
kell tisztulnia. Egyházam most fog követni Engem, Mesterét 
a Golgotára és a keresztre. Legyetek hűségesek mindhalá-
lig, mert csak így nyeritek el az Országot! Meg kell rostál-
nom Egyházamat. Elegem van már a képmutatásból, a 
hamis Evangéliumból! Nem tűröm tovább, hogy gúnyt űz-
zenek Belőlem! Az Isten Én vagyok. Elegem van a hamis 
istenképből, amelyben úgy festenek le, mint egy nyájas 
öregapót, aki mindenkinek csak jutalmat ad, de igazságot 
nem szolgáltat. Pedig benne van a Szentírásban: „Gyer-
mekeit halálra adom, hadd tudja meg minden egyház, hogy 
én vagyok, aki a veséket és a szíveket vizsgálja, és megfi-
zetek mindenkinek, kinek-kinek a tettei szerint.” (Jelenés 2, 
23.)  
Amikor az ószövetségi választott nép elhagyta Istent, és 
bálványokat imádott, mindig ellenség tört rá, kardélre hány-
ta és fogságba hurcolta. Amikor megsirattam Jeruzsálemet, 
ezt mondtam: „Bárcsak te is felismernéd - legalább ezen a 
napon, ami békességedre volna! De el van rejtve szemed 
elől. Jönnek napok, amikor sánccal vesz körül ellenséged, 
bekerít és mindenfelől ostromol. Eltipornak gyermekeiddel 
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együtt, akik falaid közt élnek, és nem hagynak benned kö-
vet kövön, mert nem ismerted fel látogatásod idejét.” (Lu-
kács 19, 42-44.) 
„Amikor azt látjátok, hogy Jeruzsálemet seregek veszik kö-
rül, tudjátok, hogy bekövetkezett pusztulása.  Akkor, aki 
Júdeában van, fusson a hegyekbe, aki a városban, mene-
küljön onnan el, aki pedig vidéken, ne térjen oda vissza. 
Ezek a bosszú napjai lesznek, hogy beteljesedjék mind, 
ami meg van írva. Jaj a várandós és szoptatós anyáknak 
azokban a napokban! Nagy lesz a gyötrelem a Földön, s az 
ítélet haragja sújtja ezt a népet. Kard élén hullanak el, és 
fogságba hurcolják őket, a pogány népek közé, Jeruzsále-
met pogányok fogják tiporni, míg idejük be nem teljesedik.” 
(Lukács 21, 20-24.) 
Gyermekeim! Édesanyám 99 évvel ezelőtt megjelent Fati-
mában. Kérte a bűnbánatot és az engesztelést. Azóta hová 
fajult ez a világ?! Bűnt bűnre halmoznak. Bűneik bünteté-
sért kiáltanak. Most megfosztom őket bálványaiktól, és 
megmutatom nekik igazságosságomat. Aki eddig nem fo-
lyamodott irgalmasságomhoz, amelyet kiárasztottam a vi-
lágra, az ezután meg fogja tapasztalni igazságosságomat. 
Mert a bűnért büntetés jár. Már nem kérlellek tovább ben-
neteket. Eddig is hiába tettem. Csak nagyon kevesen vál-
toztatták meg életüket. Most ünnepélyesen bejelentem, 
hogy karom lesújt minden bűnösre. Jaj azoknak, akiket 
nem talál készenlétben a halál! Örökre elvesznek. Ma még 
megbánhatjátok és meggyónhatjátok bűneiteket. Ma még 
tiszta lélekkel áldozhattok. De holnap már nem járulhattok a 
szentségekhez. Templomaimat feldúlják, Szent testemet 
széttiporják (a legméltóságosabb Oltáriszentséget), papja-
imat felkoncolják, igaz híveimet pedig megölik a hitükért. 
Mindezt azért teszi ez a barbár nép, mert azt hiszi, hogy 
ezzel Istent szolgálja. Mint ahogy Engem keresztre feszítet-
tek, úgy titeket is a halálba küldenek. De ahogy Én felmen-
tem Atyámhoz, úgy ti is bejöttök Velem az Atyai Házba. Ne 
féljetek hát! Valljatok meg bátran ez előtt a barbár csőcse-
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lék előtt! Ne féljetek tőlük! Csak a testeteket tudják megölni, 
de a lelketek az Enyém. Azt Én viszem a Mennybe Atyám 
színe elé, ahol vég nélkül fogtok örvendezni Isten dicsősé-
gében. Csak a bűnösök féljenek! Nekik van mitől rettegni, 
mert ha sürgősen meg nem térnek, a pokolra mennek, ahol 
az örök szenvedés, a tűz, a férgek és a démonok várnak 
rájuk.  
 
Gyermekeim! Mindent tudtul adtam nektek. Szeretlek ben-
neteket. Megváltottalak titeket. De nélkületek nem tudlak 
üdvözíteni. Szabad akaratot kaptatok. Én ezt tiszteletben 
tartom. Ezért van pokol és tisztítótűz. A bűnök már az égbe 
kiáltanak. Megfizetek kinek-kinek tettei szerint. Igazságos-
ságom haragja nem várat magára. Térjetek meg most, 
hogy ti is az áldottak között lehessetek Országomban. Erre 
áldalak meg mindnyájatokat az Atya, a Fiú és a Szentlélek 
nevében.” 
 
Az Úr Jézus ezután többször is kinyittatta velem az Újszö-
vetségi Szentírást. Azt kérte, hogy mindegyik idézetet írjam 
be az üzenet után. 
 
Filippi 1, 14: „Isten szava”  
2 Tessz 1, 4-9: „Dicsekszünk is veletek Isten egyházaiban: 
állhatatosságotokkal és hitetekkel, amelyet tanúsíttok a sok 
üldözés és zaklatás közepette. Ezeket elviselitek az Isten 
igazságos ítéletének előjeleként, hogy majd méltók legye-
tek az Isten országára, hiszen szenvedtek érte. Méltányos 
egyébként, hogy az Isten üldözőiteknek üldözéssel fizes-
sen meg. Nektek, üldözötteknek pedig velünk együtt meg-
nyugvást adjon, amikor Urunk Jézus eljön hatalmas an-
gyalseregével a Mennyből, s lobogó tűzzel megbünteti 
azokat, akik Istent nem ismernek és Urunk Jézus evangéli-
umának nem engedelmeskednek. Örök kárhozattal fognak 
bűnhődni: eltaszítva az Úr színe elől és távol fönséges ha-
talmától…”  
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2 Tessz 2, 1-12: „Van még egy kérésünk: Urunk, Jézus 
Krisztus eljövetelét és vele való egyesülésünket illetően ne 
veszítsétek el rögtön józanságotokat, és sem lelki kinyilat-
koztatás, sem állítólag tőlünk eredő mondás vagy levél ne 
ijesszen meg benneteket, mintha az Úr napja már küszö-
bön állna. Semmiképpen meg ne tévesszen valaki titeket, 
hiszen előbb be kell következnie az elpártolásnak, és meg 
kell mutatkoznia a bűn emberének, a kárhozat fiának, az 
ellenségnek, aki mindenek fölé emelkedik, amit Istennek és 
szentnek neveznek. Sőt, Isten templomában foglal majd 
helyet, és istennek akar látszani. Nem emlékeztek, hogy 
minderről beszéltem nektek, még amikor nálatok voltam? 
Tudjátok azt is, mi késlelteti föllépésének idejét. A gonosz-
ság titka már munkálkodik, csak annak kell még az útból 
eltűnnie, ami még késlelteti. Akkor majd megjelenik a go-
nosz, de Urunk, Jézus elsöpri szája leheletével, és meg-
semmisíti jövetelének tündöklésével. Megjelenését a sátán 
erejéből mindenféle feltűnő tett, jel és hamis csoda kíséri, 
meg mindenféle gonosz csábítás is, azok vesztére, akik 
elkárhoznak, mert nem voltak fogékonyak az igazság sze-
retetére, ami üdvösségükre szolgált volna. Azért szolgáltat-
ja ki őket az Isten a kísértés hatalmának, hogy higgyenek a 
hazugságnak. Így azok, akik nem hittek az igazságban, 
hanem a gonoszságban telt kedvük, mind ítéletet vonnak 
magukra.” 
Máté 25, 41-46: „Ezután a balján állókhoz is szól: Távozza-
tok színem elől, ti átkozottak, az örök tűzre, amely az ör-
dögnek és angyalainak készült. Mert éhes voltam, s nem 
adtatok ennem. Szomjas voltam, s nem adtatok innom. 
Idegen voltam, s nem fogadtatok be. Nem volt ruhám, s 
nem ruháztatok fel. Beteg és fogoly voltam, s nem jöttetek 
el meglátogatni. Ekkor ezek is megkérdezik: Uram, mikor 
láttunk éhesen vagy szomjasan, idegenként vagy ruhátla-
nul, betegen vagy börtönben, s nem voltunk szolgálatodra? 
Erre majd ezt feleli: Bizony mondom nektek, amit a legki-
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sebbek valamelyikével nem tettetek, velem nem tettétek. 
Ezek örök büntetésre mennek, az igazak meg örök életre.” 
Róma 12, 19: „Ne szolgáltassatok magatoknak igazságot, 
szeretteim, hanem hagyjatok teret az Isten haragjának, hi-
szen írva van: „Enyém a bosszú, én majd megfizetek” – 
mondja az Úr.”  
1 Péter 4, 7. 11. 17: „Közel van mindennek a vége. Legye-
tek hát okosak és éberek, és imádkozzatok! Aki beszél, 
Isten szavait közvetítse. Mert itt van az ideje, hogy elkez-
dődjék az ítélet Isten háza népén. De ha mirajtunk kezdő-
dik, mi lesz a sorsuk azoknak, akik nem hisznek Isten 
evangéliumában?” 
2 Tim 3, 12: „S az üldözésből mindenkinek kijut, aki buzgón 
akar élni Krisztus Jézusban.”  
 
2016. augusztus 25. Itthon az Úr Jézus: „Drága gyermeke-
im! Készüljetek! Az óra eljött. Most fognak kivégezni titeket 
Énértem. Ne féljetek! Én mindig veletek vagyok. Olyan ha-
talmas vágyat ébresztek a szívetekbe Hozzám, Szent Szí-
nem látására, hogy halált megvető bátorsággal fogtok ta-
núságot tenni Rólam. Olyan szeretetet adok belétek, hogy 
semmibe sem fogjátok venni fenyegetéseiket, hanem 
szembeszálltok velük, és tanúságot fogtok tenni Rólam. 
Kicsinyeim! Hatalmas kegyelem a vértanúság.  Mindazok, 
akik kitartanak Mellettem mindhalálig, elnyerik Tőlem az 
örök életet. Olyan mértékben részesültök Isten dicsőségé-
ben, amilyen fokban teljesítitek a Földön Isten akaratát. 
Csak ezért imádkozzatok, hogy maradéktalanul teljesítsé-
tek Isten rátok vonatkozó örök szent tervét. Minden itt ma-
rad. Előttem csak a szeretet számít. Megáldalak titeket 
megerősítő áldásommal, az Atya, a Fiú és a Szentlélek ne-
vében.” 
 
2016. szept. 4. Itthon az Úr Jézus: „Drága gyermekeim! 
Készüljetek! Eljött az óra, amikor szétválasztom a búzát a 
pelyvától, az igazakat a képmutatóktól. Eljött az igazak ül-
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dözésének ideje, mert mindaz, aki buzgón akar élni Krisz-
tusban, üldözést szenved.  
 
Gyermekeim, vigyázzatok, a tét nagy: aki mindvégig hűsé-
ges, az üdvözül. Aki megvall Engem az emberek előtt, azt 
Én is megvallom Atyám és az Ő szent angyalai előtt.  
 
Gyermekeim, készüljetek, mert itt van a számadás ideje. 
Megfizetek mindenkinek tettei szerint. Éljetek úgy, mint az 
okos szüzek, legyetek a kegyelem állapotában, amíg még 
lehetőséget kaptok rá, járuljatok a szentségekhez, gyónja-
tok, áldozzatok, mert mondom nektek: hamarosan lezárul a 
kegyelem ideje, amelyet felvált igazságosságom jogos ha-
ragja. Elkülönítem a bálványimádókat az igazaktól és min-
denki megkapja azt a helyet, amit kiérdemelt.  
 
Kicsinyeim, készüljetek, hamarosan a véreteket fogják on-
tani Értem, de legyetek tudatában annak, hogy ha bátran 
szembe szálltok üldözőitekkel és kitartotok Mellettem mind-
halálig, örök boldogsággal jutalmazlak meg benneteket. 
Szem nem látta, fül nem hallotta, emberi szív föl nem fog-
hatja, amit Isten azoknak készített, akik Őt szeretik. Megál-
dalak titeket Szívem túlcsorduló szeretetével. Az Atya, a 
Fiú és a Szentlélek nevében.” 
 
2016. szept. 6. Szentségimádáson az Úr Jézus: „Drága 
gyermekeim! Készüljetek! Az óra itt van. A véreteket fogják 
ontani Értem. Már minden el van tervezve, és elő van ké-
szítve. Ez nem más, mint az Evangélium beteljesedése. 
Ezért kicsi gyermekeim, ne zúgolódjatok! Vegyétek nagy 
kitüntetésnek, hogy az életeteket adhatjátok Értem és az 
Evangéliumért, amiért Én is meghaltam. Egyházam magve-
tése a vértanúk vére, akik hűségükkel és szeretetükkel di-
csőítik meg az Istent. Ezt tette Keresztelő Szent János, az 
apostolaim, és rengeteg követőm, akik buzgón élték meg 
az Evangélium tanítását. 
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Gyermekeim! Már itt van az óra, amikor meg kell vallanotok 
Engem ez előtt a bűnös nemzedék előtt. Ne féljetek! Ha 
megvallotok Engem, és Irántam való szeretetből adjátok 
oda az életeteket az Evangéliumért, akkor vértanú szen-
tekként fogjátok elhagyni a földgolyót, mint parányi pontot. 
Kiléptek porhüvely testetekből, és soha nem látott távlatok 
nyílnak meg előttetek. Országomban úgy fogtok élni, mint 
szent angyalaim, akik hatalmasok:  
„Jobb lábával a tengerben állt, a ballal a földön.” (Jelenések 
10, 2.) Örökre elmerültök Bennem, mint parányi vízcsepp a 
végtelen szeretet óceánban. Akkor Isten lesz Minden a 
mindenségben. Örökre egyesültök Velem, Megváltó Istene-
tekkel. Az egész örökkévalóság nem lesz elég, hogy tölte-
kezzetek Szent Színem látásának végtelen csodájával, 
örömével, hogy élvezzetek Engem, és együtt dicsőítsetek 
az üdvözült lelkek végeláthatatlan seregével és szent an-
gyalaim megszámlálhatatlan sokaságával.  
 
Gyermekeim! Vágyakozzatok Hozzám Szent Színem látá-
sára! Vágyatok nagyon megdicsőít Engem, mert ezzel kife-
jezitek Belém vetett hiteteket és Irántam való szeretetete-
ket. Aki igazán szeret Engem, az gyűlöli a bűnt. Nem tudja 
elkövetni, és nem áll szóba a kísértővel.  
 
Gyermekeim! Ti soha ne féljetek a haláltól és semmitől! A 
félelem, az ijesztgetés a sátántól van. A szeretetben nincs 
félelem. Ha igazán szerettek, megvetitek a halált, amely 
csak egy küszöb az örök életbe. Megvettek minden szen-
vedést, mert a karomba omoltok. Bíztok Bennem, mert ve-
letek vagyok minden nap, a világ végezetéig. Különösen a 
szükséget szenvedő, Értem áldozatot hozó gyermekeimmel 
éreztetem meg vigasztaló, segítő jelenlétemet. Ők Tapasz-
talják meg a legjobban Isteni erőmet és szeretetemet, ame-
lyet kiárasztok rájuk. Az Én kegyelmem nélkül egyetlen vér-
tanú sem tudná az életét adni Értem. Azért, mert a sátán 
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ilyenkor különösen támad. De az Én Jelenlétemben eltűnik, 
megfutamodik, erejét veszti. 
 
Drága gyermekeim! Ó, ha csak egyetlen pillanatra látnátok, 
mi vár rátok Atyám Országában, sírva kérnétek Engem, 
hogy odajöjjetek minél hamarabb.  
 
Kicsinyeim! Az óra itt van. Örüljetek és ujjongjatok, mert ha 
mindhalálig hűségesen kitartotok Mellettem, elnyeritek ezt a 
csodás örök boldogságot, amiről beszéltem nektek. Megál-
dalak titeket megerősítő áldásommal, a sátánnal vívott 
végső nagy harcra, Szívem védelmező szeretetével, az 
Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.” 
 
2016. szept. 9. Itthon az Úr Jézus: „Drága gyermekeim! A 
keresztényüldözés már itt van a küszöbön. Egész Európát 
be fogja borítani a keresztények vére. Készüljetek, éljetek 
szüntelen készenlétben! Az óra itt van. Az Emberfia a bű-
nösök kezére kerül. Mint ahogy Én akkor, kétezer évvel 
ezelőtt fölmentem a Golgotára és a Keresztre, hogy meg-
váltsalak benneteket Szent Vérem kiontása és kínszenve-
désem árán, ugyanúgy most Egyházamnak föl kell mennie 
utánam a Golgotára és a Keresztre, hogy a saját vérében 
és könnyeiben tisztuljon meg, mert csak miután megtisztult, 
azután jöhet be dicsőségembe.  
 
Gyermekeim! Éljetek halálra készen! Aki mindvégig kitart, 
üdvözül. Valljatok meg Engem ezelőtt a bűnös nemzedék 
előtt! Adjátok az életeteket Értem, akkor Én is megvallak 
titeket Atyám és szent angyalai előtt és elnyeritek az örök 
boldogságot, az örök életet. Erre áldalak meg titeket Szí-
vem csodálatos, emberi értelemmel fel nem fogható végte-
len szeretetével az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.” 
 
Szentírási megerősítés: 1Kor 14, 36: „Isten tanítása”  
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2016. szept. 11. kegy. ó. itthon az Úr Jézus: „Drága gyer-
mekeim! Adjatok hálát azért, hogy katolikusok vagytok, az 
Általam alapított Egyház tagjai. Köszönjétek meg hálás 
szívvel, hogy itt maradtam köztetek a Legméltóságosabb 
Oltáriszentségben, hogy táplálom lelketeket ebben a sira-
lomvölgyben, ebben a kietlen sivatagban, ahol éhen és 
szomjan halnátok a lelki táplálék nélkül.  
 
Drága gyermekeim, Szívemnek kicsi választottai! Szívem 
repes a boldogságtól, amikor rátok nézek, mert látom szí-
vetek lángoló szeretetét Irántam és nagyon jól érzem ben-
netek Magamat, mint élő tabernákulumaimban. Ti vagytok 
az Én földi Mennyországom. Tudjátok meg, kicsinyeim, 
hogy ti és a hozzátok hasonló kisded lelkek tartják fönn 
még mindig ezt a világot. Ha ti nem lennétek, és nem en-
gesztelnétek és vigasztalnátok a Földön burjánzó bűnök 
miatt szomorú Szívemet, már rég megsemmisítettem volna 
az egész emberiséget. De most nem a bűnnel akarok fog-
lalkozni, hanem az engesztelő lelkek nagyságával, akik úgy 
isszátok be lelketekbe kegyelmeimet, mint a szivacs a vi-
zet, mint a kiszikkadt föld a ráhulló harmatot.  
 
Kicsinyeim, Szívemnek szeretett gyermekei! Maradjatok 
meg szeretetemben és bízzatok Bennem lángoló szívvel! 
Nagyon kérlek titeket, ne botránkozzatok meg azon, ami-
nek be kell következni, mert a bűn úgy vonzza le magára a 
büntetést, mint a mágnes a vasport, mert minden rossz a 
bűnök következménye. Ne féljetek azoktól, akik a testet 
megölik, de semmi egyebet nem tudnak nektek ártani. Örül-
jetek és ujjongjatok kitörő örömmel azon a napon, amikor 
mindez bekövetkezik, mert nevetek föl van írva az Élet 
Könyvében, és abban az órában, amikor az életeteket kiolt-
ják Értem, lelketek kiszabadul porsátor testetekből és soha 
nem látott fenségben, méltóságban, távlatokban fog szár-
nyalni az örök hazában, ahol helyet készítettem nektek. 
Egy örökkévalóság boldogsága nem lesz elég rá, hogy tel-
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jesen betöltekezzetek Velem, Szent Színem látásával, 
amely oly gyönyörű és csodálatos, amelyhez foghatót az 
egész világ nem adhat. Jóllehet, az egész világ az Én te-
remtésem és a fűszáltól kezdve egy kismadárig, a hatalmas 
hegyekig, az emberig, az állatvilág, a növényvilág, a vizek, 
a tengerek, a felhők, a szivárvány, a Nap, mind-mind az Én 
csodálatos remekművem. Mindent az emberért teremtet-
tem, azért, hogy bőségben éljen, hogy testvérekként sze-
ressék egymást Énbennem és boldogságban, békesség-
ben ragyogjanak színem előtt. De ez csak úgy lehetséges, 
ha Belőlem töltekeztek, az Örök Fényből. Én kisugárzom 
belőletek a szeretetet és a békét. Mindez megvalósul a ke-
resztény közösségekben, ahol Irántam való nagy szeretet-
ből egymásnak igazi, szerető testvérei vagytok, és Én nagy 
megelégedéssel tekintek rátok. De a lelkem facsarodik, a 
Szívemet tőrök járják át, amikor azt látom, hogy az ember a 
sátán rabszolgája és nem tud szeretni és a gonoszság az 
egyetlen tápláléka. Az ilyenek miatt sírok vérkönnyeket, 
mert ők elutasítanak Engem és mivel tiszteletben tartom a 
szabad akaratot, amelyet kaptak, ezért megengedem ne-
kik, hogy egy örökkévalóságon át Nélkülem éljenek, de ez 
már nem élet, hanem az örök halál birodalma, ahol a dé-
monok kínozzák őket folyton-folyvást, pontosan úgy, aho-
gyan ők kínozták embertársaikat, mert mindenki ugyanazt 
kapja vissza, amit a másiknak adott.  
 
Kicsinyeim, újra mondom: ne álljatok szóba a sátánnal, 
mert minden bűn ítéletet von magára és Én megfizetek 
mindenkinek tettei szerint. A ti mindennapi kenyeretek az 
Én tanításom legyen, hogy amit rátok bíztam, a szeretetet, 
adjátok tovább és a szolgálatot, amit Tőlem kaptatok, vé-
gezzétek lelkiismeretesen! Ha így éltek, nagy lesz jutalma-
tok a Mennyben. Megáldalak titeket Szívem túlcsorduló 
szeretetével az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”  
 
Szentírási megerősítés: Mk 14, 72: „Jézus szavai” 
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2016. szeptember 18. Itthon a kegyelem órájában az Úr 
Jézus: „Drága gyermekeim, Szívemnek kedves választott-
jai! Nagyon közel van ennek a korszaknak a vége. Ez a 
világ elpusztul, és vele együtt a sátán összes műve.  
 
Gyermekeim, újra csak azt mondom, éljetek halálra készen, 
mert közel van halálotok! Legyetek szüntelen készenlétben 
a számadásra, amelyet egyetlen élő ember sem kerülhet el. 
Előttem minden nyitott könyv bennetek, ismerem minden 
gondolatotokat, szavatokat, látom minden cselekedeteket. 
Ha úgy éltek, hogy megtartjátok törvényeimet, akkor jó úton 
haladtok és elkerülitek az ítéletet, de ha bűnben vagytok 
megátalkodottan, akkor nagyon szomorú sors vár rátok. 
Mindenki ugyanazt kapja vissza, amit a másik emberrel tett. 
Aki öl, azt a pokolban örökké ki fogják végezni és ez vég 
nélkül ismétlődik, mert ott nincs halál. Aki paráználkodott, 
az azzal a testrészével fog kegyetlenül szenvedni örökké. 
Aki hatalmaskodott és uralkodott, a fölött a démonok sere-
ge fog uralkodni. Aki a mammont imádta és fösvény volt, az 
nélkülözni fog minden jót, amire csak szüksége lenne, a 
fényt, a levegőt, és a vizet. Örökkön-örökké égetni fogja a 
tűz, a hőség, a bűz és a férgek. 
 
Kicsinyeim, ti nem tudnátok úgy egymást megbüntetni a 
vétkekért, mint amennyire az Én igazságosságom jogos 
haragja sújtja őket úgy, ahogy megérdemlik. A börtön az 
csak egy szanatórium ezeknek a bűnösöknek, hogy gon-
dolkodásra késztesse őket, hogy megtérjenek és megvál-
tozzanak. De ha ez sem használ, akkor ítéletem sújtja va-
lamennyit, örökre.  
 
Kicsinyeim, készüljetek! Ami most jön, olyan még nem volt, 
mióta a világ fenn áll. Éljetek szüntelen készenlétben, halál-
ra készen! Olvassátok minden nap a Evangéliumot, váltsá-
tok tettekre tanításomat! Szeressétek az Istent mindenek 
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fölött, felebarátiatokat pedig úgy, ahogy Én szerettelek tite-
ket, amikor a keresztfán életemet adtam értetek! Ha így 
éltek, nincs mitől félnetek. Halálotok pillanatában a lelketek 
az örök boldogságba tér meg, ahol vég nélküli béke, öröm, 
biztonság és csodálatos, vég nélküli örök boldogság, örök 
élet vár rátok. Betöltekeztek Szent Színem látásával, meg-
tapasztaljátok mindeneket felülmúló, soha el nem múló 
örök szeretetemet, amelyet minden gyermekemre kiárasz-
tok, akik tettekre váltották szavaimat és engedelmeskedtek 
jóságos meghívásomnak.  
 
Kicsinyeim, ne féljetek! Én veletek vagyok minden nap a 
világ végezetéig. Maradjatok egységben Velem, mint a sző-
lővessző a szőlőtővel, és így sok gyümölcsöt fogtok hozni. 
Kegyelmemből rengeteg lélek fog megtérni életpéldátok és 
tanításotok láttán. Itt a Földön a legfontosabb cselekedete-
tek a lélekmentés. Elsősorban a saját lelketek üdvösségén 
fáradozzatok és testvéreiteket is vezessétek Hozzám! Fo-
gadjátok el az áldozatokat és a szenvedéseket, amelyeket 
kínszenvedésem és kereszthalálom örök érdemeivel egye-
sítve Szűzanyám hétfájdalmas Szeplőtelen Szíve és köny-
nyei által ajánljátok fel Mennyei Örök Édesatyátoknak a 
szegény bűnösök megmentéséért! Ha így éltek, nagy örö-
möt szereztek Nekem, amelyért nagy jutalmat kaptok Tő-
lem a Mennyben.  
 
Kicsinyeim, Szívemnek kedves választottjai! Ti vagytok az 
Én örömöm, boldogságom, reményem, kinyújtott jobb ke-
zem, szócsövem, akik által segítséget nyújtok a rászoru-
lóknak, hirdetem az Igét a tudatlanoknak és megmentem 
őket az örök haláltól. Nagy szükségem van a ti közreműkö-
désetekre. Egyetlen ember sem hal meg az Én tudtomon 
kívül, jóllehet szabad akaratot kaptatok, de akik engedel-
meskednek Nekem, azok addig élnek ezen a világon, 
ameddig rájuk vonatkozó örök szent tervemet be nem telje-
sítik. Nekem minden emberrel örök tervem van. Itt a Földön 
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és a Mennyben. Atyám országában minden embernek elő-
re meghatározott helye van. Ha életszentségükkel elérik 
ezt a fokot a Földön, akkor elfoglalják helyüket haláluk 
után. De ha meghiúsítják magukban kegyelmeimet, akkor 
sajnálatos módon más kapja meg örökségüket. Olyan ez, 
mint a példabeszédben szereplő két fiúból az, amelyik ígér-
te, de mégse ment ki apja szőlőjébe dolgozni. Vagyis, ha 
nem teljesítitek akaratomat, levágjátok magatokat Rólam és 
örökre elszáradtok, mint a szőlővessző, amelyet tűzre vet-
nek.  
 
Kicsinyeim, már mindent elmondtam nektek. Mivel nagyon 
szeretlek titeket, újra meg újra ismétlem Önmagamat és 
figyelmeztetlek benneteket. Éljetek szüntelen készenlétben, 
mert nem tudjátok sem a napot, sem az órát. A csapások 
már itt vannak. Gyűjtsetek magatoknak eleséget, vizet, 
mert nagyon ínséges idők jönnek! Egy pohár víz, amit most 
természetesnek vesztek, nagy kincs lesz. Az idő eljött, igaz-
ságosságom megtisztítja a Földet. Hamar lezárul ez a kor-
szak, amelyet az általános megtisztítás után egy új fog fel-
váltani. Az ezer éves béke uralma. Miután megtisztítottam a 
Földet, megláncolom ellenfelemet, a sátánt és a pokol fe-
nekére vetem. Ezer évig nem jöhet ki onnan, hogy kísértse 
az embereket. Akkor békében és szeretetben fogtok élni, 
papokat és nevelőket küldök a népeknek és ismeretem be-
tölti a Földet. Csak egy vallás lesz, az Általam alapított ka-
tolikus, egyetemes Egyház. Csak egy törvény lesz, a szere-
tet. Csak egy Isten lesz, a legszentebb Szentháromság, Aki 
a Legméltóságosabb Oltáriszentségben jelen van. Soha 
nem látott tisztelet és imádás fog körülvenni minket, Szent-
háromságot, az Eucharisztiában. A föld bőségben megter-
mi gyümölcsét, és az embereknek marad elég ideje az 
imádásra, a hódolatra, a Szentmisén való részvételre. A 
Szentírás olvasására és az egymással való szeretetteljes 
kapcsolat megélésére. Nem lesz rohanás, nem lesz szen-
vedés, mert minden ember egymást fogja segíteni. Ez a 



152 

korszak a Mennyország előszobája lesz, ahol olyan szere-
tetben fognak élni, amilyennek az első emberpárt teremtet-
tem.  
 
Kicsinyeim, készüljetek! Adjatok hálát azért, hogy köztetek 
maradtam, hogy szólok hozzátok és gondoskodom rólatok. 
Ne féljetek! Ezeknek meg kell történni, mert benne van a 
Szentírásban. A Szentírást többféle módon lehet értelmez-
ni, és akik elvetik üzeneteimet, azok tévedésbe esnek. 
Mindent világosan tudtul adtam nektek. Az idő itt van, ké-
szüljetek! Megáldalak benneteket Szívem túlcsorduló, vég-
telen szeretetével az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.” 
Szentírási megerősítések: Mk 13, Jézus így válaszolt: „Vi-
gyázzatok, nehogy valaki félrevezessen titeket! Sokan jön-
nek az én nevemben, s azt mondják, hogy én vagyok. És 
sokakat megtévesztenek. Ha majd háborúkról hallotok és 
háborús hírek terjednek, ne ijedjetek meg. Ezeknek be kell 
következniük, de még nem jelentik a véget. Nemzet nemzet 
ellen, ország ország ellen támad. Némely vidéken földren-
gés és éhínség támad. De ez még csak a kezdete lesz a 
gyötrelmeknek. Vigyázzatok majd magatokra! Bíróság elé 
állítanak, és a zsinagógákban megostoroznak benneteket. 
Aztán miattam helytartók és királyok elé hurcolnak, hogy 
tanúságot tegyetek előttük rólam. Előbb azonban hirdetni 
kell az evangéliumot minden népnek. Ha majd elvezetnek 
benneteket és átadnak a bíróságnak, ne törjétek a fejete-
ket, hogy mit feleljetek, hanem azt mondjátok, ami akkor 
megadatik nektek. Mert nem ti fogtok beszélni, hanem a 
Szentlélek. Halálra adja majd testvér a testvért, apa a 
gyermekét, a gyerekek meg szüleikre támadnak, és a vesz-
tüket okozzák. A nevemért mindenki gyűlölni fog bennete-
ket. De aki végig kitart, az üdvözül.  
Akkor ha valaki azt mondja: »Nézzétek, itt van a Krisztus 
vagy ott van!« – ne higgyétek. Álkrisztusok és álpróféták 
lépnek fel, jeleket és csodákat művelnek, hogy ha lehet, 
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még a választottakat is félrevezessék. Vigyázzatok, min-
dent előre megmondtam nektek.  
Azokban a napokban, 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 meglátjátok az Emberfiát, amint 
eljön a felhőkön, hatalommal és dicsőséggel. Szétküldi an-
gyalait, és összegyűjti választottait a szélrózsa minden irá-
nyából, a föld szélétől az ég határáig.   
Vegyetek példát a fügefáról. Amikor hajtása már zsendül és 
levelet hajt, tudjátok, hogy közel van a nyár. Így ti is, mi-
helyt látjátok, hogy ezek mind bekövetkeznek, tudjátok 
meg, hogy közel van, már az ajtóban. Bizony mondom nek-
tek, nem múlik el ez a nemzedék, míg mindezek be nem 
következnek. Az ég és föld elmúlnak, de az én szavaim 
nem múlnak el. 
 
2016. szept. 19. Szentségimádáson az Úr Jézus: „Drága 
gyermekeim! Szívemnek kedves választottjai! Készüljetek! 
Igyekezzetek bejutni a szűk kapun, mert mondom nektek: 
hamarosan meg kell állnotok Isteni ítélőszékem előtt. Azok, 
akik bűnben élnek, szakítsanak vele, és térjenek meg Hoz-
zám mielőbb, mert a bűnösök nem örökölhetik az Isten or-
szágát. A bűn olyan undorító és visszataszító Előttem, 
hogy csak a bűneit megbánó, és Tőlem bocsánatot kérő 
emberek bűneit tudom megbocsátani. Aki nem bánja meg 
bűneit, az nem jöhet Szent Színem elé.  
 
Kicsinyeim! Előttem nincs titok. Látom egész életeteket, 
gondolataitokat, szavaitokat és cselekedeteiteket. Nekem 
nem lehet hazudni. A bűnös ember lelke fekete. Egyedül 
Szent Vérem tudja megtisztítani, de csak ha ő is akarja. 
Mivel tiszteletben tartom szabad akaratotokat, ezért csak a 
bűnbánó lelkeket tudom megtisztítani. A megátalkodottak 
bűnben maradnak. Ők nem akarnak Velem lenni. Ezért a 
poklot választják. Mivel a Földön is poklot csináltak az éle-
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tükből, azért a folytatás is az lesz, amiben itt éltek. A pokol-
ban csak kiteljesedik és megerősödik gonoszságuk és gyű-
löletük. Ott azt kapják vissza, amit a Földön adtak ember-
társaiknak. Örökké szenvednek, mert a halál után már nem 
tudnak változni. Ezért drága kicsinyeim, addig bánjátok 
meg bűneiteket, amíg a Földön éltek! Kérjetek Tőlem bo-
csánatot, és mindazoktól, akiket megbántottatok! Tegyétek 
jóvá bűneiteket a Földön, mert ha itt nem teszitek, odaát 
kell leszenvednetek a tisztítótűzben.  
 
Gyermekeim! Az Evangéliumban mindent megírtak Rólam. 
Tiszta, igaz, szent és szeplőtelen voltam. Csak jót csele-
kedtem. Ezt kértem mindnyájatoktól: legyetek tökéletesek, 
mint Mennyei Atyátok! Azért, mert csak így vagytok méltóak 
Hozzám és Atyámhoz, a szentek Szentjéhez. Csak így jö-
hettek be a Mennybe. De mindazok, akik bűnben élnek, 
nem jöhetnek be. Ezért drága kicsinyeim, ha az örök bol-
dogságot választjátok, igyekezzetek már a Földön élet-
szentségben élni! Szívem minden vágya, hogy minden em-
ber üdvözüljön! Ezért tanítalak és figyelmeztetlek bennete-
ket. Amíg a Földön éltek, használjatok ki minden percet 
lelketek megszentelésére! Gyónjatok, áldozzatok! Járulja-
tok gyakran a szentségekhez! Akkor megtisztultok, és nem 
talál fogást rajtatok a sátán. Én pedig minden kegyelmet 
megadok, hogy a lelketek egy örökké tartó boldogságban 
éljen. Készüljetek! Az idő lejár. Igazságosságom eléri a 
Földet. Megfenyítem a bűnösöket, mint apa a fiait. Az iga-
zakat pedig Magamhoz emelem. Erre áldalak meg benne-
teket Szívem túláradó, végtelen szeretetével, az Atya, a Fiú 
és a Szentlélek nevében.” 
 
2016. szeptember 24: Itthon a kegyelem órájában az Úr 
Jézus: „Drága gyermekeim! Az idő elfogy. Sajnos nagyon 
sok embernél, akik a hiábavalóságot követik, napjaik, éve-
ik, egész életük az enyészetbe hull. Nincs semmi értéke, 
mert elvesztegették a lehetőséget és nem fogadták be a 
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kincseket, amelyeket kegyelmeim által kaptak volna Tőlem. 
De azok, akik átadták az életüket Nekem és fölajánlották 
magukat szent szolgálatomra, az ő idejük olyan, mint a sző-
lőtőkén virágzó szőlővessző, amely sok gyümölcsöt hoz, 
rengeteg lelket ment meg az örök üdvösségre.  
 
Gyermekeim! Az időt arra kaptátok, hogy bő terméssel ér-
kezzetek meg az atyai házba. Életetek folyamán először is 
a saját életszentségeteken fáradozzatok és lelkeket ment-
setek. Ragadjátok ki őket a sátán markából imáitokkal, Ne-
kem felajánlott áldozataitokkal és szenvedéseitekkel és 
tanításotokkal, amelyet a bűnös lelkeknek mondotok. Ha 
így tesztek, az Én munkatársaim lesztek és nektek is azt 
mondom, amit Péternek, hogy emberhalásszá teszlek ben-
neteket. Nem tettem különbséget apostolaim és a világ vé-
gezetéig élő összes Engem követő ember között. Mindnyá-
jatoknak ezt mondtam: Legyetek tökéletesek, mint Mennyei 
Atyátok! Ez nem csak a papokra és a szerzetesekre vonat-
kozik, hanem minden emberre, mert minden életállapotban 
meg lehet szentelődni és mindenütt szükség van a szen-
tekre. Nektek is ugyanazt mondom, amit apostolaimnak: 
Menjetek el az egész világra és tegyetek tanítványaimmá 
minden népet! Ez nem csak a misszionáriusokra és papja-
imra vonatkozik, hanem minden emberre, hogy ott, ahol él: 
a családjában, a munkahelyén, a környezetében, életpéldá-
jával, cselekedeteivel és szavaival hirdesse Evangéliumo-
mat. Nagy gyönyörűségem telik az ilyen lelkekben és mon-
dom nektek: hasonló nagy jutalmat kap Tőlem a legegysze-
rűbb, legkisebb ember is, aki a környezetében és a család-
jában Engem képvisel és hirdet, mint nagy papjaim, szent-
jeim, akik a világ előtt ismertek és megbecsültek, mert min-
den az Én kegyelmem. Én osztom a talentumokat kinek-
kinek rátermettsége szerint, és aki kamatoztatja, annak 
nagy jutalmat adok.  
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Gyermekeim! Az óra itt van. Mint sötét ködfelhő, úgy eresz-
kedik le a világra igazságosságom súlyos haragja. Csak ti, 
akik ugyan nagyon kevesen vagytok, a ti imátok tartóztatja 
föl még lesújtó karomat. Csak rátok való tekintettel adok 
még lehetőséget a megtérésre, de már nem sokáig. Az idő 
lejár, és megfizetek mindenkinek tettei szerint.  
 
Gyermekeim, készüljetek! Soha nem látott üldözés vár rá-
tok. Megtisztítom a Földet. Csak nagyon kevés ember fog 
megmaradni, és akik élnek, irigyelni fogják a holtakat. 
Olyan kietlen és sivár pusztaság lesz a Föld, hogy akik 
megmaradtak azt hiszik, hogy egyedül vannak. Nem lesz 
kommunikáció, nem lesz média, csak Isten lesz, Akihez ha 
fohászkodik hívő lélekkel az ember, meghallgatásra talál és 
segítséget kap.  
 
Gyermekeim! Meg kell tisztítanom ezt a világot, mert ha 
nem tenném, rengeteg lélek kárhozna el, mint ahogy napja-
itokban is nagyon sokan zuhannak a pokolba, mert az em-
berek gonosz, aljas cselekedeteikkel és bűneikkel a pokol 
összes ördögét és démonát kiszabadították, akik a Földön 
garázdálkodnak és embereket vesznek rá a gonoszságra. 
Imádkozzatok! Imádkozzatok! Imádkozzatok! Most van a 
legnagyobb szükség az imára. Ha erős hittel kértek Engem, 
még sok lelket térítek meg, és az igazság útjára vezetem 
őket. Ha látnátok, hogy mennyi démon van a Földön, akik 
az embereket igyekeznek mindenféle rosszra rávenni, be-
lehalnátok a rémületbe. Ezek a gonosz szellemi hordák oly 
pocsékok, hogy meghalnátok a puszta látásuktól. Minden 
egyes embert a gyenge pontján támadnak. Az egyiknek a 
hatalom, a másiknak a testi élvezetek, a harmadiknak a 
mammon a gyenge pontja, amelyeken keresztül meg tudja 
őket kötözni és a kárhozatba tudja dönteni.  
 
Kicsinyeim, ha elétek hozok egy-egy embert, aki a segítsé-
geteket kéri, mert bűnben van, azt azért teszem, mert álta-
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latok akarom megmenteni a lelkét. Az ilyenért imádkozza-
tok, ha tudtok, böjtöljetek és vezessétek őt Hozzám, a jó 
útra, az igazságra, a tisztaságra, az életszentségre. A 
Mennyországban az ilyen lelkeknek fogtok a legjobban 
örülni, mert jobban örülnek az egy megtérő bűnösnek, mint 
a 99 igaznak. Kérve-kérlek titeket gyermekeim! Hirdessétek 
az Igét, akár alkalmas, akár alkalmatlan! Beszéljetek min-
denkinek úton-útfélen Rólam, az evangéliumi tanításról! Én 
legyek a központ, Én legyek az, Aki mindig legelöl és legfe-
lül van az életetekben! Ha megvallotok Engem az emberek 
előtt, Én is megvallak titeket Atyám és szent angyalai előtt, 
ami azt jelenti, hogy nagy tisztességben és megbecsülés-
ben lesz részetek örökkön-örökké a Mennyben.  
 
Drága kicsinyeim, fogadjátok el tanításomat, váltsátok tet-
tekre szavaimat és Én megáldalak titeket Szívem túláradó 
szeretetével az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.” 
 
Szentírási megerősítés: 1Tessz 5, 19-20: „Ne oltsátok ki a 
Lelket, s a prófétai beszédet ne vessétek meg.”  
 
2016. szeptember 28. Itthon a kegyelem órájában az Úr 
Jézus: „Drága gyermekeim! Szeressetek Engem lángolóan! 
Merüljetek el Szívemben, mint parányi vízcsepp a hatalmas 
Szeretetóceánban! Minden gondotokat adjátok át Nekem, 
teljesen hagyatkozzatok Rám, ne foglalkoztasson a jövő, 
sem a jelen, sem a múlt! Csupán a jelen pillanatban éljetek! 
Gondoljatok Rám szüntelen, adjatok hálát Nekem minde-
nért, és így nem tud becsapni a sátán. Ha közömbösek 
vagytok és dicsőítetek Engem, minden jóért és rosszért 
egyaránt, akkor nagy lelki békében lesz részetek, Belém 
vetett bizalmatok sziklaszilárd lesz, mint a sziklára épített 
ház és nem tud megingatni sem kísértés, sem semmi ese-
mény, ami veletek kapcsolatos, és ami rajtatok kívül van a 
világban. Akkor már a Mennyországban éltek, mert bizal-
matok és örömötök egyedül Én vagyok, Én, az örök, válto-
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zatlan, szerető, gondviselő, jóságos Megváltó Isten. Csüng-
jetek mindig az Én isteni szerelmemen, amely sokszorosan 
felülmúlja a világ összes szeretetét és jóságát! Féltékenyen 
szeretlek benneteket és azért 0féltelek, hogy ne legyetek a 
sátán martaléka, hanem örökké Hozzám tartozzatok és 
üdvözítselek benneteket. A lelketekre beszélek, vonzalak 
titeket, minden kegyelmet megadok, hogy elnyerjétek az 
örök életet, amire megteremtettelek.  
 
Drága gyermekeim, a legnagyobbat: az életemet adtam 
értetek a keresztfán. A legnagyobbat: Önmagamat adom 
nektek nap, mint nap a Legméltóságosabb Oltáriszentség-
ben. Járuljatok Hozzám tiszta lélekkel és minden Szentál-
dozásnak végtelenül örüljetek, mert mindenhatóságomban 
Engem fogadtok be, Akit az egész világ be nem fogadhat. 
Ezt a képességet a hitetek és a szeretetetek révén adom 
nektek. Imádkozzatok azokért, akik szentségtörő módon 
fogadnak Engem magukba, mert nagy lesz a számadásuk 
és emiatt sokan el is kárhoznak. Kérjétek a tisztánlátást 
mindazokra, akik a szentségekhez járulnak, hogy ne kö-
vessenek el szentségtörést, sem a gyónáskor, sem a 
Szentáldozásnál, mert Isten nem hagy Magából gúnyt űzni 
és megfizet mindenkinek tettei szerint.  
 
Gyermekeim! Szeressetek viszont Engem mindenekfölött! 
Elmélkedjetek szenvedéseimen! Dicsőítsetek és magasz-
taljatok mindig, folyamatosan, mindenért! Fogadjátok meg-
erősítő áldásomat az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.” 
 
Szentírási megerősítés: Mk 8, 2: „(Jézus) mondta” 
 
2016. október 4. Szentségimádáson az Úr Jézus: „Drága 
gyermekeim! Nagyon-nagyon szeretlek benneteket. Elepe-
dek a lelketekért, hogy ott legyetek, ahol Én, és lássátok 
dicsőségemet! Ezért üzenek nektek, figyelmeztetlek és ta-
nítalak titeket. Azért, mert meg akarlak menteni benneteket 
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a pokol tüzétől. Ha megteszitek, amit kérek, örökké boldo-
gok lesztek.  
 
Gyermekeim! Az élet a Földön nagyon-nagyon rövid. Az 
örök élethez képest semmiség. De elegendő arra, hogy 
kiérdemeljétek az örök élet boldogságát, ha együttműköd-
tök kegyelmemmel. Mindnyájatokat hívlak, vonzalak. Ki-
viszlek a pusztába, és a lelketekre beszélek. Ha megnyitjá-
tok értelmeteket, meghalljátok szavam, tettekre váltjátok 
tanításomat, akkor elfoglalhatjátok azt a gyönyörű helyet, 
amelyet nektek készítettem Atyám Országában. Vágyakoz-
zatok abba az boldogságba, Szent Színem látására! Ezzel 
nagyon boldoggá tesztek Engem, és elkerülitek a tisztítótü-
zet, amely elviselhetetlenül égeti azokat, akik nem vágya-
koztak a Földön a Mennybe. De csak akkor tudtok vágya-
kozni, ha életszentségben éltek. Ha bűnben vagytok, akkor 
féltek Tőlem, és elrejtőztök Előlem, mint Éva és Ádám tet-
ték. De Én mindent tudok és látok. Még a gondolataitokat 
is. Ezért drága gyermekeim, szakítsatok a bűnnel, és akkor 
nem lesz mitől félnetek. Szeressetek Engem teljes szíve-
tekből, lelketekből, elmétekből, minden erőtökből, és akkor 
eltűnik belőletek a félelem.  
 
Drága kicsinyeim! Az idő rövid. Az életetek elszáll, mint 
röpke pillanat. Mindnyájatoknak meg kell állni ítélőszékem 
előtt. Igazságosságom épp olyan mély és tökéletes, mint 
irgalmasságom. Azért kérem, hogy éljetek szüntelen ké-
szenlétben, hogy ünneplő köntösben, vagyis életszentség-
ben jelenjetek meg Szent Színem előtt, bármikor is szólíta-
lak ki benneteket porsátor testetekből. 
 
Gyermekeim! Tartsatok naponta bűnbánatot, sőt, azonnal, 
amikor vétkeztek! Merüljetek el irgalmas szeretetemben! 
Minden megbánt bűnt megbocsátok. De aki nem bánja 
meg bűneit, és megmarad benne, annak örökre viselnie 
kell a következményeket. 
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Kicsinyeim! Soha ne legyetek öngyilkosok! Ez nem old meg 
semmit, sőt a kárhozatba taszít. Minden gondotokat adjátok 
át Nekem! Bízzatok Bennem! Én Mindenható vagyok. Bi-
zalmatok mértékében adom kegyelmeimet. Ne féljetek át-
adni Nekem az életeteket! Ne féljetek a változástól! Én 
megtisztítalak benneteket minden bűnös és felesleges kap-
csolattól. Akkor bőven termő szőlővesszők lesztek, amely 
Belőlem, a szőlőtőből táplálkozik. Erre áldalak meg benne-
teket Szívem túláradó szeretetével, az Atya, a Fiú és a 
Szentlélek nevében.” 
 
2016. október 8. Itthon a kegyelem órájában az Úr Jézus: 
„Drága gyermekeim! Már benne éltek az időben, amikor 
minden beteljesül, amit korábban Tőlem hallottatok. Az ég 
és a föld elmúlnak, de az Én hozzátok intézett szavaim so-
ha el nem múlnak. Mint ahogy az eső, amely az égből hull, 
nem tér vissza, amíg meg nem áztatta a földet és ki nem 
sarjasztja a növényeket, úgy próféciáim is beteljesülnek a 
maguk idejében és elvégzik mindazt, amit örök tervemben 
elhatároztam felőletek.  
 
Gyermekeim! Ez a Föld most annyira megromlott, annyira 
elburjánzott a bűn, hogy elégtételt kíván. Minden szavatok-
nak, cselekedeteiteknek következményei vannak. A bűn 
következménye a büntetés. A jócselekedetek és Isten tör-
vényeinek megtartása örök jutalom, örök boldogság a 
Mennyben.  
 
Gyermekeim! Most a nagy megmérettetés óráját élitek. 
Most, a ti napjaitokban választom szét a bűnösöket az iga-
zaktól. Vigyázzatok hogyan éltek! Legyetek szüntelen halál-
ra készen, mert nagyon váratlanul fog rátörni a halál min-
dazokra, akik halogatják megtérésüket és jól érzik magukat 
a bűn posványában, mint disznó a pocsolyában.  
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Gyermekeim! Tisztítsátok meg lelketeket a gyónás szent-
ségében! Járuljatok Hozzám, Aki a Legméltóságosabb Ol-
táriszentségben még jelen vagyok köztetek, mert mondom 
nektek, hamarosan bezárják templomaimat, tévtanításokat 
és idegen tanokat fognak hirdetni. Hű és igaz papjaimat 
elhurcolják, megölik. Igaz, hűséges híveim vértanúk lesz-
nek. De ezeknek mind meg kell történnie, mert így világlik 
ki, hogy ki az igaz és hűséges, és ki nem.  
 
Kicsinyeim! Az idő eljött, az óra itt van. Már hirdetik a 
tévtanításokat. A sátán uralma annyira elharapódzott a 
Földön, hogy ha lehetne még a választottakat is megté-
vesztenék. Ezért, kicsinyeim, vizsgáljatok meg mindent, 
hasonlítsátok össze az Evangéliummal és csak azt fogadjá-
tok el, ami azzal megegyezik, minden mást vessetek el, 
akárki is mondaná azokat. Most olyan nehéz idők jönnek, 
hogyha meg nem rövidíteném, még a választottak is elbuk-
nának és elhagynának Engem. Rettenetes szellemi harc 
folyik a lelketekért. A pokol összes démona és ördöge itt 
hemzseg, és szó szerint keresi, kit nyeljen el. Erősen állja-
tok nekik ellen a hitben! 
 
Kicsi gyermekeim! Ha látnátok ezt a csatateret, ezt a dúló 
harcot, háborút, meghalnátok a rémülettől. Kérjétek Tőlem 
az erős hit kegyelmét, álljatok ellen a gonosznak, soha ne 
álljatok szóba vele és ne féljetek tőle. Szálljatok szembe 
vele! Szellemi fegyvereket adtak a kezetekbe. Kérjétek ma-
gatokra Szent Vérem védelmét, égi Édesanyátok palástját! 
Fegyveretek a rózsafüzér legyen, a Szent Mihály ördögűző 
ima és a Most segíts meg Mária imádság. Ellenfelemet 
égetik az ima szavai, a rózsafüzér szemei és a ti hitetek 
megbénítja őket.  
 
Kicsinyeim, ha tudnátok, hogy milyen fölényes győzelmet 
arattok a gonosz lelkeken hittel teli imáitokkal, nem szűnné-
tek meg imádkozni. Imáitok kiterjed a világ végéig élő ösz-
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szes lélekre. Bízzatok Bennem, Én legyőztem a világot! 
Ellenfelem, a sátán, az örök vesztes. Ne higgyetek neki, ne 
dőljetek be hazugságainak! Ragadjátok meg értetek át-
szegzett kezemet! Erősítsétek meg lelketeket drága Szent 
Testemmel és Véremmel a Szentáldozásban!  
 
Gyermekeim! Mindet megadtam nektek. A leghatalmasab-
bat, a legnagyobb kincset, saját Magamat bíztam rátok. 
Isten-hordozók vagytok!  
 
Gyermekeim, ne alacsonyodjatok le a gonosz lelkekhez, ne 
érjen föl hozzátok az ő támadása! Erősen bízzatok Ben-
nem, az örök Győztes Én vagyok, a sátán csak annyit te-
het, amennyit megengedek neki a lelketek javára azért, 
hogy üdvösségre vezesselek benneteket.  
 
Kicsinyeim, az idő itt van. Már benne éltek a végső nagy 
harcban, amelyet Édesanyám Szeplőtelen Szívének diada-
la követ. Most van a harc az antiegyház és az Egyház kö-
zött, az antievangélium és az Evangélium között. Most dől 
el örök sorsotok attól függően, hogy kihez csatlakoztok: 
Istenhez vagy a sátánhoz. Ne ragaszkodjatok itt a Földön 
semmihez és senkihez! Határolódjatok el a mammontól, a 
testtől, a hatalomtól és minden bűntől, ami hamis csillogás 
és a pokolra vezet. Merüljetek el izzó szeretetemben! Sze-
retetem olyan, mint az izzó lángtenger, amely lángol, de 
nem éget, lágy, puha és csodálatos fény, derű, örök bol-
dogság.  
 
Gyermekeim! Merüljetek el Istenben, Akiben éltek, mozog-
tok és vagytok! Istenben, az örök, végtelen szeretetben, Aki 
három és mégis egy. Az Atyában, Aki az Ő legdrágább 
Egyszülöttjét adta értetek, hogy aki Benne hisz el ne vesz-
szen, hanem örök élete legyen. A Szentlélekben, Aki meg-
tanít titeket mindenre, amit a megtestesült Ige mondott nek-
tek. Ő az, Aki befejezi a Megváltás művét. Aki betölti szíve-
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teket Isten lángoló szeretetével, Aki imádkozik bennetek 
Isten tetszése szerint. Ó, kicsinyeim, ha fölfognátok, milyen 
hatalmas kincs birtokosai vagytok, szemétnek tekintenétek 
az egész világot, ami valójában az, Istenhez képest.  
 
Kicsinyeim! Leszálltam értetek Atyám dicsőségéből és az 
Én dicsőségemből és egy szegény kisgyermekként jöttem a 
világra egy istállóban. De Mária és József szeretete minde-
nért kárpótoltak Engem. A legnagyobb gazdagság és fény-
űzés nem adott volna ezred annyi boldogságot sem, mint 
ennek a két embernek a gondviselő, tiszta szeretete. A 
Szent Család a Szentháromság szimbóluma lett ezen a 
világon. Akkor teljesült be a teremtés örök elgondolása, 
miszerint Isten az embert férfinak és nőnek teremtette és 
utódokkal ajándékozta meg. Ez a Szent Családban, Ben-
nem, Máriában és Józsefben teljesült be Isten örök terve 
szerint. Azért teljesülhetett be, mert a Szent Családban Is-
ten szeretete uralkodott és mind a hárman tiszta szívből 
szerettük egymást. Ó, ha felfognátok, hogy a világon a leg-
nagyobb érték a szeretet, nem futnátok mulandó, hamis 
bálványok után, és ha felfognátok, hogy miért ezt adtam 
főparancsba, minden erőtökkel törekednétek a szeretetre 
és kérnétek a Szentlelket, hogy Ő szeressen bennetek és 
általatok, mert ez az egyedüli boldogság és az örök élet 
csírája, amely az üdvösségre visz.  
 
Drága kicsinyeim! Szeressétek Istent teljes szívetekből, 
teljes erőtökből és egész elmétekből, egymást pedig úgy, 
ahogy Én szerettelek titeket, amikor még az életemet is 
odaadtam értetek.  
 
Gyermekeim, vigyázzatok, mert a sátán nagyon ravasz. 
Mindennek kiforgatja az értelmét. Őrizzétek meg a keresz-
tény értékeket, amelyekre példát adtam nektek, ne adjátok 
föl soha hiteteket és a sorrendet a szeretetben mindig tart-
sátok meg. Az első az Isten, a második a felebarát, amely-
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be ti is beletartoztok. Ne tegyétek egyenrangúakká az álla-
tokat és a növényeket az emberrel és ne tegyetek egyenlő-
séget a keresztény hit és más vallások között. Ti különö-
sen, akik beleszülettetek az Általam alapított katolikus, 
egyetemes Egyházba, a legtöbbet kaptátok és a legtöbbről 
adtok számot. Ne hagyjátok magatokat félrevezetni, hogy 
összemossák a vallásokat. Ti ragaszkodjatok az Én tanítá-
somhoz, váltsátok tettekre az Evangéliumot és járuljatok 
minél gyakrabban a szentségekhez! Gyónjatok, áldozzatok, 
vegyetek részt a Szentmisén minden vasárnap, de ha tud-
tok, hétköznap is! Ez a ti erőforrásotok, mert akkor Én ben-
netek élek és Velem nem bír el a sátán. 
Megáldalak benneteket Szívem végtelen szeretetével és 
hűségével az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”  
 
Szentírási megerősítés: 1Tessz 2, 13: „Isten szava” 
 
2016. október 9. Itthon az Úr Jézus: „Drága gyermekeim, 
Szívemnek kedves választottjai! Vigasztaljatok és engesz-
teljetek Engem, mert nagy szomorúság tört Rám! Megha-
misítják az Evangéliumot és meghazudtolják szavamat. 
Mondom nektek, mindazok, akik ezt teszik, rájuk érvénye-
sek Szent Pál Galatákhoz írt szavai: „Átkozott legyen, aki 
mást hirdet, mint amit tőlünk hallottatok! Újra mondom: át-
kozott legyen!” Én pedig azt mondom majd nekik, amikor 
ítéletre megjelennek színem előtt: takarodjatok átkozottak 
az örök tűzre, amely az ördögöknek és csatlósainak ké-
szült! Ott lesz sírás és fogcsikorgatás örökkön-örökké.  
 
Drága gyermekeim! Tartsatok ki mellettem hűségesen 
mindhalálig, még véretek kiontása árán is! Mert sokkal jobb 
Értem meghalni szeretetből és hűségből, mint Engem el-
hagyva az örök tűzre kerülni. Ne okozzatok fájdalmat Ne-
kem hűtlenségetekkel, és ne kövessetek el bűnt! Most kü-
lönösen időszerű, hogy nagyon kérjétek a Szentlélek meg-
világosító kegyelmét és erejét, hogy átlássatok álnokságai-
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kon és hazugságaikon. Ez egy ál-irgalmasság, ami által a 
maguk dicsőségét hajszolják. Mindenkinek eleget akarnak 
tenni, miközben Engem újra meg újra elárulnak és kiszol-
gáltatnak, halálra gyötörnek és keresztre feszítenek. Az 
ingatag hívőket a pokolba taszítják, és ezzel hiábavalóvá 
teszik értük hozott szenvedéseimet és kínhalálomat. Erre 
az időre mondtam: hogy a választottak kedvéért megrövidí-
tem az időt, nehogy ők is áldozatul essenek, mert ha lehet, 
még őket is meg akarják téveszteni.  
 
Gyermekeim! Ez egy szellemi harc. Életre, halálra megy a 
küzdelem. A sátán és démonai hadat üzentek, és csatlósa-
ival együttműködve az ártatlanok lelkére törnek. Az egysze-
rű embereket be akarják hálózni, hogy a pokolra taszítsák 
őket. Újra mondom, gyermekeim, kérjétek magatokra a 
Szentlélek megvilágosító kegyelmét, erejét és a hitet, hogy 
hitetek erejével szálljatok szembe a gonosszal, aki most 
százszor, milliószor jobban támad, mint valaha. Ordító 
oroszlánként acsarkodik rátok, keresi, kit nyeljen el.  
 
Gyermekeim! Ti most a történelem legnehezebb korszaká-
ban éltek. Felüdülés lesz számotokra a nagy keresztényül-
dözés, amikor hűségeteket kimutatva Irántam, bátran men-
tek a halálba, mert tudjátok, a lelketek kiszabadul porsátor 
testetekből, és egy örökkévalóságon át színről-színre fog-
tok látni Engem. Nem fogtok tudni betelni Velem, és az 
örök boldogság részesei lesztek. De jaj azoknak, akik hűt-
lenül elhagytak, és hátat fordítanak Nekem! Különösen 
azon papjaimnak lesz százszorosan jaj, akik fölzárkóznak 
azok mögé, akik az antievangéliumot hirdetik és az 
antiegyházat támogatják. Ez a végső összecsapás az Egy-
ház és az Evangélium ellenségei, és az igaz Egyház és az 
igaz Evangélium képviselő között, most van kialakulóban. A 
földalatti Egyház, akik a rejtekben imádnak és bemutatják a 
legszentebb Áldozatot, a Szentmisét, már feltűnőben van. 
Az antiegyház, akik nyíltan hirdetik az eretnekséget, meg-
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csúfolnak, kigúnyolnak Engem, megmásítva szavaimat, 
amelyért a Véremet ontottam és kereszthalált haltam. Erre 
mondtam: ne menjetek utánuk! Inkább meghaljatok, mint-
sem hogy beálljatok soraikba! Az Isten egyedül Én vagyok. 
Az Atya Fia, Aki a világba jöttem azért, hogy megváltsalak 
benneteket bűneitektől. Emberré lettem, hogy személyes 
kapcsolatba kerüljetek Velem. Egyedül Engem imádjatok a 
legszentebb Oltáriszentségben, Aki ott valósággal jelen 
vagyok, és ahol Én vagyok, ott van Atyám és a Szentlélek 
is. Tanítványaimnak ezt mondtam: óvakodjatok a farizeu-
sok kovászától! Nektek is ezt mondom: határolódjatok el az 
eretnekséget hirdetők tanításától! Én ugyanaz vagyok teg-
nap, ma és mindörökké. Szavaim lélek és élet, amely örök 
és megmásíthatatlan. Nincs új Evangélium, nincs más 
megváltás. Ami azon kívül van, amit Tőlem hallottatok, az 
hazugság és az ördög cselvetése, hogy kárhozatba taszít-
sa azokat, akik azt követik.  
 
Gyermekeim! Most különösen nagy szükségetek van arra, 
hogy amíg még lehet, járuljatok a szentségekhez, imád-
kozzatok igaz, hűséges papokért, akik majd a rejtekben is 
bemutatják a Szentmisét, meggyóntatnak és megáldoztat-
nak benneteket.  
 
Kicsinyeim, az események zajlásából fölismeritek, hogy a 
végidőket élitek. Ez az egész már nem tarthat sokáig. A 
sátán érzi, hogy kevés az ideje és az utolsókat rúgja. Esze-
veszett dühében minden eszközt megragad, hogy minél 
több lelket taszítson a kárhozatba. Eddig a három fő irányt 
követte: a hatalom, a test és a bírvágy bűneit, de most 
minden eddiginél veszélyesebb területet hódít meg, dara-
bokra szaggatva Egyházamat és meghamisítva az Evangé-
liumot az eretnekség áldozataivá téve jámbor gyermekei-
met. Én Magam imádkozom értetek Atyám előtt, hogy 
megmentse a kicsinyeket, hogy ne dőljenek be a hamis-
ságnak, a hazugságnak, mert akik nem ismerik az igaz 
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Evangéliumot, azok közül sokan el fogják hinni ezt az álir-
galmas antievangéliumot.  
 
Drága gyermekeim! Mindezt azért engedem meg, mert 
mindhalálig való hűségetek és Irántam való szeretetetek 
által akarok megdicsőülni bennetek, bizonyítva ezzel ellen-
felem előtt, aki kikérte Tőlem száz évre az Egyházat. A 
Szent Testemen, Véremen és Igémen alapított egyetemes, 
katolikus Egyházon a pokol kapui nem vehetnek erőt. Ezt 
szellemi értelemben kell értenetek. Mert ha eljön az idő, 
hogy a Vatikánban kő kövön nem marad, melynek előképe 
Jeruzsálem volt, ahol nem ismerték föl látogatásom idejét, 
ahol Engem, Megváltójukat keresztre feszítettek, hogy most 
ugyanúgy az antiegyház és az antievangélium képviselői 
elárulnak és keresztre feszítenek Engem. Ezért büntetésük 
látványos lesz, és nem marad el. De mindazok a lelkek, 
akik együttműködnek kegyelmemmel, olvassák üzenetei-
met, amelyet azért adok, hogy fölismerjék a jelen idők ak-
tualitásait, kitartanak az igazságban, és az életüket fogják 
adni Értem. Őbennük dicsőülök meg és ők lesznek meg-
újult Egyházam magvetései.  
 
Gyermekeim, ez a korszak hamarosan lezárul. Az ördög 
csak annyit tehet, amennyit Én megengedek neki. Hamaro-
san feltűnik az antikrisztus, akinek az ideje a Szentírásból 
tudott három és fél év lesz. Utána visszatérek dicsőségem-
ben, és szám leheletével elsöpröm a gonoszt. Szent an-
gyalomnak megparancsolom, hogy a bukott főangyalt, a 
sátánt kötözze meg ezer évre, és vesse a pokol fenekére, a 
kénköves, tüzes tóba. Akkor fellélegzik a világ és elkezdő-
dik az ezer éves béke uralma.  
 
Kicsinyeim, tartsatok ki mindhalálig, kérjétek magatokra a 
hűség, a hit és a szeretet kegyelmét, a lelki erőt és a mind-
halálig való kitartást. Megígérem, hogy mindazok, akik ezt 
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kérik Tőlem, megtapasztalják állandó segítő jelenlétemet, 
és osztozni fognak dicsőségemben, az örök boldogságban.  
 
Drága kicsinyeim! Szavaim mind beteljesülnek, tartsátok 
meg az abban foglaltakat, vegyétek halálosan komolyan 
figyelmeztetéseimet, amelyet mindnyájatok üdvösségére 
adtam. Mindennap imádkozzátok el háromszor a Szent Mi-
hály arkangyal imát, és legalább egyszer a Most segítsd 
meg Mária imát! 
 
Megáldalak benneteket megerősítő áldásommal az Atya, a 
Fiú és a Szentlélek nevében.” 
 
Szentírási megerősítések: Gal 1, 6-10: „Csodálkozom, hogy 
attól, aki meghívott titeket Krisztus kegyelmére, ilyen hamar 
átpártoltatok egy más evangéliumhoz, jóllehet nincs más 
(Evangélium); legföljebb néhány ember akad, aki megzavar 
titeket, és igyekszik elferdíteni Krisztus Evangéliumát. De 
ha akár mi, akár egy mennyei angyal más Evangéliumot 
hirdetne nektek, mint amit mi hirdettünk: átkozott legyen! 
Amint már kijelentettük, most újra megismételjük: Ha valaki 
más Evangéliumot hirdetne nektek, mint amit tőlünk hallot-
tatok: átkozott legyen! Az emberek kedvét keresem ezzel 
vagy az Istenét? Talán embereknek akarok tetszeni? Ha 
még emberek tetszését keresném, nem volnék Krisztus 
szolgája.”  
2 Kor 13, 3: „Krisztus szól” Kol 4, 5: „Az időt jól használjátok 
fel.” 
 
2016. október 10. Itthon az Úr Jézus: „Drága gyermekeim, 
Szívemnek kedves választottjai! Nagy örömöm telik benne-
tek. Kiválasztottalak titeket, hogy hallgassátok, tettekre 
váltsátok és terjesszétek szavaimat. Az ég és a föld elmúl-
nak, de az Én Igéim soha el nem múlnak. Szavaim lélek és 
élet. Örök életet ad mindazoknak, akik tettekre váltják, és 
tanításom szerint élnek, de örök halál azoknak, akik figyel-
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men kívül hagyják és a széles úton járnak, amely a kárho-
zatra visz.  
 
Drága gyermekeim! Törekedjetek a keskeny úton menni, 
amely az életre visz! Sajnos csak kevesen találják meg azt. 
A keskeny út az Evangélium életté váltása. Az állapotbeli 
kötelesség teljesítése és a feltétel nélküli, önzetlen, tiszta 
szeretet megélése. Mit jelent a helyes Istenszeretet? Istent 
önmagáért szeretni azért, mert öröktől fogva van és szeret-
ni Őt mindenért, jóért és rosszért egyaránt. Ebben benne 
van az Isten iránti feltétel nélküli bizalom és hit, hogy hisz-
tek abban, hogy ha Isten meg is engedi a rosszat, azt a ti 
javatokra fordítja. Hisztek abban, hogy szükségetek van a 
szenvedésekre, a keresztekre, hogy Isten kipróbálja hűsé-
geteket és engedelmességeteket, hogy akkor is szeretitek-e 
Őt, ha nem az történik, amire ti vágyakoztok. Olvassátok el 
Jób könyvét, hogy mennyi rosszat és szenvedést enged-
tem meg vele kapcsolatban, amikor kikérte őt a sátán. Jób 
mindezek után megmaradt hűségesen Mellettem. Nem lá-
zadt Ellenem és nem vétkezett. Vegyetek róla példát! Ami-
kor imádkoztok, dicsőítsetek Engem Önmagamért és min-
dazért, amit megengedek és azokért is, amitől megóvlak 
benneteket. Vakon bízzatok Bennem és hagyatkozzatok 
Rám teljesen! Az ilyen bizalommal teli ima és ráhagyatkozó 
magaviselet dicsőít meg Engem bennetek a legjobban. 
Amikor kértek, a Miatyánk szavaival kérjetek: „Uram, le-
gyen meg a Te akaratod!” Rólam vegyetek példát, ahogy a 
Getszemáni-kertben imádkoztam. Mint Isten, előre láttam 
minden gyötrelmemet, kínszenvedésemet és kínhalálomat. 
Mint ember rettenetesen szenvedtem tőle és vérrel veríté-
keztem, mégis ki tudtam mondani: „Atyám, ne úgy legyen, 
ahogy Én akarom, hanem ahogy Te!” Ha ti is így imádkoz-
tok, csodákat fogtok megtapasztalni, mert minden emberi 
elképzeléseteket felülmúlóan gondotokat fogom viselni, 
megtapasztaltatom veletek isteni, szerető jelenlétemet ju-
talmul azért, mert minden bizalmatokat Belém helyeztétek.  
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Most rátérek a felebaráti szeretetre. Önzetlenül, tisztán, 
viszonzást nem várva segítsétek rászoruló testvéreiteket! 
Irántam való szeretetből bocsássatok meg egymásnak, és 
amikor segítetek és jót cselekszetek, mindig szavaim le-
begjenek előttetek: „Amit a kicsinyek közül eggyel tesztek, 
azt Velem teszitek!” Itt most fontossági sorrendet írok elő 
nektek: a legelső a hittestvéreiteken való segítség legyen! 
Ti Énbennem testvérek vagytok, és egy családot alkottok. 
Ha egy testvérnek segítetek, akkor ő miattatok fogja ma-
gasztalni és dicsőíteni az Én Nevemet. Ezzel egyenrangú a 
legbelsőbb kör, a család; a házastárs, a gyermek és a szü-
lők szeretete. Ők legyenek számotokra az elsők, mert álla-
potbeli kötelességetek róluk gondoskodni. A harmadik kör 
az általános szeretet, amikor egy ismeretlennek jót tesztek, 
vagy a koldusnak alamizsnát adtok, ez a külső kör. Itt is ki 
kell mutatni a szeretetet és a segítőkészséget, de koránt-
sem olyan mértékben, mint az első két körben.  
 
Drága kicsinyeim! Nagy szeretettel tanítalak benneteket, 
mert tudom, hogy tettekre váltjátok szavaimat és ezzel 
megdicsőítitek Nevemet. 
  
Fogadjátok megerősítő áldásomat, melyet Szívem minden 
emberi értelmet meghaladó, túláradó szeretetével adok 
rátok, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.” 
 
Szentírási megerősítés: Mk 4, 1: „Jézus tanít” 
 
2016. október 15. Itthon az Úr Jézus: „Drága gyermekeim, 
Szívemnek kedves választottai! Nagyon szomorú a lelkem, 
de mindaz, ami ezután történik, annak meg kell lennie. 
Nagy keresztényüldözés vár rátok, de így válik külön a bú-
za a pelyvától, az igaz a képmutatótól.  
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Gyermekeim! Legyetek éberek, mert ellenségetek, a sátán, 
ordító oroszlán módjára körüljár és keresi, kit nyeljen el. 
Erősen álljatok neki ellen a hitben! Ezt mondtam: „aki Ben-
nem hisz, üdvözül.” Üdvösségetek alapja a ti hitetek. Ha 
hitben éltek ezen a világon, akkor hitetekre fölépíthetitek az 
életszentséget, aminek egyenes következménye az örök 
élet, az örök boldogság.  
 
Drága kicsinyeim! Ne szomorkodjatok azért, ami eljön. In-
kább vértezzétek fel magatokat a legerősebb, leghatáso-
sabb imákkal, kérjétek magatokra Szent Vérem oltalmát, 
Égi Édesanyátok palástját és soha ne felejtsétek: a hittel 
teli ima hegyeket mozdít. Legyen bármilyen nagy akadály, 
ha hittel kéritek, Én lebontom azt. A sátán örökké akadá-
lyokat gördít elétek, hogy ne tudjatok imádkozni, hogy el-
vegye az időt, hogy ne tudjatok Rám figyelni, Rám gondol-
ni, hogy megingasson titeket a Belém vetett hitben és kiáb-
rándítson. Amikor pedig elveszítettétek lelketekből a re-
ményt és a derűt, akkor leteper, depresszióba, majd az ön-
gyilkosságba dönt. Újra mondom, drága kicsinyeim, ne áll-
jatok szóba a sátánnal! Soha ne engedjétek ki a derűt a 
szívetekből! Gondoljatok arra, hogy Én, a Második Isteni 
Személy, Aki lakást vettem bennetek, a lelketekben tróno-
lok, mert le akarlak foglalni titeket Magamnak. Azt akarom, 
hogy ti legyetek az Én meghosszabbított kezem, lábam, 
szemem, fülem, amely a szeretetet gyakorolja a felebarát 
felé. Azt kérem, hogy lássátok meg a nyomorultat, a rászo-
rulót, hogy meghalljátok ínségében felétek szálló kiáltásai-
kat és odamenjetek hozzá, fölemeljétek, tanítsátok őket az 
Evangélium megismerésére.  Mutassatok mindenkinek pél-
dát arra, hogy az Istenbe vetett hitetek a Velem való sze-
mélyes kapcsolatban teljesedik ki. Azért lettem Emberré, 
hogy láthatóvá váljak előttetek, hogy példámmal buzdítsa-
lak titeket, hogy kövessetek Engem az önmegtagadás és a 
kereszthordozás keresztútján és végül, ha kell, az élteteket 



172 

is áldozzátok oda Értem, mert senkinek sincs nagyobb sze-
retete, mint aki az életét adja Istenért, vagy a barátaiért.  
 
Drága gyermekeim! Az idő elszáll. Az életetek a Földön 
rövid. De nem mindegy, hogy ezt az időt hogyan töltitek, 
amíg e testben éltek. Ha hiábavalóvá teszitek magatokban 
kegyelmeimet, az életetek, az idő az enyészetbe hull. Nincs 
értéke és az ezért járó súlyos következményeket viselnetek 
kell. De ha együttműködtök kegyelmeimmel, százszoros bő 
termést hoztok, lelkek millióit, milliárdjait menthetitek meg 
életáldozataitokkal, szenvedéseitekkel, életpéldátokkal és 
imáitokkal. Erre törekedjetek, hogy Szent Vérem senkiért 
ne omoljon hiába, hogy enyhítsétek szomjamat, amelyet a 
keresztfán, a bűnösökért kiáltottam: „Szomjazom!” Ha meg-
teszitek, amit kérek, nagy enyhülést nyújtotok Nekem és 
királyi gazdagon érkeztek meg a Mennybe, az örök boldog-
ságba.  
 
Gyermekeim! Zárjátok be a fületeket e világ harsogása 
előtt, ne vegyetek részt semmitmondó, enyészetbe hulló 
programjaikon! Keressétek a Velem való csöndes együttlé-
tet, akár az otthonotokban, vagy a templomban! Én ott élek 
a szívetekben és a szobátokban is, és mindenütt hallom 
imáitokat és válaszolok is rá, kinek-kinek rátermettsége és 
hite szerint. Sokszor a körülményeket alakítom, máskor 
pedig sugallatokkal vezetlek benneteket.  
 
Drága gyermekeim! A keresztről szólok most hozzátok: 
nézzetek föl Rám, Sebekkel és Vérrel borított Istenemberi 
ártatlan Testemre! Ne riadjatok vissza a látványtól! Eltorzult 
arcomtól, amely inkább hasonlít egy torzóra, mint egy em-
berre. Ne riadjatok vissza Véremtől, amely patakzik egész 
Testemből, hogy lemossa a világ szennyét, mocskát és 
bűnét. Magasztaljátok az Én végtelen szeretetemet, amely 
önmagát emésztette föl, hogy meghaljon értetek, hogy ti is 
ott legyetek, ahol Én, és lássátok dicsőségemet. Tudom, 
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gyermekeim, hogy dicsőségem, szépségem, szeretetem 
sokkal vonzóbb számotokra, mint a kereszten látott torzó, 
elcsúfított Testem, de ez volt az ára megváltásotoknak, an-
nak, hogy megnyitottam előttetek Atyám országának kapu-
ját. Ezért azt kérem tőletek, ne múljon el nap, hogy lega-
lább egyszer ne gondolnátok arra a hatalmas váltságdíjra, 
amelyet értetek fizettem a keresztfán. Elmélkedjetek az Én 
kínszenvedéseimen és kereszthalálomon! Kérjétek, hogy 
részesüljetek annak kegyelmeiben! Ha pedig megosztom 
veletek hatalmas keresztem picike szálkáját, ne jajongjatok, 
ne lázadjatok, hanem gondoljatok arra, hogy mekkora ke-
gyelem ez Részemről felétek, mert a kereszt visz az üd-
vösségre. Én minden rosszból jót hozok ki.  
  
Drága gyermekeim! Elmélkedjetek gyakran kínszenvedése-
imen és kereszthalálomon, valahányszor letérdeltek a ta-
bernákulum előtt! Mindig ez lebegjen a szemetek előtt: 
mekkora árat fizettem a lelketekért. Teljes szívetekből kí-
vánjátok és kérjétek a kegyelmet, hogy a lelkek megmentő-
ivé legyetek! Áldozataitok és szenvedéseitek által Én ment-
sem meg a lelkek sokaságát, mert ez dicsőíti meg Nevemet 
legjobban és manapság erre van a legnagyobb szükség. 
Az emberek éhezik és szomjazzák az igazságot. Lelkük 
megváltásért kiált, és az Isteni Tanítás helyett szeméttel és 
ocsmánysággal tömik a lelküket. Az emberek szomjaznak, 
vágynak a szeretetre, és ahelyett, hogy azt a Szentségben, 
az Istenben keresnék, csak még mélyebbre süllyednek a 
hamis szeretetben, amelynek már a jelentését is megcsú-
folták, kigúnyolták a bujaságban, a mezítelenségben és a 
paráznaságban.  
 
Gyermekeim, ha látnátok, mily mélyre süllyedt az ember, 
aki Isten nélkül akar boldogságra jutni! Egyenesen a sátán 
undorító, fekete karmaiba zuhan, csapdájában vergődik, 
kimondhatatlanul gyötrődik, és ha meg nem tér bűneiből, 
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gyötrelme egyre csak fokozódik, és az örökkévalóságban 
folytatódik.  
 
Gyermekeim, halálosan szomorú a lelkem, minden elkár-
hozott gyermekemért vérkönnyeket sírok. A világ végezeté-
ig gyötrődöm miattuk, mert hiábavalóvá tették rettenetes 
kínszenvedésemet, kereszthalálomat, Megváltásom hatal-
mas művét magukban. Nagy méltóságot kaptatok, amikor 
Atyám megteremtett benneteket. Ez a méltóság az Isten-
képűség, mert Ő a saját képére és hasonlatosságára alko-
tott meg, értelmet és szabad akaratot adott nektek. Ezt 
azért kaptátok Atyámtól, mert azt akarta, hogy szabad aka-
ratotokkal döntsetek Mellette és döntésetek következmé-
nyeként az Én képemet kell a lelketekben hordoznotok. 
Vagyis, aki rátok néz, Engemet kellene felismerni benne-
tek. Ez pedig nem más, mint a jóság és a szeretet, amelyet 
főparancsba adtam. Ha megélnétek a szeretetet úgy, 
ahogy Én arra példát mutattam, mindannyian szentek len-
nétek. Engem ismernének föl bennetek és már itt a Földön 
a Mennyországban élnétek, mert ezt tanítottam: a Menny-
ország köztetek van. Arról ismernek föl titeket, hogy Hoz-
zám tartoztok, hogy szeretettel vagytok egymás iránt. Nincs 
más szeretet, mint az Isten. Csak az az ember tud igazán 
szeretni, aki Istenben gyökerezik. Én vagyok a Szőlőtő, ti a 
szőlővesszők. Ha lemetszik Rólam a vesszőt, elszárad. Ha 
elszakadtok Tőlem és tanításom megtartásától, a kárhozat 
fiai lesztek.  
 
Gyermekeim! Szavaim oly egyszerűek és világosak. Ne 
bonyolítsátok az életeteket! Éljetek tisztán és egyszerűen! 
Józanságotokat soha el ne veszítsétek, értelmetekkel 
csüngjetek tanításomon és életetekkel váltsátok tettekre, 
mert mindaz, aki Rám, a Sziklára építette házát, szilárdan 
megmarad. Jöhetnek a megpróbáltatások és a szenvedé-
sek: aki Istenbe veti bizalmát és reményét, soha meg nem 
szégyenül, de aki Nélkülem akarja megvalósítani önmagát, 
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annak nincs reménye és romhalmazzá válik. Én vagyok, a 
ti Megváltótok, Üdvözítő Istenetek, Aki veletek vagyok min-
den nap a világ végezetéig. Nélkülem semmit nem tehet-
tek. Járuljatok Hozzám, amíg még veletek vagyok feltáma-
dott Testemmel és Véremmel, Szent Jelenlétemmel a 
Legméltóságosabb Oltáriszentségben! Hatalmas kegyelmet 
akarok kiosztani mindnyájatoknak, akik tiszta lélekkel járul-
tok a szentségekhez, a Szentáldozáshoz, és teljesen meg-
nyitjátok Előttem lelketek ajtaját. Akkor megtöltöm szívete-
ket az Irántam való buzgó szeretettel, megerősítem lelkete-
ket, hogy tudjatok áldozatokat hozni másokért. Célt és ér-
telmet adok életeteknek és boldoggá teszlek benneteket. 
Elepedek a vágytól, hogy meghalljátok és tettekre váltsátok 
szavaimat!  
 
Drága kicsinyeim! Erre áldalak meg benneteket Szívem 
végtelen, minden emberi értelmet felülmúló szeretetével az 
Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.” 
 
Szentírási megerősítés: Zsid 1,1-3: „Sokszor és sokféle 
módon szólt Isten hajdan az atyákhoz a prófétákban; ezek-
ben a végső napokban Fiában szólt hozzánk…” 
 
2016. okt. 16. Szentségimádáson az Úr Jézus: „Drága 
gyermekeim! A keresztről szólok hozzátok: ne kövessetek 
el bűnt! Minden vétek, a legkisebbtől a legnagyobbig fáj-
dalmaimat növeli. A világ végezetéig szenvedek minden 
bűn miatt, amit az emberek elkövetnek. A legtöbbet a Ne-
kem szenteltek bűnei miatt szenvedem. Törekedjetek élet-
szentségre, mert ezt kértem tőletek. Csak a szentek méltó-
ak Hozzám. Csak az életszentségben élők hallják meg 
szavam, és ismerik fel akaratomat. A Miatyánkban ezt taní-
tottam: „legyen meg a Te akaratod”. Isten akaratát felisme-
ritek az Evangéliumban, amelyet tanítottam nektek. Isten 
akaratát teszitek, ha a főparancsot teljesítitek. Ne kövessé-
tek a test vágyait, mert az a kárhozatba visz. Tagadjátok 
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meg magatokat, vegyétek magatokra kereszteteket, és így 
jöjjetek utánam! Ez az üdvösség útja.  
 
Drága gyermekeim! Imádkozzatok a lelkekért! Ha szüntelen 
imádkoztok, eltapossátok a sátán fejét, és tehetetlen lesz 
veletek. Imáitokra ugyanis Én lépek közbe, és ahol Én va-
gyok, onnan menekül a sátán. Minél inkább életszentség-
ben éltek, annál hatásosabb az imátok. Életszentségetek 
kisugárzik belőletek, és Hozzám vonzza a környezetetek-
ben élő lelkeket.  
 
Kicsinyeim! Szerezzetek Nekem örömöt azzal, hogy meg-
teszitek, amit kérek! Nagy jutalom vár ezért rátok orszá-
gomban. Szeressetek viszont Engem! Lélekben egyesülje-
tek Velem, és őrizzétek ezt az egységet! Beszélgessetek 
Velem! Röpítsétek fel Hozzám a lelketeket! Mondjatok Ne-
kem szeretet vallomásokat! Pl. ilyeneket: „Szeretlek Jézu-
som! Köszönöm, hogy Te előbb szerettél, és megváltottál a 
keresztfán. Köszönöm, hogy haza vársz, és vágyat ébresz-
tesz a szívemben Magad iránt, hogy én is ott legyek, ahol 
Te, és lássam dicsőségedet. Jézusom, Örömöm imádott 
egyedüli Boldogságom! Köszönöm, hogy meghívtál, és a 
Tied lehetek, Te pedig az enyém, mert köztünk maradtál a 
legméltóságosabb Oltáriszentségben, és a szívembe 
térsz.” Ha így imádkoztok, lángra lobbantom szíveteket, 
megélitek a nyolc boldogságot. A derű soha nem fogy ki a 
lelketekből. Ne engedjétek be a gonoszt a lelketekbe! Soha 
ne álljatok szóba vele! Ha kísért, azonnal imádkozzatok! 
Mondjátok el a Szent Mihály és a Most segíts meg Mária 
imákat! Ellenfelem csak annyit tehet, amennyit Én megen-
gedek neki. Ha imádkoztok, azonnal beavatkozom, és a 
sátánnak takarodnia kell.  
 
Gyermekeim! Oly egyszerű, amit kérek. Ha megteszitek, 
győzelmet arattok a gonosz fölött, és üdvözültök. Veletek 
vagyok szüntelen, de csak azoknak tudok segíteni, akik 
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kérnek, mert tiszteletben tartom szabad akaratotokat. Ha 
minden ember úgy élne, ahogy kérem, a világ újra paradi-
csomkertté változna, mint kezdetben volt, amikor Atyám 
megteremtette. Minden rossz azért van, mert az emberek 
nem imádkoznak, és gonoszságot cselekednek, amivel a 
sátán szolgálják. 
 
Gyermekeim! Minden rossz a ti bűneitek következménye. 
Kizárólag magatokat okolhatjátok érte. Térjetek meg! Élje-
tek szeretetben, akkor béke köszönt erre a világra, és bol-
dogságban fogtok élni. Erre áldalak meg benneteket, Szí-
vem túláradó, végtelen szeretetével, az Atya, a Fiú és a 
Szentlélek nevében.” 
 
2016. okt. 28. Itthon az Úr Jézus: „Drága gyermekeim, Szí-
vemnek kedves választottjai! Nagy örömöm telik bennetek. 
Az égben a szent angyalok és mindenekelőtt Legszentebb 
Édesanyám együtt örülnek Velem minden olyan léleknek, 
akik buzgólkodnak Isten szeretetében és igyekeznek tettek-
re váltani parancsait.  
 
Kicsinyeim! Ti valóban boldogok vagytok már ezen a Föl-
dön, mert megélitek a nyolc boldogságot, Belém vetett hite-
tek és bizalmatok mértékében. Boldogságotok pedig kitel-
jesedik a Mennyben és örökkön-örökké egyre csak fokozó-
dik és végeláthatatlan szeretet- és boldogságaktusokban 
teljesedik ki. Felfogni nem tudjátok azt a mennyei örömöt, 
boldogságot, teljes örök boldog életet, amelyet Isten azok-
nak készített, akik Őt szeretik.  
 
Kicsinyeim! Maradjatok meg ezen az úton! Életetek legfőbb 
célja és feladata a lélekmentés legyen, mert egyedül ennek 
van értelme és értéke Előttem. Erre teremtettelek, és ez az 
Én tervem miden lélekkel. Ezt mondtam: hirdessétek az 
Evangéliumot minden teremtménynek! Ez minden megke-
resztelt keresztény emberre vonatkozik, mert az Evangéli-
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um hirdetése a legfontosabb szükséglet, a legnagyobb, 
amit ember birtokolhat, mert ez az Én tanításom, Aki ezért 
születtem erre a világra, hogy Atyám igéjét közöljem vele-
tek. Ezért áradt ki rátok a Szentlélek az Én Mennybemene-
telem után, hogy eszetekbe juttassa mindazt, amit tanítot-
tam nektek. 
 
Gyermekeim! Aki ismeri az Evangéliumot és tettekre váltja, 
annak már a Földön örök élete van. A szülők, a tanítók és 
minden ember a legnagyobb kincset adja tovább azzal, ha 
az Evangéliumot megismerteti a környezetében élő embe-
rekkel. Higgyétek el, ez a legfontosabb cselekedetetek.  
 
Manapság ezzel ellentétben eltorzítják az igaz Evangéliu-
mot és a hangsúlyt a szegények anyagi megsegítésére fek-
tetik, ami másodlagos, mert a lélek sokkal magasabb ren-
dű, mint a test. A lélek élete örökké tart, míg a test porból 
lett és porrá lesz. Ezért a lelki kincseket kell legelőször is 
tovább adni, és a lelket az üdvösségre juttatni, mert kedve-
sebb Előttem az, ha egy lélek üdvözül, akkor is, ha éhen 
halt, mint Lázár a gazdag ember kapujában, mert Én örökre 
megvigasztalom és kárpótolom őt. De ha egy ember csak 
anyagi segítséget kap, mint a gazdag, akinek mindene 
megvolt, de fösvénységében nem segített Lázárnak, ezért 
elkárhozott. Ebből a bibliai példabeszédből nagyon jól látjá-
tok a különbséget. Ezért azt mondom nektek, hogy fektes-
sétek a hangsúlyt a lélekre. Szent Pál azt írja, hogy első-
sorban lelki testvéreitek szükségén enyhítsetek. Mindez 
azért van, hogy miattatok magasztalják az Istent. Mert ha 
egy hitetlennek segítetek, még ha meg is tölti a gyomrát, 
utána káromol Engem, az ugyanúgy a kárhozatára válik. 
De egy hívőnek a hitét erősíti meg, ha azt tapasztalja, hogy 
lelki testvére szükségében segít rajta.  
 
Kicsinyeim! Mindezt azért mondtam el nektek, hogy lássa-
tok tisztán a mai zűrzavaros időben. Az ördög az utolsókat 
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rúgja. Tudja, hogy közel van működésének a vége. Hama-
rosan ezer évre megkötözöm, és akkor már nem tud sem-
mit sem tenni a Földön. Nem tud kísérteni, megtéveszteni, 
rombolni. Most a legnagyobb pusztítást végzi, mert egye-
nesen a lelkek ellen támad. Hamis tanításokat szór, mint 
pelyvát a búza közé, rengeteg lelket megtévesztve ezzel, 
akiket a kárhozatba akar taszítani. Ezért, kicsinyeim, ma a 
feladatotok elsősorban a lelkek megmentésére irányuljon. 
Hirdessétek nekik a tiszta, hamisítatlan evangéliumi taní-
tást, és buzdítsátok őket parancsaim megtartására! Minde-
nekelőtt a bűnbánatot hirdessétek és azt, hogy van szá-
monkérés, tisztítótűz és pokol. Erre áldalak meg bennete-
ket kicsinyeim, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.” 
 
Szentírási megerősítés: Mk 12, 29-30: „Jézus így válaszolt: 
„Ez az első: Halld, Izrael! Az Úr, a mi Istenünk az egyetlen 
Úr. Szeresd Uradat, Istenedet teljes szívedből, teljes lel-
kedből, teljes elmédből és minden erődből!”  
 
2016. nov. 1. Szentségimádáson az Úr Jézus: „Drága 
gyermekeim! Hamarosan elvesznek Engem tőletek. Nem 
lesz Oltáriszentség. Csupán kenyér és bor lesz az oltáron, 
mint jelkép, ami szimbolikusan utal az utolsó vacsorára. Ez 
lesz a nagy „egység”, a közös úrvacsora, amit majd együtt 
fogyasztanak el a protestánsok és a katolikusok. Nem lesz 
többé Szentmise, mert átváltoztatás nélkül nem lehet 
Szentmiséről beszélni. Helyette ökumenikus tévtanítások, 
úgy nevezett Isten tiszteletek lesznek. Ti ne menjetek soha 
oda! Kérjétek Tőlem a lelki áldozást! Én veletek maradok 
mindig. A rejtekben igaz, hogy ritkán, de lesz igazi Szent-
mise, amit igaz és hű papjaim fognak bemutatni. Oda men-
jetek! De ne beszéljetek róla senkinek, mert ez bálvány-
imádásnak minősül az eretnekek szemében, amit halállal 
fognak büntetni. De ti ne féljetek tőlük! Inkább legyetek Ér-
tem vértanúkká, mint hogy megtagadnátok Engem, és el-
kárhoznátok.  
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Drága kicsinyeim! Nagyon kemény idők előtt álltok. Az igaz 
keresztények vérét úgy fogják kiontani, mint a vizet. De ne 
féljetek! Mindnyájatoknak megadom a kegyelmet, hogy ki-
tartsatok mindhalálig. Hatalmas, lángoló szeretetet adok a 
szívetekbe Irántam, és óriási vágyat arra, hogy az életete-
ket adjátok Értem. Értsétek meg: nincs halál. Vértanúságo-
tok csupán egy kapu lesz, amelyen át bejöttök az örök 
fénybe, az örök teljes életre, amelyre a Földön készültetek 
és vágyakoztatok. Egy csodálatos beteljesülés, örök meg-
pihenés lesz számotokra Mennybe érkezésetek.  
 
Kicsinyeim! Legyetek éberek! Figyeljétek a jeleket! Éljetek 
szüntelen készenlétben! Nem tudjátok sem a napot, sem 
az órát. Hirtelen fog lecsapni rátok. A szívetek lángoljon az 
Irántam való szeretettől! Készüljetek, hogy ha bármikor jön, 
igent tudjatok mondani a vértanúságra Értem. Ezt csak úgy 
tudjátok megtenni, ha Én vagyok a ti egyetlen kincsetek, 
reményetek, örök boldogságotok. Ha nem helyeztek Elém 
senkit és semmit, akkor szabad lesz a szívetek. Én leszek 
benne a ti Megváltó Királyotok, Akihez teljes erőtökből kí-
vánkoztok. Így készüljetek drága kicsinyeim az elkövetkező 
időkre, amely most van beteljesülőben. Megáldalak benne-
teket Szívem túláradó szeretetével, megerősítő áldásom-
mal, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.” 
 
2016. november 11. Itthon az Úr Jézus: „Drága gyermeke-
im, Szívemnek kedves választottjai! Az idő rövid. Már min-
dent elmondtam nektek. Már beteljesülnek a próféciák. 
Hamarosan nagy keresztényüldözés söpör végig egész 
Európán, ti sem maradtok ki belőle [mármint Magyaror-
szág].  
 
Gyermekeim! Most fognak Engem elvenni tőletek a nagy 
világvallás, a hamis egység okán. Csak a rejtekben lesznek 
bemutatva Szentmisék. A hivatalos „Egyház” a templomok-
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ban tévtanításokat fog hirdetni. Papjaim közül sokan átáll-
nak az antikrisztus oldalára, mert ők nekik akarnak megfe-
lelni, hogy karrierjüket építsék, csak kevesen tartanak ki 
hűségesen Mellettem. Ti soha ne menjetek utánuk, határo-
lódjatok el tőlük! Jaj, lesz azoknak, akik elhagynak Engem. 
Ők a kárhozat fiai, mivel megtagadnak Engem az emberek 
előtt, így Én is megtagadom őket Atyám előtt.  
 
Kicsinyeim! Soha ne fogadjátok el a tévtanításokat! Csak 
az igaz, tiszta Evangéliumot, amit eddig is megismertetek a 
Szentírásból. Ezek az emberek, akik eretnekségeket taní-
tanak, és akik utánuk mennek, a szívükben újra leköpdös-
nek, kigúnyolnak, tövissel koronáznak, megostoroznak és 
keresztre feszítenek Engem a lelkükben. Nagy lesz a bün-
tetésük odaát. 
 
Az Engem szeretőkkel megosztom keresztemet. Én a Föl-
dön, a kereszten vagyok megtalálható. Ott kapjátok a leg-
több kegyelmet, ha keresztem alatt álltok, Fájdalmas Égi 
Édesanyátok kezét megfogjátok és átadjátok az életeteket 
Nekem, hogy kínszenvedésemmel és kereszthalálommal 
egyesítve fölajánljátok minden szenvedéseteket, áldozatai-
tokat a lelkek megmentéséért.  
 
Az idő rövid, beteljesülnek szavaim. Az élet véges. Tartsa-
tok bűnbánatot és higgyetek az Evangéliumban! Készülje-
tek a számadásra, amelyet senki el nem kerülhet, mert Én 
megfizetek mindenkinek tettei szerint.  
 
Így készüljetek az Adventre: Gondoljatok a Velem való 
nagy találkozásra, amikor majd színről színre meg fogtok 
állni Előttem! Nincs halál, csupán kiléptek ebből a porsátor 
testből, ami porból lett és porrá lesz, és megláttok Engem 
dicsőségben. Akkor lepereg előttetek egész életetek, annak 
minden apró, jelentéktelennek tűnő részletével és számot 
fogtok adni Előttem döntéseitekről. Ezért azt kérem tőletek, 
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hogy már most, életetek minden pillanatában készüljetek 
erre a számadásra, és minden élethelyzetben úgy döntse-
tek, ahogy a helyetekben Én és Legszentebb Anyám dön-
tenénk. Ha gyakoroljátok az igaz, tiszta, önzetlen szerete-
tet, és mindenkor fürkészitek az Én akaratomat, akkor már 
itt a Földön életszentségben élhettek, és nagyon boldogok 
lesztek, amikor Velem találkoztok. Ezt kértem a Szentírás-
ban: „Éljetek szüntelen készenlétben, mert nem tudjátok 
sem a napot, sem az órát.” Ez a készenlét nem jelent le-
mondást az élet boldogságáról, amelyeket Én adok, csak a 
bűnöktől való távoltartást. Egyedüli örömötök Én vagyok, 
az Üdvözítő Isten, Aki úgy szerettelek benneteket, hogy 
kínszenvedésem és kereszthalálom által helyet készítettem 
nektek Atyám Országában. Ezért nyissátok meg szíveteket, 
fogadjatok be Engem és engedjétek, hogy Én legyek az 
életetek Ura és Királya, Aki elvezetlek titeket az örök bol-
dogságra. Ne féljetek átadni az életeteket Nekem! Hagyat-
kozzatok teljesen Rám, mert egyedül Én tudom, mi válik a 
lelketek javára! Tisztítsátok meg magatokat a Szentgyónás 
szentségében, igaz bűnbánatban! Ez a legnagyobb aján-
dék az Én számomra az Adventben. Fogadjatok Engem 
tiszta szívetekbe a Szentáldozásban, Aki a lelketek Királya 
vagyok, és minél jobban megnyitjátok Előttem szíveteket, 
annál több kegyelmet kaptok Tőlem. Én legyek életetekben 
a legfontosabb, és akkor minden mást megkaptok Tőlem. 
Egyedül Nekem akarjatok megfelelni azzal, hogy megisme-
ritek és tettekre váltjátok tanításomat, a Szent Evangéliu-
mot. Akkor boldoggá teszlek benneteket és nem láttok hi-
ányt semmiben. Így készüljetek a Velem való nagy találko-
zásra és az Adventre, amely az Én eljövetelem előképe. Így 
készítsétek a szíveteket, hogy méltó lakásom legyen, ami-
kor a Szentáldozásban hozzátok térek! Erre áldalak meg 
titeket gyermekeim az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevé-
ben.” 
 
Szentírási megerősítések: 1Tessz 2, 13: „Isten szava” 
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2016. november 13. Szentségimádáson az Úr Jézus: „Drá-
ga gyermekeim! Szem nem látta, fül nem hallotta, emberi 
szív fel nem foghatja, amit készítettem nektek. Ez a világ 
csak árnyéka annak a csodálatos helynek, amit ti Mennyor-
szágnak neveztek. Az életetek a Földön egy rövid próbaté-
tel. Ha kiálltátok a próbát, elnyeritek az örök életet. De ha 
elbuktok, elveszítitek mindazt, amit készítettem nektek. A 
próba ez: szeretet. Ha minden élethelyzetben a szeretet 
mellett döntötök, bejöhettek az örök boldogság honába, 
amely azoknak készült, akik Istent szeretik. Isten Maga a 
szeretet. Az Ő szeretetéből léteztek. Ő hívott létre titeket a 
semmiből. Isten a Teremtő, Aki a semmiből teremtette a 
világot. Mindent az ember lába alá helyezett, hogy uralkod-
jon fölötte. Ha az embert a szeretet vezetné, a világ enge-
delmeskedne neki. De az emberek bűneikkel, féktelen kap-
zsiságukkal és önzésükkel tönkre teszik a világot, amit Is-
tentől kaptak.  
 
Drága gyermekeim! Isten a saját képére és hasonlatossá-
gára teremtett benneteket. Értelmet és szabad akaratot 
kaptatok. Isten a legteljesebb mértékben, tiszteletben tartja 
szabad akaratotokat. Ez azt jelenti, hogy megengedi a 
rosszat, hogy elforduljatok tőle. De ha ti a bűnt választjátok, 
még a természet is fellázad ellenetek. Ezért van annyi ka-
tasztrófa.  
 
Gyermekeim! Minden a szívben dől el. Térjetek meg! Tölte-
kezzetek Velem, az Én végtelen szeretetemmel! Akkor a 
cselekedeteitek is jók lesznek. Lépjetek kapcsolatba Ve-
lem! Azért lettem Emberré, hogy ne féljetek Tőlem, és ben-
sőséges személyes kapcsolatban éljetek Velem. Ha be-
széltek Hozzám, Én meghallgatom. Éjjel-nappal rendelke-
zésetekre állok, hisz a lelketekben élek, feltéve, ha befo-
gadtok. Bármit meg tudok tenni, ha hittel imádkoztok. De 
csak azt adom meg, ami a lelketek üdvösségére válik. 
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Ezért ne csüggedjetek el, ha mást kaptok, mint amit kértek. 
Odaát örökké hálát fogtok adni Nekem ezért.  
 
Gyermekeim! Az idő rövid. Az életetek hamar véget ér. Ezt 
kértem: Éljetek szüntelen készenlétben, mert nem tudjátok 
sem a napot, sem az órát. Az egész életetek legyen egy 
folyamatos várakozás, mint az okos szüzeké az Evangéli-
umban. Vágyakozzatok Hozzám, Szent Színem látására! 
Váltsátok tettekre az Evangéliumot! Éljetek életszentség-
ben! Akkor megtelik a szívetek Irántam való szeretettel, és 
vágyva vágytok Hozzám, hogy ott legyetek ahol Én, és lás-
sátok dicsőségemet. Olyan szép és csodálatos vagyok, 
hogy egy egész örökkévalóságon át nem tudtok betelni Ve-
lem. Annyira szeretlek benneteket, hogy ez lesz a ti bol-
dogságotok örökké. Ami odaát vár rátok, azt nem lehet 
emberi szavakkal megfogalmazni. Szent Pál találóan írta, 
miután látta a Mennyet: Szem nem látta, fül nem hallotta, 
emberi szív fel nem foghatja, amit Isten azoknak készített, 
akik Őt szeretik. 
 
Gyermekeim! Szeressétek Istent, a teljes Szentháromságot 
teljes szívetekből, teljes lelketekből, teljes elmétekből és 
minden erőtökből! Felebarátaitokat pedig úgy, ahogy Én 
szerettelek titeket, amikor az életemet adtam értetek a ke-
resztfán. Ha szeretetben éltek, a Mennyország köztetek 
van. A szeretet gyógyít és boldoggá tesz. Ez a legjobb élet-
forma. Ne álljatok szóba a kísértővel! Ne engedjétek be a 
csüggedést a szívetekbe! Mindig van remény, mert Én ve-
letek vagyok minden nap, a világ végezetéig. Én örök és 
Mindenható vagyok. Aki Bennem bízik, meg nem szégye-
nül. Erre áldalak meg benneteket, szeretett kicsi gyermeke-
im, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.” 
 
2016. november 18. Itthon az Úr Jézus: „Drága gyermeke-
im, Szívemnek kedves választottjai! Maradjatok hűségesek 
Hozzám minden körülmények között! A sátán érzi, hogy 
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lejár az ideje, ezért dühében most még elkeseredettebb 
harcot vív a lelkek ellen. Hamarosan tettlegesen is fogja 
bántalmazni gyermekeimet csatlósai által. Nagyon sokakat 
meg fognak ölni, de ti ne féljetek: az lesz égi születésnapo-
tok. Az idő eljött, amikor megvallotok Engem a bűnös nem-
zedék előtt, és amikor az életeteket fogjátok adni Irántam 
való szeretetekből. 
 
Drága kicsinyeim! Mindez hamar véget ér. Megrövidítem a 
napokat, mert rengeteg lélek kárhozna el, ha ezt nem ten-
ném. Ellenfelem még a választottakat is meg akarná té-
veszteni, ha lehetne. Készüljetek! Éljetek szüntelen ké-
szenlétben, mert az üldözés már itt van. 
 
Megáldalak titeket Szívem túláradó, végtelen szeretetével 
az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.” 
 
Szentírási megerősítések: Tit 1,2: „az igazmondó Isten… 
megígért”  
 
2016. november 19. Itthon az Úr Jézus: „Drága gyermeke-
im! Bekövetkeznek a próféciák. Minden úgy lesz, ahogy 
megmondtam nektek. Üldözni fognak titeket, a rejtekbe 
kényszerültök. Ellenfelem most mindent megpróbál, hogy 
minél több lelket elvegyen Tőlem és a kárhozatba taszít-
son. Ti, gyermekeim, akik megismertétek az igazságot, 
tartsatok ki Mellettem hűségesen mindhalálig, mert csak így 
nyeritek el az örök élet koszorúját. Az idő rövid, sokatoknak 
a vérét fogják kiontani Értem, de ne féljetek, a halál csak 
egy küszöb lesz számotokra, hogy átlépjetek az örök élet 
boldogságába.  
 
Drága kicsinyeim, Szent Véremen megváltott gyermekeim! 
Vérkönnyeket sírok azok miatt, akik elkárhoznak, akiket a 
csaló meg tud téveszteni és magával tud rántani a pokolba. 
Ti ne tartozzatok közéjük! Rejtőzködjetek el irgalmas, sze-
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retettől lángoló Szívem véróceánjába! Kérjétek magatokra 
értetek kiontott drága Szent Vérem oltalmát, Égi Édes-
anyám palástját! Mondjátok el magatokért és testvéreitekért 
az elrejtő imát:  
„Rejtsen el minket a Mindenható Isten, az Atya, a Fiú, és 
Szentlélek, Szűzanya, Szent József palástja alatt, a szent 
angyalok keze által abba a csipkebokorba, amelyből az Úr 
Jézus töviskoronáját vették, hogy semmilyen pokoli, testi 
vagy világi támadás ne tudjon nekünk ártani, sem testvére-
inknek, sem ellenségeinknek. Ámen.”  
 
Bízzatok Bennem! Nálam biztonságban vagytok. Elrejtelek 
titeket üldözőitek elől, akiket arra rendeltem, hogy az új vi-
lágban, az ezer éves béke uralmában is hirdessétek Evan-
géliumomat. Azokat pedig, akiket vértanúságuk által Ma-
gamhoz emelek, a Mennyországból fognak titeket segíteni. 
Megtisztítom a világot. Csak egy vallás lesz, amelyet Én 
magam alapítottam, amelyben a templom Én vagyok, az Én 
értetek feláldozott, Legszentebb Testem és az Én értetek 
kiontott Legdrágább Vérem. Ez a ti erőforrásotok és örök 
életetek záloga. Ebben higgyetek és tartsatok ki Bennem 
mindhalálig! Az összes többi vallás megszűnik és csak ez 
az egy marad, amelyet Én alapítottam. Követőim egyek 
lesznek Énbennem, amint Én és az Atya egy vagyunk. 
Imádkozzatok, hogy ez mielőbb bekövetkezzen! 
 
Megáldalak titeket Szívem minden emberi értelmet felülmú-
ló, végtelen szeretetével az Atya, a Fiú és a Szentlélek ne-
vében.” 
 
Szentírási megerősítések: 1Tim 6, 3: „Jézus szavai” 
 
2016. november 21. Itthon a kegyelem órájában az Úr Jé-
zus: „Drága gyermekeim, akiket kiválasztottam Magamnak! 
Nagyon szeretlek benneteket. Őrködöm fölöttetek. Kiter-
jesztem fölétek kezemet. A sátán nem árthat nektek. Mesz-
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sze kerülitek a bűnt az Én kegyelmemből. Olyan undort és 
iszonyatot táplálok a lelketekbe minden bűn iránt, hogy in-
kább akarnátok meghalni, mint Engem a legcsekélyebb 
mértékben megbántani. Soha ne aggódjatok lelketek üd-
vössége felől, mert Én magam, az Üdvözítő, gondoskodom 
róla, hogy mindig mentesek legyetek minden bűntől és tisz-
ta lélekkel várjátok Eljövetelem nagy napját. Amikor vissza-
jövök az ég felhőin dicsőségben, és amikor eljövök értetek 
életetek végén, hogy keblemre ölelve Magammal vigyelek 
titeket Atyám házába.  
 
Kicsi gyermekeim! El nem tudjátok képzelni, mekkora vi-
gaszt jelentetek Számomra ebben a nyomorult, bűnös vi-
lágban. Szívem felüdül lelketekben, ti vagytok az Én földi 
mennyországom. Minden Szentáldozásban azt az örömöt 
éreztetem meg veletek, amit Én élek meg a ti szívetekben, 
amikor magatokba fogadtok Engem.  
 
Kicsiny gyermekeim! A Szívem olyan, mint egy lángtenger. 
Szeretetem kiárad minden teremtményre. Minden kegyel-
met megadok minden embernek, főleg a bűnösöknek, ami 
az üdvösségre vezeti őket. Hívogatom őket, vonzom, indí-
tom, hogy jöjjenek a tiszta forráshoz, a soha el nem múló 
kegyelemhez. A Szent Eukarisztiához, a bűnbánat szent-
ségéhez, amely az örök életre vezet. Jaj, azoknak, akik 
süketek és vakok hívásaimra, mert örökre elveszítik azt, 
amit számukra készítettem. Ti viszont, akik befogadtok En-
gem, hatalmas kegyelmet kaptok, békét, biztonságot, örö-
möt élveztek.  
 
Én vagyok a szívetek Királya és az örök élet már most és itt 
a ti sajátotok. Ezért, drága gyermekeim, a szívetekben le-
gyen örökös háladal. Őrizzétek lelketek tisztaságát, töre-
kedjetek az életszentségre és igyekezzetek mindenben 
megfelelni elvárásaimnak, szent akaratomnak. Kérjétek a 
Szentlélek bölcsességét, Aki fölfedi előttetek akaratom tit-
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kát. Tegyétek meg mindazt, amire indítalak benneteket és 
akkor elvégzitek a feladatot, amit rátok bíztam. Atyám or-
szágában pedig nagy jutalomban részesültök. Lefoglaltalak 
benneteket Magamnak. Maradjatok meg Bennem, Irántam 
való szeretetben, hűségben, jóságban, alázatban és szol-
gálatkészségben. Akkor minden kegyelmet megkaptok Tő-
lem. Rengeteg lélekkel gazdagodva ti magatok is elnyeritek 
az örök életet. Fogadjátok megerősítő áldásomat a végső 
nagy harcra, amely gyermekeim és a sátán csatlósai között 
zajlik az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.” 
 
Szentírási megerősítés: Máté 24, 9-14: „Szorongattatásban 
lesz részetek, megölnek benneteket, s a nevemért minden 
nemzet gyűlölni fog titeket. Sokan eltántorodnak hitüktől, 
elárulják és gyűlölik majd egymást. Számos hamis próféta 
fellép, és sokakat tévedésbe ejtenek. A gonoszság megso-
kasodása miatt sokakban kihűl a szeretet, de aki mindvégig 
kitart, az üdvözül. Az országnak ezt az evangéliumát hir-
detni fogják az egész világon, bizonyságul minden népnek, 
és akkor jön el a vég.” 
 
2016. november 26. Itthon az Úr Jézus: „Drága gyermeke-
im! Nagy üldözés vár rátok. Az idő eljött, amikor meg kell 
vallanotok Engem az emberek előtt. Már minden elő van 
készítve.  
 
Kicsinyeim! Ne féljetek! Én olyan ékesszólást adok nektek, 
aminek nem tudnak ellene mondani. Maga a Szentlélek fog 
beszélni általatok, amikor megvallotok Engem ezek előtt a 
parázna, erkölcstelen emberek előtt. Ne féljetek a haláltól, 
mert az nincs, csupán a test oszlik fel, de a lelketek az örök 
boldogságban fog élni mindörökké.  
 
Kicsinyeim! Minden imátokat meghallgatom. Kérjétek ma-
gatokra és vértanútársaitokra a végső állhatatosság és a jó 
halál kegyelmét! Ne féljetek! Ölelő karjaimba várlak benne-
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teket és nagy jutalmat tartogatok nektek a Mennyben. Ve-
lem együtt fogtok ülni trónokon és uralkodni fogtok az 
egész örökkévalóságon keresztül. Erre áldalak meg titeket 
Szívem túláradó, mindeneket felülmúló, végtelen szerete-
tével az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.” 
 
Szentírási megerősítések: 2Tim 3, 12: „S az üldözésből 
mindenkinek kijut, aki buzgón akar élni Krisztus Jézusban.” 
Mk 11, 17: „Jézus tanított” 
 
2016. december 6. Szentségimádáson az Úr Jézus: „Drága 
gyermekeim! Az élet rövid. A halál hirtelen jön. Éljetek ha-
lálra készen! Kiterjedt keresztényüldözés vár rátok. Minden 
oldalról titeket, katolikusokat fognak üldözni. Azért, mert 
ellenállnak szavaimnak: „Ez az Én Testem, ez az Én Vé-
rem.” Nem fogadják el az Oltáriszentséget, és az Én való-
ságos Jelenlétemet Benne. Titeket bálványimádóknak bé-
lyegeznek azért, mert imádtok Engem a kenyér és a bor 
színe alatt. Pedig Én így maradtam köztetek. Szavaim lélek 
és élet. Testem és Vérem az örök élet forrása mindazok-
nak, akik tiszta lélekkel fogadják. 
 
Gyermekeim! Ti, akik katolikusok vagytok, maradjatok hű-
ségesek Hozzám mindhalálig! Egyétek az Én Testemet, és 
igyátok Véremet! Mert ha megtisztult lélekkel járultok e 
nagy Szentséghez, Én bennetek élek, és ti Énbennem. Ha-
talmas erőforrás vagyok mindazoknak, akik hittel vesznek 
magukhoz. Elválaszthatatlan örök egységben maradtok 
Velem az egész örökkévalóságon át. Járuljatok Hozzám 
addig, amíg még köztetek vagyok! Nemsokára rejtekbe 
kényszerítenek titeket. Elhitetik veletek, hogy csupán jelkép 
a kenyér és a bor, amikben Én nem vagyok jelen. Csak az 
utolsó vacsorára fognak emlékezni. Mindezt ellenfelem mű-
veli, mert tudja, hogy ha nem szolgáltatják ki a legméltósá-
gosabb Oltáriszentséget, és nem tudtok a szívetekbe fo-
gadni, elveszítitek azt a hatalmas erőt és kegyelmet, amit 
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valóságos Jelenlétem által még birtokoltok. Akkor könnyű 
szerrel leteperi áldozatait és a pokol mélyére taszítja. Csak 
úgy tudtok ellene védekezni, ha nem vesztek részt csele-
kedeteikben. Ha kikerülitek őket, és Engem imádtok a lelke-
tekben. Olvassátok az Evangéliumot! Ha lehetőségetek 
nyílik rá, vegyetek részt a rejtekben bemutatott igazi 
Szentmisén. Gyónjatok és áldozzatok! Ez az egész nem 
tart sokáig. Pár évig csupán. Mert leszállok az égből, és 
szám leheletével elsöpröm a gonoszt. Megmutatom dicső-
ségemet, megkötözöm a sátánt ezer évre, és elkezdődik az 
ezer éves béke uralma. Addig is legyetek éberek és készül-
jetek! Az óra itt van. Tartsatok ki mindhalálig! Sokakat meg 
fognak ölni a hitükért. Ne féljetek! Én veletek maradok min-
den nap a világ végéig. Megerősítelek benneteket. Lángra 
gyújtom szíveteket, hogy viszont szeressetek Engem. Meg-
töltöm lelketeket, hogy vágyakozzatok Hozzám. Erre álda-
lak meg benneteket, Szívem csodálatos, végtelen szerete-
tével, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.” 
 
2016. december 8. Szentáldozás után az Úr Jézus: „Merülj 
el Bennem! Gondolj arra, hogy elveszel Bennem, mint pa-
rányi vízcsepp a hatalmas Szeretetóceánban. Ez a leg-
szentebb találkozás. 
 
Gyermekeim! Az éj sötétje borult rá erre a világra. A démo-
noktól feketéllik az ég. Az összes ördög ki van eresztve a 
pokolból. Ti, akik egyesülve vagytok Velem, nagyon keve-
sen vagytok. Kis világító fényekként világítotok ebben a 
világban. Őrizzétek meg fényeteket, Belém vetett hiteteket, 
bizalmatokat, reményeteket, Irántam való szereteteteket, 
mert ez az egyetlen érték ebben a kietlen pusztaságban, 
ebben a siralomvölgyben, amely elszakadt Tőlem.  
 
Kicsinyeim! Az élet rövid. Az idő lezárul. Tartsatok ki Mellet-
tem, legyetek hűségesek mindhalálig! Közel van dicsősé-
ges visszatérésem ideje, amikor szám leheletével elpusztí-
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tom a gonoszt és mindenkit megítélek a számból kijövő 
kétélű karddal. A kard az Ige, Atyám tanítása, amit lehoz-
tam a Földre. Ez az egyetlen mérce: az Evangélium és 
benne a főparancs, a szeretet. Arra lettetek teremtve, hogy 
vágyakozzatok a szeretetre és csak akkor legyetek boldo-
gok, ha ti is szerettek. 
 
A nagy megmérettetés, a világ megtisztítása már elkezdő-
dött. Mindazok, akik az embereknek akarnak megfelelni, 
holott a lelkiismeretük jelzi, hogy rossz úton járnak, el fog-
nak veszni. Nagyon sokan fognak áldozatul esni, de akik 
mindhalálig kitartanak, legyenek akár majd vértanúk is, 
örökké ragyogni fognak Országomban, miként a Nap.  
 
Gyermekeim! Undorodom minden bűntől, amit a Földön 
látok. Én soha nem azonosulok sem a bűnnel, sem a bű-
nössel. A bűnös lelket meg akarom menteni, ezért gyakran 
indítom a szent cselekményekre. Elé hozok embereket, 
akik által figyelmeztetem, de ha sorozatosan nemet mond 
hívásomra, akkor magára hagyom és kiszolgáltatom annak, 
akit választott. Sajnos nagyon sok ilyen ember van a vilá-
gon. Imádkozzatok a bűnösökért! A sátán most még több 
lelket akar a kárhozatra taszítani, mint valaha a világtörté-
nelem folyamán, de imáitokra sok kegyelmet adok.  
 
Kicsinyeim! Tartsatok ki mindhalálig Mellettem, mert Én 
vagyok az örök győztes, az egyedüli győztes, mert kereszt-
halálommal és feltámadásommal legyőztem a világ feje-
delmét. Győzelmem örök győzelem, és aki mindvégig kitart 
Mellettem, azt trónomra ültetem és uralkodni fog Velem 
mindörökké. Megáldalak titeket Szívem túláradó, végtelen 
szeretetével az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.” 
 
2016. december 12. Szentségimádáson az Úr Jézus: „Drá-
ga gyermekeim! Az óra itt van. Éljetek halálra készen! 
Nemsokára a véreteket fogják ontani Értem. Azt hiszik, 
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hogy ezzel szolgálatot tesznek Istennek. Pedig ők ezzel a 
sátánt szolgálják. Ne féljetek! Valljatok meg Engem ez előtt 
a nemzedék előtt! Olyan ékes szólást adok az ajkatokra, 
hogy nem ti, hanem Maga a Szentlélek fog beszélni általa-
tok. Legyetek bátrak, tüzes lelkűek! A hősök nem hunyász-
kodnak meg, és nem futnak el. Csak annyi történhet, 
amennyit Én megengedek. A Győztes Én vagyok. A sátán 
az örök vesztes. Érzi bukását, és tudja, hogy rövid az ideje. 
Most mindent megtesz, hogy a lelkeket a pokolba taszítsa. 
 
Gyermekeim! Ne féljetek! Vértanúságotok rövid ideig fog 
tartani. Utána egy örökkévalóságon át végtelen boldogság-
ban és szeretetben fogtok élni. Én Magam szállok le érte-
tek, és viszlek fel titeket Atyám Színe elé, ahol vég nélkül 
fogtok örvendezni Velem együtt. Erre áldalak meg benne-
teket megerősítő áldásommal, Szívem végtelen, örök sze-
retetével, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.” 
 
2016. december 28. Szentségimádáson az Úr Jézus: „Drá-
ga gyermekeim, Szívemnek kedves választottjai! Készülje-
tek! Most jön a nagy megmérettetés. Most fogom szétvá-
lasztani a kosokat a juhoktól, az igazakat a képmutatóktól.  
 
Gyermekeim! Jól jegyezzétek meg: a hazugok, a képmuta-
tók nem jöhetnek be Isten országába. Csak aki Atyám tör-
vényét teszi, az üdvözül.  A Mennyország azoknak készült, 
akik Istent szeretik. 
 
Gyermekeim! Ezek az utolsó figyelmeztetéseim. Ezek az 
utolsó alkalmak, amikor még letehetitek bűneiteket. Járulja-
tok a gyónás szentségéhez, amíg még idő adatik rá. Mon-
dom nektek: a változtatás hirtelen jön. Már minden elő van 
készítve. Imádkozzatok papjaimért, hogy hűségesek legye-
nek Hozzám, és tartsanak ki Mellettem mindhalálig! Imád-
kozzatok a lelkekért, mert a sátán sokakat megtéveszt, és a 
kárhozatra taszít. Kérjétek a tisztánlátás kegyelmét, hívjá-
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tok a Szentlelket! A mai zűrzavaros, sötét időkben erre van 
a legnagyobb szükségetek. 
 
Gyermekeim! Én veletek vagyok minden nap a világ vége-
zetéig. Akkor is, amikor szenvedtek, vagy úgy gondoljátok, 
hogy elhagytalak benneteket. Akkor vagyok hozzátok a 
legközelebb. Bízzatok Bennem! Hívjatok Engem bizalom-
mal, és megtapasztaljátok segítő közellétemet. A hittel teli 
ima hegyeket mozdít. Ha sokszor mást kaptok, mint amit 
kértek, az azért van, mert Én mindig csak azt adom meg, 
ami az üdvösségetekre válik.  
 
Gyermekeim! Ne adjátok fel a reményt! A kitartó ima leesdi 
a kegyelmet. Imádkozzatok egymásért, az örök üdvössé-
gért! Ez az Én akaratom. Ezért haltam kínhalált. Ezt bizto-
san megkapjátok Tőlem. Ez a legfontosabb kérés. Erre ál-
dalak meg benneteket Én, az örök élet Szerzője, az Atya, a 
Fiú és a Szentlélek nevében.” 
 
2017. január 17. Itthon a kegyelem órájában az Úr Jézus: 
„Drága gyermekeim, Szívemnek kedves választottai! Elér-
kezett az óra, s már itt is van, amikor meg kell vallanotok 
Engem ez előtt a bűnös, képmutató nemzedék előtt. Már itt 
az óra, amikor véretek kiontásával tesztek tanúságot Irán-
tam való szeretetetekről és hűségetekről. Ne féljetek a ha-
láltól, mert amikor lelketek kiröppen testetekből, akkor egy 
soha nem látott, örökkévaló, csodálatos Országba vezetlek 
át benneteket. Örökké Velem lesztek és látni fogtok Engem 
dicsőségemben úgy, amint vagyok. Dicsőségemet úgy hul-
latom vissza rátok, mint a nyári záport. Szívem szereteté-
nek örök fényében fogtok tündökölni, mint a Nap. Én leszek 
számotokra minden öröm forrása. Az egész örökkévalóság 
kevés lesz rá, hogy magasztaljátok végtelen irgalmamat és 
szeretetemet, mellyel a Golgotán, a keresztfán, rettenetes 
kínszenvedésem és kínhalálom árán megnyitottam számo-
tokra az örök élet kapuját. Akkor megmutatom nektek, mily 
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sokba került a lelketek, mily nagy árat fizettem az üdvössé-
getekért. Ha most mindezt látnátok, belehalnátok a fájda-
lomba, ti, akik igazán szerettek Engem. Vigyázzatok lelke-
tek tisztaságára! Úgy őrködjetek felette, mint szemetek vi-
lága fölött, mert hatalmas váltságdíjat fizettem érte! Ne 
szomorítsatok meg Engem, hogy semmibe vennétek kín-
szenvedésemet és kereszthalálomat, mellyel irántatok való 
örök szeretetemet bizonyítottam! Ne tegyétek magatokban 
hiábavalóvá kegyelmeimet! Bízzatok Bennem! Nálam job-
ban senki nem szerethet. Ne álljatok szóba a sátánnal! Ezt 
csak úgy tudjátok megtenni, ha szüntelenül tudatában 
vagytok annak, hogy állandó Jelenlétemben éltek. Ha szün-
telenül imádkoztok, ami ennek a tudatnak az elmélyítése és 
állandó párbeszéd Velem. Hívjatok meg a munkátokba, az 
elmélkedésetekbe, még a szórakozásotokba is! Irántatok 
való végtelen szeretetem arra vágyik, hogy mindig veletek 
legyek, hogy szüntelenül segítségetekre legyek. Szent őr-
angyalokat rendeltem mellétek, hogy elhárítsák utatokból 
ellenfelem csapdáit, hogy elzárják szemetek elől a bűnös 
utakat és megnyissák lelketek ajtaját, hogy beengedjétek a 
fényt, a kegyelmet és meglássátok az örök életre vivő szűk 
ösvényt, amelyen végig kell mennetek, hogy elnyerjétek az 
örök boldogságot. Minderre hatalmas vágyat és késztetést 
adok és undort a lelketekbe minden bűn és minden rossz 
iránt.  
 
Drága gyermekeim! Ne foglalkozzatok a világgal! Igyekez-
zetek elhatárolódni a világ zajától és attól a sok rossztól, 
ami abban zajlik. Mindezt ellenfelem tárja elétek, hogy el-
veszítsétek a derűt és kilátástalannak lássátok a jövőt. A 
félelmet is ő ülteti az emberszívekbe, hogy rettegjenek a 
jövőtől és inkább akarjanak meghalni, mint élni. Ezzel 
szemben Én azt mondtam, amikor a Földön éltem: azt aka-
rom, hogy életetek legyen és bőségben legyen.  
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Gyermekeim! Én vagyok az örök élet forrása. Aki Belőlem 
iszik, örök életre szóló vízforrás fakad a lelkében. Kövesse-
tek Engem, tartsátok meg tanításomat! Ha Belém helyezi-
tek minden bizalmatokat és Rám hagyatkoztok, megtöltöm 
a szíveteket békével, örömmel, derűvel. Nem fogtok félni a 
jövőtől, mert Én, a Jó Pásztor, kies legelőkre vezetem nyá-
jamat. Szent Testemmel és Véremmel táplállak benneteket 
és mindazt megadom, amire lelketeknek és testeteknek 
szüksége van. Ezen felül már az örök élet csíráját hordoz-
zátok magatokban, amely mindeneket felülmúló reménnyel 
tölti el szíveteket. Az égiekre irányítsátok figyelmeteket, ne 
a földiekre! Szüntelenül töltekezzetek Belőlem! Ha szen-
vedtek, nézzetek keresztemre: ott függök rajta vértől ázot-
tan, sebekkel borítva. Belőlem merítsetek erőt! Ne akarja-
tok megfutamodni keresztetek elől! Inkább öleljétek át, En-
gem lássatok rajta, és Én megédesítem, megkönnyítem 
szenvedéseteket. Erőt adok hozzá, hogy szeretettel és tü-
relemmel hordozzátok mindennapjaitok kis keresztjeit. Aki-
nek pedig nagyobb szálkát adok keresztemből, az tudja 
meg, hogy Én magam egyesülök azzal a lélekkel és Én 
mentem általa a lelkeket, akiknek nagyon-nagy szükségük 
van Velem egyesített, kiválasztott gyermekeimre, mert a 
Megváltást a világ végezetéig ezekben a Nekem átadott, 
áldott lelkekben folytatom. Így tekintsetek betegségeitekre, 
lelki-testi szenvedéseitekre, amelyeknek örök értékük van 
Előttem, és ha Velem egyesítitek, szenvedéseitek érdeme 
a világ végezetéig élő összes lélekre kihathat és rengeteg 
megmentett léleknek lesztek a Mennyben boldog szülői.  
 
Amikor a Földön éltem, végigszenvedtem földi életemet. 
Szenvedés volt az osztályrészem már az anyaméhben, a 
nélkülözések közepette töltött gyermekkoromban, a ke-
mény munkában, amit nevelőatyám mellett végeztem, a 
rengeteg önmegtagadásban és böjtben, amit a szülői ház-
ban, szüleimmel együtt gyakoroltam. Naponta hétszer bo-
rultunk le imádni Atyámat, hálát adni Neki mindenért azok 
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helyett is, akik ezt nem tették és imádkozni a bűnösök 
megmentéséért. Majd amikor el kellett hagynom hőn szere-
tett Anyámat, úgy éreztük, mindkettőnk Szíve megszakad, 
de Nekem Atyám akaratát kellett teljesíteni, hogy hirdes-
sem az Igét, amiért megtestesültem. Majd amikor elkövet-
kezett kínszenvedésem órája, elfogatásom, kigúnyolásom, 
kereszthordozásom és keresztre feszítésem, megkérdez-
tem Szent Édesanyámat, hogy részt akar-e venni Velem 
együtt ezekben a rettenetes megpróbáltatásokban? Mire Ő 
kérlelt, hogy engedje meg, hogy jelen legyen Mellettem és 
vigasztaljon Engem, sőt, fölajánlotta, hogy Helyettem szí-
vesen elvállalja, átvállalja mindazt, ami Rám várt. Így indul-
tunk el ketten a Kálváriára. Ő lélekben mindig Velem volt, 
és ha fizikálisan nem is lehetett Mellettem, lelkében mindig 
érezte és látta minden gondolatomat, fájdalmamat, szen-
vedésemet. Külön Isteni kegyelem volt, hogy meg nem 
szakadt Szeplőtelen, ártatlan Szíve az Én kínszenvedésem 
láttán.  
 
Amikor nehézségek és fájdalmak vesznek körül bennete-
ket, fogjátok meg az Ő Édesanyai kezét, Akit nektek adtam 
a kereszten, és kérjétek el Tőle megerősítő kegyelmemet, 
hogy túljussatok megpróbáltatásaitokon és mindig derűvel 
gondoljatok Rám, Aki rettenetes kínszenvedésem és ke-
reszthalálom árán megszereztem számotokra az örök éle-
tet. Így kövessetek Engem drága kiválasztott kicsinyeim, 
gyermekeim! Gondoljatok arra, hogy ez a földi élet minden 
szenvedésével együtt hamar elmúlik, és ha mindhalálig 
kitartotok Mellettem, az örök élet dicsősége vár rátok. Erre 
áldalak meg titeket megerősítő áldásommal, Szívem végte-
len szeretetével az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.” 
 
Szentírási megerősítések: Zsid 4, 12: „Isten szava”  
 
2017. január 18. Itthon a kegyelem órájában az Úr Jézus: 
„Drága gyermekeim! A Szentmise, az Én keresztáldozatom 
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vértelen, de mégis valóságos megújulása. A Szentmise 
tartja fenn a világot. Minden Szentmise által Atyám az Én 
keresztre feszített testemen keresztül nézi a bűnös emberi-
séget és látja, hogy mekkora áldozatot hoztam az emberi 
nem üdvösségéért. Ezért még nagyobb irgalomra gyullad 
iránta és még több kegyelmet oszt ki a szegény bűnösök 
számára. A pap az Én munkatársam, aki Engem személye-
sít meg, mialatt bemutatja a Szentmisét. Amikor kimondja a 
szavaimat egyes szám első személyben: ez az Én Testem, 
ez az Én Vérem, akkor különösképpen azonosulok pa-
pommal és azt kérem tőle, hogy ő is teljesen azonosuljon 
Velem. Hagyja el a világot, helyezze Belém minden remé-
nyét, adja át Nekem az életét, és buzgón kérje, hogy Én 
éljek és működjek általa. Csak az ilyen papjaim által tudom 
megvalósítani örök tervemet. Ha egy pap csak gépiesen 
ismétli el az átváltoztatás szavait és nem azonosul Velem, 
meghiúsítja magára és a rábízott lelkekre vonatkozó örök, 
szent tervemet. Így nem tudok működni általa és a nyáj hi-
ányt szenved, mert nincs, aki által kegyelmeimet kioszta-
nám. Papjaim kapták a legnagyobb kegyelmet. Egy papnak 
csak szentnek szabad lenni. Ezt úgy éri el, ha imádkozik és 
böjtöl azért, hogy elérje az életszentséget, ha tudatosan 
igyekszik tettekre váltani az Evangéliumban leírt tanításo-
mat, és ha elszántan küzd és harcol a mindennapokban a 
sátán kísértései ellen. Ha sziklaszilárd, erős hittel szembe 
száll a gonosszal és Belém veti minden bizalmát, akkor 
nyert ügye van. 
 
Kicsinyeim! Imádkozzatok sokat papjaimért, mert rajtuk is 
múlik a ti megszentelődésetek. Papjaimra bíztam a szent-
ségeket, amelyeket általuk szolgáltatok ki számotokra, 
amely nélkül nem jutnátok el az életszentségre. Módfelett 
nagy kegyelem: ha egy pap bűnös állapotban mutatná is be 
a Szentmisét, vagy adná meg a feloldozást Szentgyónás 
után, ezek a szentségek akkor is érvényesek. Mindezt a 
kegyelmet híveim miatt adom. Minden lélek, legyen pap, 
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vagy hívő, abban a fokban tud betöltekezni kegyelmeim-
mel, amilyen fokban kitárja lelkét Előttem. Ezért, drága 
gyermekeim, a teljes önátadást és Rám hagyatkozást ké-
rem tőletek minden életállapotban. Hagyjátok, hogy Én 
formáljalak titeket szentekké, mert ezt egyedül Én tudom 
megtenni. Ti ne akarjatok mást tenni, mint az Én akarato-
mat elfogadni és megcselekedni. Ha beteljesítitek az Evan-
géliumban kért tanításomat, akkor már az életszentség út-
jára léptetek. Imádkozzatok papjaimért, hogy nyitott szívvel 
fogadják be kegyelmeimet! Legyenek alázatosak és enge-
delmesek, és mindig Engem hirdessenek és adjanak a rá-
juk bízott embereknek! Ne a maguk dicsőségét keressék, 
hanem igyekezzenek úgy élni, hogy miattuk magasztalja-
nak Engem az emberek. A legfontosabb erény az alázat, 
amit Én magam is megéltem. Ha elmélkedtek kínszenve-
déseimen, elborzadtok, hogy milyen mélyre mentem az 
alázat megélésében. Kigúnyolás, tövissel koronázás, ke-
resztre feszítés. Ha elolvassátok a Getszemáni kertben 
való imámat, ahol vérrel verítékeztem és remegve-félve, 
mivel előre tudtam, mi következik Rám, kértem Atyámat, 
hogy vegye el Tőlem ezt a kelyhet, de mindjárt hozzá tet-
tem: ne az Én akaratom legyen, hanem a Tiéd. Ezt az en-
gedelmességet kérem tőletek, papoktól, hívektől egyaránt. 
Az életszentség ezen a két pilléren nyugszik: az alázaton 
és az engedelmességen. Példát adtam nektek, hogy kö-
vessetek. Egész életutatokon jöjjetek Utánam az önmegta-
gadásban és a kereszthordozásban. Ha megfogjátok Égi 
Édesanyátok kezét és kéritek a közbenjárását, Ő segít nek-
tek, hogy soha ne térjetek le az üdvösség szűk ösvényéről 
és mindig beteljesítsétek rátok vonatkozó örök, szent ter-
vemet. Erre áldalak meg titeket, gyermekeim, ebben a vér-
zivataros, kaotikus világban, Szívem túláradó, végtelen 
szeretetével, megerősítő áldásommal az Atya, a Fiú és a 
Szentlélek nevében.” 
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Szentírási megerősítések: Zsid 10, 7. 16: „Akkor így szól-
tam: Íme, jövök, Istenem, hogy teljesítsem akaratodat. 
…mondja az Úr.” 
 
2017. január 19. Itthon a kegyelem órájában az Úr Jézus: 
„Drága gyermekeim! Most hozzátok szólok, akik szerettek, 
tiszteltek és szolgáltok Engem. Az Én Országom nem e 
világból való. Az Én Országom örökké tartó más világ. Min-
denben más, mint amiben most éltek. Országomban egyet-
len érték van csupán: szeretet és a szeretetből fakadó eré-
nyek: az alázat, a türelem, az engedelmesség és az áldo-
zat. Amikor lejöttem erre a Földre, hogy elhozzam nektek 
Atyám Igéjét, minderre példát adtam nektek, de sajnos na-
gyon kevés követőre találtam, mert az embereket megva-
kítja a külső csillogás, a haszonlesés, az azonnali meggaz-
dagodás, a birtoklás, az önzés és a bűn. Csak kevesen 
mondanak le ezekről Értem, mert Engem magasabb ren-
dűnek tartanak az egész világnál és az Én ismeretemhez 
képest szemét számukra minden, ahogy ezt Szent Pál is 
leírta. Ezek a hűségesek az Én követőim, akik magukra 
vették erényeimet: az önmegtagadást és a kereszthordo-
zást és, Én állok az életükben legfelül és legelöl. Akik kitar-
tanak mindhalálig követésemben, mert szívüket annyira 
Hozzám láncolták, hogy nem tudnának elszakadni Tőlem 
semmi áron, mivel megismerték az igazi kincset, így elad-
ták mindenüket, hogy Engem megszerezzenek, mert Én 
vagyok az igazi kincs, az örök boldogság forrása, az örök 
élet. Bennem nincs semmi szeplő, semmi folt, Én tiszta, 
igaz és Szent vagyok. Én vagyok a Nap, melynek sugarai 
elérnek mindent és megvilágítják a lelket, mert Én a szívek 
és a vesék vizsgálója vagyok. Előttem semmi sincs rejtve 
és Nekem tartozik számadással minden élő. Én fogom 
megítélni az utolsó napon, a személyt halála pillanatában 
és a végítéletkor, cselekedetei szerint. A számból kijövő 
kétélű, tüzes kard az Én ítélő kardom. Ez azt jelenti, hogy 
mindent az Evangéliumhoz mérten és a szeretet főparan-
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csához viszonyítva ítélek meg. Ez az egyedüli mérték. Ha 
Hozzám szablyátok tetteiteket, elkerülitek az ítéletet, de ha 
szembe mentek tanításommal, nagy büntetést vontok ma-
gatokra.  
 
Nektek is azt mondom, amit tanítványaimnak: óvakodjatok 
a farizeusok kovászától, az eretnek tanításoktól, amely által 
Engem először a középpontból vettek el, ó, mily nagyon fáj 
a Szívemnek, hogy már nem lehetek jelen az Oltáron, a 
Tabernákulumban, csak a mellékoltáron. Sőt, már oda fajul-
tak, hogy letettek a pincébe, külön kamrába zártak, hogy 
elfelejtessenek Engem a hívekkel. Ezek a papok, akik ezt 
meg merték Velem tenni, ugyanezt kapják vissza az örök-
kévalóságban: el lesznek zárva Tőlem, nem élvezhetik fé-
nyemet, szeretetemet, jóságomat, mint ahogy most híveim 
nem láthatnak, és nem ünnepelhetnek Engem. Imádkozza-
tok szolgáimért, hogy engedelmeskedjenek lelkiismeret 
furdalásuknak és ne tudjanak több bűnt Ellenem elkövetni. 
Az ilyen lelkekben szüntelenül ott vagyok töviskoronával, 
keresztre feszítve és nagy erőfeszítésükbe telik, hogy el-
némítsák lelkiismeretük hangját. Saját karrierjükre gondolva 
engedelmeskednek az eretnek vezetőknek.  
 
Drága gyermekeim! Tartsátok tiszteletben az időt, amit még 
kaptok megtérésetekre! Használjátok föl, mert mondom 
nektek, ha hirtelen elérkezik halálotok órája, a szerint lesz-
tek megítélve, amilyenek abban a pillanatban voltatok. Nem 
lesz számotokra haladék, mert ezt mondtam: éljetek szün-
telen készenlétben, mert nem tudjátok sem a napot, sem 
az órát. Az Isten Én vagyok, a törvény Tőlem származik, 
függetlenül attól, hogy elfogadjátok-e, vagy nem: ítélet alá 
estek, és ha nem teljesítitek Atyám parancsait, nagy bünte-
tést vontok magatokra. Igyekezzetek úgy élni, ahogy Tőlem 
és szentjeim példáján láttátok, akiket azért helyeztem elé-
tek, hogy kövessétek őket. Ők ugyanolyan gyarló, hús-vér 
emberek voltak ezen a Földön, mint ti, de követték tanítá-
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somat és életszentségre jutottak. Parancsom nem elérhe-
tetlen senki számára. Legyen az egyszerű, iskolázatlan 
ember, vagy főpap, vagy király: teljesíteni tudják, mert tör-
vényeimet a szívükbe írtam. A lelkiismeretetek vádol, ha 
nem teszitek meg, lelketek viszont szárnyal, ha törvényeim 
ösvényén jártok. Erről ismeritek fel, hogy jó, vagy rossz utat 
választottatok.  
 
Kicsinyeim! Az idő eljött. Ne higgyétek, hogy Én akartam 
ezt a mai kaotikus, romhalmaz világot. Mindez a ti bűneitek 
következménye. Én csupán tiszteletben tartom a bűnös 
emberek szabad akaratát és kiszolgáltatom annak, akit 
szolgáltak, és választottak maguknak. Az Én akaratom nem 
az, hogy egymást öldököljék, hanem az, hogy életük legyen 
és bőségben legyen. Szeretet és béke csókolgassák egy-
mást. Mivel nem kellettek tanításaim, hátat fordítottak neki 
és nem váltották tettekre figyelmeztetéseimet, ezért érte 
utol őket büntetésük, amely bűneik egyenes következmé-
nye. Ezt nem Én akartam, de kénytelen vagyok megfenyí-
teni gyermekeimet, mint szerető apa a fiait, hogy megment-
sem őket a még nagyobb veszélytől: az örök kárhozattól. 
Ami most van ezen a világon, és még ami lesz, azért van 
megengedve, hogy szétválasszam a búzát a pelyvától, az 
igazakat a képmutatóktól. A Szívem vérzik értetek. Egyhá-
zammal együtt újra felmegyek a Golgotára, újra meghalok 
misztikusan a kereszten, mert együtt érzek minden gyer-
mekemmel, minden vértanúmmal, akik hűségesek marad-
nak Hozzám mindhalálig. Velük együtt újra meghalok, Vé-
remet ontom. De a bűnösöket kénytelen vagyok megfenyí-
teni, hogy észre térítsem, és visszairányítsam őket Ma-
gamhoz, hogy megóvjam őket a még nagyobb rossztól: az 
örök haláltól. Így lássátok az eseményeket, kicsinyeim, Szí-
vemnek kedves választottjai! Mindennapi imátok ez legyen: 
„Atyám, jöjjön el a Te Országod, legyen meg a Te akaratod, 
amint a Mennyben, úgy a Földön is.” Ezek a szavak hama-
rosan beteljesednek. Mert miután megtisztítottam ezt a vi-
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lágot, újjáalkotom, és leszáll közéjük az ezer éves béke 
uralma. Megkötözöm a sátánt, köztük leszek, Istenük le-
szek, ők pedig az Én népem. Mindenki az Általam alapított 
katolikus, egyetemes Egyház tagja lesz. Nem lesznek el-
hajlások, egységben élnek, Engem magasztalnak és dicső-
ítenek. A Szent Eucharisztia soha nem látott tiszteletnek és 
imádásnak lesz kitéve, mert az igazak fogják lakni a világot. 
A sátánt ezer évre megkötözöm, nem fogja tudni megté-
veszteni, kísérteni az embereket. Gyermekeim élvezni fog-
ják a lélek szabadságát. Szeretetben és boldogságban 
fognak szárnyalni. Igazság és béke csókolgatják egymást. 
Már ezen a Földön az örök életet hordozzák szívükben, ami 
nem más, mint Én magam, Aki az Oltáriszentséggel táplá-
lom őket. Tiszta, önzetlen, odaadó szeretetben fognak élni. 
Én leszek az Istenük és a mindenük. A föld megtermi gyü-
mölcsét, nekik pedig bőven lesz idejük Engem imádni és 
szolgálni. Az új világban a legfőbb feladat az Evangelizáció 
lesz, amit nem csak papjaim, hanem híveim is fognak foly-
tatni mindaddig, amíg ember él ezen a Földön. Soha nem 
látott boldogságban és békében élnek majd, mert Én, az 
Isten, beragyogom a lelküket, és vezetem őket a szűk ös-
vényen, amely az Isten Országába vezet. Áldottak lesznek. 
Átkot, hazugságot nem ismernek. Ha néha megengedek 
gyarlóságokat, az csak azért lesz, hogy el ne bízzák magu-
kat. Kérjétek, hogy eljöjjön uralmam erre a Földre úgy, 
ahogy megígértem nektek. A megpróbáltatások idejét pedig 
lerövidítem, mert egyetlen egy sem menekülne meg közüle-
tek, ha ezt nem tenném. Most pedig készüljetek a legna-
gyobb megmérettetésre, a legádázabb harcra, amely a sá-
tán és csatlósai és a szentek és a szent angyalok között 
zajlik. Fegyveretek ez legyen: erős hit, szüntelen ima, Be-
lém vetett bizalom, teljes Rám hagyatkozás, Szentírás-
olvasás és az Ige hirdetése minden nemzetnek. Akkor csa-
tát nyertek, mert az örök győztes Én vagyok. Aki Mellém áll, 
győzni fog, de aki Ellenem lesz, az örökre elvész, mert az 
örök vesztes, a sátán oldalára áll. Megáldalak titeket, kicsi 
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gyermekeim, Szívem túláradó, végtelen szeretetével, meg-
erősítő áldásommal az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevé-
ben.” 
 
Szentírási megerősítés: 1Tessz 1, 8: „az Úr szava”  
 
2017. január 20. Itthon az Úr Jézus: „Drága gyermekeim, 
Szívemnek kedves választottjai! Örüljetek és ujjongjatok és 
adjatok hálát szüntelen, magasztaljátok az Én végtelen jó-
ságomat, irgalmas szeretetemet azért, hogy Jelenlétemben 
élhettek. Itt maradtam köztetek a kenyér és a bor színe 
alatt feltámadott Testemmel és Véremmel. Hitetekkel meg-
tapasztalhatjátok szeretetteljes Jelenlétemet.  
 
Gyermekeim! Ha fel tudnátok fogni, mily nagy kegyelem a 
Szentáldozás, belehalnátok az örömbe, hogy Velem, Üd-
vözítő Istenetekkel, Aki értetek kínhalált szenvedtem, egye-
sültök. Elmerülhettek Bennem, mint vízcsepp a hatalmas 
Szeretetóceánban. Mindenki abban a mértékben kapja ke-
gyelmemet, amilyen fokban megnyitja Előttem lelkét annak 
befogadására. Így tartom tiszteletben szabad akaratotokat. 
Jaj, annak, aki bűnben vesz Engem magához, vagy gépie-
sen, nem is törődve azzal, hogy Kit fogadott a lelkébe, 
csak, mint egy darabka kenyeret elszopogat, lenyel. Ezek a 
lelkek hiábavalóvá teszik magukban mindazt a sok jót és 
szépet, amit megálmodtam róluk.  
 
Kicsinyeim! Hirdessétek mindig, mindenütt a Szentáldozás 
kimondhatatlan nagy kegyelmét és azt, hogy mindenki csak 
tiszta lélekkel közeledjen Felém, mert egyedül így méltó 
Hozzám. Merítsenek a kegyelem forrásából, amelynek két 
módja van: a lélek teljes megnyitása Előttem, a másik a 
bizalom. Aki Bennem bízik és Rám hagyatkozik, annak szí-
vébe beáramlik a fény, az Én feltámadott Testem és Vérem 
dicsőséges ragyogása. Ahol ez a fény van, oda nem me-
részkednek a sötét szellemi erők: a démonok és az ördö-
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gök, hanem menekülnek és az ilyen lélek mindig nagy bé-
két és boldogságot élvez.  
 
Drága gyermekeim! Így tekintsetek minden Szentáldozásra, 
amely mindig új kegyelmeket áraszt belétek, mert Én, az 
Isten, Mindenható vagyok. Kimondhatatlanul szeretlek 
benneteket és minden vágyam az, hogy ott legyetek, ahol 
Én, és lássátok dicsőségemet! Mindaz a lélek, aki készen-
létben várja halála pillanatát, amely nem halál, hanem a 
Velem való nagy találkozás végtelen öröme, vágyakozik, 
izzó, égő, lángoló vággyal Szent Színem örök látására. Ezt 
csak az életszentségben élők tudják megtenni. Lelke mé-
lyén ugyanis minden ember érzi, hogy halála pillanatában 
hová vezet az útja. Akik félnek a haláltól, azok rossz úton 
járnak, és félnek az ítélettől, ami sújtani fogja őket. Az ilyen 
lelkek vagy a tisztítótűzbe, vagy a pokolra jutnak. De van 
egy kis hányad, akik buzgó hittel szeretnek Engem, törvé-
nyeim szerint élnek, magukban megtapasztalják Isteni Je-
lenlétemet, amelyet a szentségek révén csöpögtetek belé-
jük. Ezért kitörő örömmel és hatalmas vággyal indulnak 
Felém a nagy találkozásra, amikor színről színre láthatnak, 
és örökre egyesülnek Velem a szent frigyben. Az ilyen lel-
kek mondják Szent Pállal együtt, hogy a halál nyereség 
számukra, az élet pedig termékeny munka a Földön. Az 
ilyen lelkek Szent Pállal kiáltják: élek pedig többé már nem 
én, hanem a Krisztus él bennem. Aki méltón veszi az Én 
Testemet és Véremet, azokat fokról fokra átalakítom. Be-
lém istenülnek, Én pedig lelkük hetedik szobájában lakom, 
és általuk folytatom Megváltásom nagy művét. Az ilyen lel-
kek mindig célratörően tevékenykednek, mert értelmet ad-
tam életüknek. Én vagyok életük értelme és célja. A lelkek 
megmentése az ő boldogságuk és egyetlen akaratuk. Mivel 
átadták az életüket Nekem, megélik a Miatyánk szavait: 
Atyám, legyen meg a Te akaratod, jöjjön el a Te Országod, 
miként a Mennyben, úgy a Földön is. Atyám pedig kiáraszt-
ja rájuk Szentlelkét, Aki betölti és vezeti őket, és munkatár-
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saimmá teszi a legszentebb feladatban, az Isten-
szolgálatban. Ilyenek vagytok ti is, ezért vagytok boldogok, 
és a lelketek egy fényárban úszó hatalmas palota, ahol 
boldogan lakom és ahonnan kisugárzom környezetetekre is 
áldott Jelenlétemet, kegyelmemet.  
 
Kicsinyeim! Legyetek boldogok! Adjatok hálát Nekem szün-
telen! Szívetek minden dobbanása egy-egy Te Deum le-
gyen! Magasztaljátok a mindenható, fölséges Istent, Aki 
arra használta föl mindenhatóságát, hogy Őt, Akit a világ 
befogadni nem képes, mert hatalmasabb mindennél és 
mindenkinél, és fölötte áll mindennek és mindenkinek, Iste-
ni Lényegét bezárta a Szent Ostyába és a Szent Vérbe, 
hogy a szívetekbe térjen, hogy azonosuljon veletek, ti Belé 
istenüljetek, és egyre jobban fényeskedjetek ebben a sötét, 
bűnökkel terhelt világban. Ti, kicsinyeim, fényhordozók 
vagytok. Az Én fényemet sugározzátok és terítitek szét a 
világon, ezért a gonoszok gyűlölnek benneteket, de akik 
keresnek Engem, általatok hamar Rám találnak. Megálda-
lak titeket, gyermekeim, hogy életetek bőven termő, sok 
gyümölcsöt hozó szőlővessző legyen, Atyám mind nagyobb 
dicsőségére és az Én örömömre. Fogadjátok Szívből jövő 
áldásomat az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.” 
 
Szentírási megerősítés: Mk 1, 17: „Jézus mondta…”  
 
2017. január 21. Itthon a kegyelem órájában az Úr Jézus: 
„Drága gyermekeim! Az óra itt van. Már látszanak a jelek. 
Próféciáim beteljesülnek. Kérjétek magatokra a hit kegyel-
mét, mert csak erős hittel tudtok szembe szállni a gonosz-
szal. Csak erős, Belém vetett bizalommal tudjátok megvívni 
a csatát a sötét erőkkel, amelyek szüntelenül ólálkodnak 
körülöttetek, hogy az örök sötétségbe taszítsanak. De ti 
soha ne féljetek, ne veszítsétek el bátorságotokat! Erőtöket 
és hiteteket tápláljátok szüntelen imával! Mindig Engem 
állítsatok a szemetek elé, mindig csak Rám figyeljetek! Hív-
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játok segítségül a Szentlelket! Ő vezet titeket a szűk ösvé-
nyen, amely az üdvösség felé halad, és Ő mindig Engem 
állít elétek, hogy példát vegyetek Rólam és erőt merítsetek 
Belőlem. Maga az üldözés nem tart sokáig, de annál ke-
ményebb és véresebb lesz. Már most imádkozzatok üldö-
zőitekért, hogy megkapják a tisztánlátást és hitre térjenek. 
Imáitokra sokan meg fognak térni közülük és üdvösségre 
jutnak.  
 
Drága gyermekeim! Ti, akik elhagytatok mindent és min-
denkit Énértem azért, hogy osztatlan szívvel Nekem szol-
gáljatok, nagy védelemben részesítelek benneteket, és 
megkapjátok Tőlem az erőt és a kegyelmet, hogy bátran 
szembe szálljatok a gonosszal és megvalljatok Engem ül-
dözőitek előtt. Olyan ékesszólást adok nektek, hogy maga 
a Szentlélek fog beszélni belőletek. Ezért ne készüljetek, 
és ne töprengjetek azon, hogy mit fogtok mondani. 
 
Különösen a szenvedések viharában merüljetek el Ben-
nem, elmélkedjetek kínszenvedésemen és kereszthalálo-
mon, mert a Földön a keresztre vagyok felszegezve. Ez a ti 
üdvösségetek, ti pedig a keresztek által üdvözültök. De fel-
virrad rátok új fényem korszaka, az ezer éves béke uralma, 
amikor megkötözöm a sátánt, aki kísérti és tévelygésbe 
taszítja a népeket. Akkor a szeretet és a béke fognak ural-
kodni, csókot váltanak egymással, Én pedig a szívetekben 
fogok élni és ti imádni fogtok Engem a legméltóságosabb 
Oltáriszentségben. 
 
Drága kicsinyeim! Legyetek erősek! Legyetek tudatában 
annak, hogy a harc örökre eldőlt, amelyet mindig Én nyerek 
meg, mert Én vagyok az örök győztes, az Isten, Aki minde-
nekfölött állok. Aki Bennem bízik meg nem szégyenül. Fo-
gadjátok Szívből jövő áldásomat az Atya, a Fiú és a Szent-
lélek nevében.” 
 



207 

Szentírási megerősítések: 2 Tessz 1, 4-6: „Dicsekszünk is 
veletek Isten egyházaiban: állhatatosságotokkal és hitetek-
kel, amelyet tanúsíttok a sok üldözés és zaklatás közepet-
te. Ezeket elviselitek az Isten igazságos ítéletének előjele-
ként, hogy majd méltók legyetek az Isten országára, hiszen 
szenvedtek érte. Méltányos egyébként, hogy az Isten üldö-
zőiteknek üldözéssel fizessen meg.”  
2 Tessz 2, 3-4: „…be kell következnie az elpártolásnak, és 
meg kell mutatkoznia a bűn emberének, a kárhozat fiának, 
az ellenségnek, aki mindenek fölé emelkedik, amit Istennek 
és szentnek neveznek. Sőt, Isten templomában foglal majd 
helyet, és istennek akar látszani.”  
Mk 2, 27: „Jézus mondta”  
 
2017. január 22. Itthon a kegyelem órájában az Úr Jézus: 
„Drága gyermekeim! Most jön el a vég. Most teljesülnek be 
próféciáim. Az antikrisztus hamarosan hatalomra tör. Soka-
kat megtévesztve és rengeteg lelket maga alá temetve az 
örök kárhozat tűzhullámaiba. Készüljetek! Vigyázzatok! El-
jött az óra. Az üldözés már elkezdődött, és egyre jobban 
kiterjed mindazokra a papjaimra és híveimre, akik nem ér-
tenek egyet a tévtanítókkal, az eretnekséggel, és kitartanak 
Mellettem. Ez most a nagy megmérettetés ideje. Papjaim 
és híveim külön lesznek választva. Egyházam olyan, mint 
egy nagy hajó, amely recsegve, ropogva kettészakad, és a 
hullámok becsapnak, hogy elsüllyedjen. A hajó egyik felét 
elnyelik a tajtékzó hullámok, és elsüllyed, egészen a pokol 
fenekére. A hajó másik fele kiköt a két oszlophoz: az Oltári-
szentséghez és a Mária-tisztelethez, és megmenekül. Egy-
házam lényege ez a két kardinális oszlop, az Én valóságos 
Szent Testem és Vérem az Eucharisztiában, és Legszen-
tebb Anyám közbenjárása, Akit a kereszten adtam nektek. 
Aki e két valóságos segítség mellett kitart, az üdvözül. Aki-
nek a szívében Én lakom, az az örök életet hordozza ma-
gában. Aki Édesanyám közbenjárását kéri, az megmenekül 
az örök haláltól.  
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Kicsinyeim, gyermekeim! Soha nem látott vihar háborog a 
tengeren. A tenger ez a világ. Ami háborgatja, az a sátán, 
aki érzi, hogy már csak kevés ideje van hátra, és minden 
erejét összeszedve ádáz harccal a lelkek ellen fordul, hogy 
minél többeket a kárhozatba taszítson.  
 
Gyermekeim! Értsétek meg: nem az emberi okoskodás, 
hanem egyedül a szentségek tartanak fent benneteket, és 
csak Általam, a szentségek révén üdvözültök. Egyházam 
olyan, mintha halott lenne. Rengeteg sebtől vérzik és ízek-
re szakadt. De közel van feltámadása, mert Én visszajövök 
dicsőségemben, megújítom és eggyé teszem. Mindazok, 
akik a maguk erejében bíztak, elbuknak, de aki Bennem 
bízik, meg nem szégyenül, és aki mindhalálig kitart Mellet-
tem, annak örök élete van. 
 
Drága kicsinyeim, gyermekeim! Készüljetek! Elérkezett a 
szétválasztás órája. Legyetek hűségesek Hozzám! Készül-
jetek föl, mert a nagy megmérettetés már itt van. Egyházam 
végérvényesen kettészakad. A rejtőző, földalatti Egyház az 
igazakból áll, akik megtartják tanításomat, akik Anyám 
gyermekei, akik ellen a sátán harcol. „A sárkány haragra 
lobbant az asszony ellen, és harcba szállt többi gyermeké-
vel, aki megtartja Isten parancsait és kitart Jézus tanúsága 
mellett.” (Jel. 12,17.) 
 
A többiek, a képmutatók, az eretnekek, a tévtanítók nem 
állhatnak meg színem előtt. A végítéleten ezt fogják hallani 
Tőlem: távozzatok az örök tűzre, amely a sátánnak és a 
csatlósainak készült. Jól vigyázzatok! Nem lehet kétfelé 
sántikálni, és nem lehet két úrnak szolgálni. Én vagyok az 
ítélőbíró, a szívek és vesék vizsgálója. Előttem nincs rejtve 
semmi. Én megítélek mindenkit cselekedetei szerint. Azok, 
akik a pillanatnyi karrierjük miatt elhagytak Engem, térjenek 
vissza Hozzám addig, amíg még lehet, mert nekik mon-
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dom: ha megmaradnak a téves úton, örökre elvesznek. 
Nektek pedig, az igazaknak, követőimnek mondom, soha 
ne féljetek: hajatok szála sem görbülhet Atyám tudta nélkül. 
Ha mégis a vértanúság lesz a részetek, azt azért engedem 
meg, hogy hűséges szeretetetek által megdicsőítsétek az 
Istent. Fogadjátok megerősítő áldásomat Szívem túláradó, 
végtelen szeretetével, amely megóv mindnyájatokat az 
örök kárhozattól az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.” 
 
Szentírási megerősítések: Mt 26, 1-2: „Jézus így szólt ta-
nítványaihoz: „Tudjátok, hogy két nap múlva itt a húsvét. Az 
Emberfiát kereszthalálra adják.”  
 
Mt 23, 34: „Nos, prófétákat, bölcseket és írástudókat küldök 
hozzátok. Közülük némelyeket megöltök és keresztre fe-
szíttek.” Mt 24, 9-13. 15: „Szorongattatásban lesz részetek, 
megölnek benneteket, s a nevemért minden nemzet gyű-
lölni fog titeket. Sokan eltántorodnak hitüktől, elárulják és 
gyűlölik majd egymást. Számos hamis próféta fellép, és 
sokakat tévedésbe ejtenek.   A gonoszság megsokasodása 
miatt sokakban kihűl a szeretet, de aki mindvégig kitart, az 
üdvözül. Az országnak ezt az evangéliumát hirdetni fogják 
az egész világon, bizonyságul minden népnek, és akkor jön 
el a vég. Amikor majd látjátok a szent helyen az iszonyatos 
pusztulást, amelyet Dániel próféta megjövendölt – aki ol-
vassa, értse meg!” 
 
2017. február 5. Szentségimádáson az Úr Jézus: „Drága 
gyermekeim, Szívemnek kedves választottjai! Az élet rövid. 
Hamarosan beteljesülnek a próféciák. Már minden elő van 
készítve. Készüljetek! Nemsokára kezet emelnek rátok. 
Örüljetek és ujjongjatok, amikor hazudozva mindenféle 
rosszat fognak rátok Énmiattam, mert nagy lesz jutalmatok 
a Mennyben. Ne féljetek azoktól, akik a testet megölik, de 
egyebet nem tudnak tenni!  Amikor kiszáll lelketek porsátor 
testetekből, egyenesen feljön Hozzám a Mennybe. Látni 
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fogjátok dicsőségemet és ujjongó örömmel fogtok vég nél-
kül háladalt és dicsőítő éneket zengeni Nekem szent an-
gyalaim és szentjeim végeláthatatlan seregében. Már most 
vágyakozzatok Szent Színem látására! Azért születtetek 
meg erre a világra, hogy életszentségetek által elnyerjétek 
az örök boldogságot.  
 
Kicsinyeim! Most még a szenvedés az osztályrészetek, de 
hamarosan vég nélkül fogtok örvendezni, és ragyogni fog-
tok, mint a Nap, Atyám országában.  
 
Drága gyermekeim! Erre gondoljatok, ha majd elhurcolnak 
benneteket! Az lesz életetek legboldogabb pillanata, amikor 
levetitek porsátor testeteket, mint egy ruhát, és azonnal 
feljöttök Hozzám a Mennybe. Ne féljetek! A halál csak egy 
pillanat, átmenet az örök életbe, a vég nélküli boldogságba. 
Ott letörlök szemetekről minden könnyet. Szétosztom Ma-
gam köztetek, vagyis minden egyes üdvözült lélekkel köz-
löm Magam, egyesülök vele a legszorosabb, felbonthatat-
lan örök egységben, amelynek előképe a Szentáldozás. 
Amikor befogadtok a szívetekbe, Velem egyesültök. Én 
bennetek élek, és ti Belém istenültök. Fokról fokra átalakul-
tok Belém. Levetkőzitek bűneiteket. Már nem tudjátok töb-
bé elkövetni rossz szokásaitokat, mert megundorodtok tőle. 
Vonzódtok a szentségekhez, a Szentgyónáshoz, a Szent-
áldozáshoz, mert Én élek bennetek, és Én vonzalak benne-
teket a szentek Szentjéhez, az Én Mennyei Atyámhoz, Aki 
elhalmoz titeket kegyelmeivel. Betakar szárnyaival, ahol 
oltalmat találtok. Megváltozik életetek. Új emberré lesztek. 
Nem ti éltek már többé, hanem Én élek bennetek. Általatok 
folytatom földi vándorlásomat, rengeteg jót cselekszem, és 
mentem a lelkeket. Atyám Engem lát bennetek, és gyö-
nyörködik életszentségetekben. Ha ilyen nagy átalakulást 
jelent a Szentáldozás, feltéve, hogy tiszta lélekkel fogadtok, 
mekkora változást okoz az üdvözült lelkekben, hogy Velem, 
a második isteni Személlyel, a Megváltóval egyesül. Köz-
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löm Magam a lélekkel. Ez azt jelenti, hogy Én egyidejűleg 
annyi helyen és annyi személlyel vagyok, ahánnyal csak 
akarok. Hasonlít ez a Szentáldozáshoz. A földgolyón egyi-
dejűleg rengeteg Szentmise van. A Szentáldozásban meg-
számlálhatatlanul sok lélekbe betérek, és mindegyik azt 
érzékeli, hogy csak vele vagyok, és csak neki adom ke-
gyelmeimet. Így van ez a Mennyben is, csak még nyilván 
valóbban, és még tökéletesebb formában.  
 
Gyermekeim! Vágyakozzatok Hozzám a Mennybe! Nem 
tudjátok felfogni azt a boldogságot, ami ott vár rátok. Minél 
tisztább a lelketek, annál jobban tudtok vágyakozni Hoz-
zám. Vágyatok megdicsőít Engem, és nagy kegyelemmel 
jutalmazlak meg benneteket érte már itt a Földön.  
 
Kicsi gyermekeim! Szívem minden vágya az, hogy ti is ott 
legyetek, ahol Én, és lássátok dicsőségemet! Erre áldalak 
meg benneteket Szívem túláradó, végtelen szeretetével, az 
Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.” 
 
2017. február 13. Itthon a kegyelem órájában az Úr Jézus: 
„Drága gyermekeim! Ezek az utolsó alkalmak, amikor még 
köztetek vagyok. Megszüntetik az Átváltoztatást és ezzel 
magát a Szentmisét is száműzik a templomból, mert ahol 
nincs átváltoztatás, azt nem hívhatják többé Szentmisének. 
De ne féljetek: mindig rendelek ki igaz és hű papokat, akik 
tiszta szívből szeretnek Engem és a rejtekben bemutatják a 
Szentmisét és kiosztják a szentségeket, Szent Testemet és 
Véremet a híveknek, akik Bennem hisznek.  
 
Gyermekeim! Az idő eljött. Ellenfelem mindent előre elter-
vezett és gondosan előkészített. A hitehagyás órája betel-
jesül. A jelek már előre látszanak. A legjobban Nekem csak 
az fáj, hogy sokan bedőlnek és elkárhoznak. Pedig Én 
minden kegyelmet megadok, a lelkük mélyén hívogatom, 
vonzom őket Magamhoz, de ők többre tartják az e világi 
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embereknek való megfelelést az Isten törvényeinek a telje-
sítésénél.  
 
Gyermekeim! Készüljetek! Az óra itt van. Hamarosan elhur-
colnak, börtönbe zárnak titeket, és a véreteket ontják a hi-
tetek miatt. 
 
Drága gyermekeim! Mint ahogy az Én órám elérkezett, 
amikor a Getszemáné-kertben igent mondtam Atyám aka-
ratára, a Megváltásra, amiért megszülettem erre a világra, 
úgy most nektek is azt mondom, hogy mondjatok igent az 
üldözésre, a számkivetettségre Énértem. Így osztozzatok 
sorsomban, hogy halálotok után majd a dicsőségemből is 
részt kapjatok, mert csak az üdvözülhet, aki mindhalálig 
kitart. A Mennyország azoknak készült, akik az Istent sze-
retik. Erre áldalak meg titeket Szívem végtelen, túláradó 
szeretetével, megerősítő áldásommal a végső nagy harcra, 
amely már beteljesülőben van, az Atya, a Fiú és a Szentlé-
lek nevében.” 
 
Szentírási megerősítések: Kol 1, 25: „Isten szava” 24: 
„Örömmel szenvedek értetek, és testemben kiegészítem, 
ami Krisztus szenvedéséből hiányzik, testének, az Egyház-
nak javára.” Mk 6, 7-13: 30: Kenyérszaporítás 14: Kereszte-
lő Szent János halála. 
 
2017. február. 14. Itthon az Úr Jézus: „Drága gyermekeim! 
Meghaltam értetek. A keresztfán rettenetes kínszenvedé-
sek közepette leheltem ki lelkemet. Megváltottalak titeket a 
bűntől, az örök haláltól. Ezen túl Atyám úgy tekint rátok, 
hogy Engem lát először, és Rajtam keresztül néz le rátok.  
 
Gyermekeim! Amikor a Legszentebb Eucharisztiát, az Én 
Testemet és Véremet fogadjátok a Szentáldozásban a szí-
vetekbe, mindig gondoljatok arra, hogy mekkora árat fizet-
tem azért, hogy köztetek maradjak, a szívetekbe térjek, és 
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hogy részesítselek benneteket Megváltásom hatalmas mű-
vében. Nem vagytok a magatokéi. Nagy volt a ti váltságdí-
jatok, amelyet Én fizettem értetek. Az Enyéim vagytok. De 
csak akkor, ha ti is azt akarjátok. Nagy méltóság, de hatal-
mas felelősség  a szabad akarat, amellyel Atyám megaján-
dékozott mindnyájatokat, amikor megteremtett benneteket. 
Ti döntitek el, hogy Velem, vagy Nélkülem akartok-e élni itt 
a Földön, ami az örökkévalóságban vég nélkül folytatódik.  
 
Drága kicsinyeim! Nézzetek számtalan sebből vérző, ártat-
lan, haldokló, vonagló, hörgő Testemre. Fulladásos halállal 
haltam meg, és tetanusz-mérgezésben. 40 fokos láz gyö-
tört. Hideg veríték folyt le Testemen. És mivel összeszorult 
a tüdőm, már levegőt sem kaptam, és megfulladtam. A vé-
gén már szólni sem bírtam. Azt még ki tudtam mondani: 
„Atyám, kezedbe ajánlom lelkemet.” Elmélkedjetek gyakran 
kínszenvedéseimről: ne csak a Nagyböjtben, hanem egész 
évben, és különösen arra gondoljatok, hogy kínszenvedé-
sem nem zárult le kereszthalálommal, hanem a világ vége-
zetéig folytatódik az emberek bűnei és az elkárhozott lelkek 
miatt. Mert szerető Szívemnek a legkisebb bűn is nagyon-
nagyon fáj, amivel Engem és Atyámat megbántjátok. Mivel 
féltőn szerető Istenetek vagyok, a legnagyobb kínszenve-
dés számomra minden elveszett lélek, akik a sátán karmai-
ban vergődnek, és az a pokol tüzére taszítja őket. Az ilye-
nekért kiáltottam a keresztfán: „Szomjazom!”  
 
Kicsi gyermekeim! Könyörögve kérlek benneteket! Soha ne 
feledkezzetek meg a bűnösökért imádkozni! A legjobb az, 
ha az Én szándékaimra és Édesanyám Szeplőtelen Szíve 
szándékára ajánljátok fel minden imátokat, mert Én annak 
juttatom, akinek a legnagyobb szüksége van rá, és aki a 
legközelebb áll ahhoz, hogy eldőljön örök sorsa, vagyis kö-
zel van halála.  
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Drága kicsinyeim! Vigyázzatok lelketek tisztaságára! Job-
ban, mint szemetek fényére. Gondoljatok mindig arra, hogy 
lelketeket az Én értetek kiontott drága szent Vérem mosta 
tisztára, és csak az Én éltető Lelkem tudja feltámasztani a 
lelki halálból.  
 
Drága kicsinyeim, vigyázzatok gondolataitok tisztaságára! 
Ezért kértem: „Szüntelen imádkozzatok!” Ezzel azt akartam 
mondani, hogy mindig gondoljatok Rám, mert amíg Nálam 
időztök, addig nem tud kísérteni a sátán. Gondolataitok 
tiszták maradnak és Nekem tetszőek. Ha mégis kísértene a 
gonosz lélek, azonnal fussatok Hozzám, imádjatok Engem, 
ne álljatok szóba vele és mondjatok ellent minden kísértés-
nek. Így megőrzitek lelketek tisztaságát, nagyon megdicsőí-
titek legszentebb Nevemet, Én pedig boldogan időzöm lel-
ketekben, mint földi templomomban, és üdvözítelek titeket. 
 
Megáldalak titeket Szívem minden értelmet meghaladó 
végtelen szeretetével, lágy ölelésével, megerősítő áldá-
sommal a nagy harcra, amely a sátán között és az Asszony 
gyermekei között dúl, akik megtartják Isten törvényeit. Fo-
gadjátok szeretetteljes, fenntartó, megerősítő áldásomat az 
Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.” 
 
Szentírási megerősítések: Tit 3, 4: „Üdvözítő Istenünk ki-
nyilvánította jóságát.” Tit 2, 11: „Istenünk arra tanít minket” 
Mk 4, 1 cím: Jézus tanít Mk 4, 17: Az üldözés. Mk 4, 11: „Ti 
megkaptátok az Isten Országa titkát.” 
 
2017. február 15. Itthon a kegyelem órájában az Úr Jézus: 
„Drága gyermekeim, Szívemnek kedves választottjai! Na-
gyon boldog vagyok köztetek. Minden vágyam az, hogy 
életszentségetek kiterjedjen a Föld minden lakójára. Élet-
példátokkal, szavaitokkal és tetteitekkel hirdessétek Evan-
géliumomat, és akik veletek találkoznak, megtapasztalják, 
hogy köztük lakom. Általatok sugárzom ki fényemet, ke-



215 

gyelmemet a környezetetekre. Ha látnátok, hogy vakító 
fényként ragyogok a lelketekben, megvakulnátok ettől a 
csodálatos fénytől, melyet kiárasztok a Földre mindazon 
gyermekeimen keresztül, akik tiszta lélekkel fogadnak En-
gem a szívükbe a Szentáldozásban.  
 
Drága gyermekeim! Ha szemlélhetnétek Engem dicsősé-
gemben, s ha megtapasztalhatnátok az Én végtelen szere-
tetemet, Rajtam csüngenétek éjjel-nappal, nem törődnétek 
a világ dolgaival, egyedül csak Engem imádnátok, Nekem 
adnátok hálát és viszontszeretnétek Engem teljes szíve-
tekből, teljes lelketekből és minden erőtökből.  
 
Drága kicsinyeim! Egyedül az Isten iránti szeretet az, amely 
boldoggá tesz, amely betölti lelketeket. Csak Istenben lehet 
szeretni a felebarátot. Ha Én állok két ember között, akkor 
gyakorlatilag Én szeretem őket egymás által. Minden har-
mónia, szépség, boldogság, szeretet Belőlem árad. Mivel 
Isten a saját képére és hasonlóságára teremtette az em-
bert, ezért belekódolta a szeretet és a boldogság iránti vá-
gyat, és minden ember csak akkor lesz igazán boldog, ha 
Istent megismerte, szerette, és Istenben kap szeretetet a 
másik embertől és ő maga is Istenben szereti felebarátját. 
Ezért adtam főparancsba a szeretetet, ami nem más, mint 
az Én életem megélése, mert Én Magam vagyok a Szere-
tet. A Miatyánkban is ezért tanítottam: Legyen meg a Te 
akaratod, mert Isten akarata az, hogy szeressétek Őt és 
Őbenne egymást. Ó, ha így élnének az emberek ebben a 
világban, nem lenne viszály, könny és bánat. Csak kaca-
gás, boldogság és szeretet. Ez volt az Édenkertben, erre 
teremtette Atyám Ádámot és Évát. Mivel Éva hitt a kígyó-
nak és Ádámot is elbuktatta, ezért szükséges volt, hogy 
Atyám megteremtse az új Évát, akinek testéből Én, az Új 
Ádám testet öltöttem, hogy megújítsam a Föld színét. Egy-
házam megalapításával, ami ugyanúgy az Én oldalamból 
származik, amelyből vér és víz folyt ki, és ezek a szentsé-
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gek, ami által Egyházamat létrehoztam. Egyházam az Én 
Menyasszonyom. Mivel misztikusan Belőlem származik, 
hasonlít ez ahhoz, amikor Isten az első Ádámot elaltatta, az 
oldalából kivette egy bordáját, amiből megalkotta az asz-
szonyt, Évát, a feleségét, akivel egy családot alkottak. Így 
az Egyház és Én egy családot alkotunk, mivel az Egyházat 
Én alapítottam, az Egyház az Én Testemből származik, és 
tulajdon Testemmel táplálom. Testem és Vérem élteti az 
Egyház minden tagját, ami által Bennem élnek és Én 
őbennük. Ezért mondtam nektek: csak egy Atyátok van, a 
Mennyei, ti pedig Énbennem mindannyian testvérek vagy-
tok. Ezért adtam főparancsba a szeretet törvényét, mert ti a 
szeretet Istenétől származtok, és arról ismernek föl titeket, 
hogy az enyéim vagytok, hogy ha szeretetben éltek egy-
mással.  
 
Drága gyermekeim! Nagy titok ez, amely elválaszthatatlan 
az Én kínszenvedésemtől és kereszthalálomtól. Mivel ti egy 
családot alkottok Velem és Hozzám tartoztok, nektek is 
részt kell vállalnotok az Én szenvedéseimből és meg kell 
halnotok, amiképpen Én is meghaltam a kereszten, hogy 
porsátor földi testetekből a lelketek kijöjjön és Énbennem, 
az Üdvözítőben új életre támadjon. Ez az élet rendje. Ne 
sirassátok azokat, akik meghalnak, mert valójában, ha hit-
ben hunytak el, akkor kapják meg örök, boldog életüket. 
Inkább igyekezzetek úgy élni, hogy ti is elnyerjétek az üd-
vösséget, és a Mennyországban örökké együtt legyetek 
elhunyt szeretteitekkel. 
 
Az ember, amíg a Földön él, kapott egy plusz érzékszervet, 
a hitet, ami kizárólag Isten ajándéka és kegyelme, és csak 
azok nyerik el, akik ezt kérik, vagy be akarják fogadni. Ez-
zel az érzékszervvel, ezzel a hittel tudtok csak Engem föl-
ismerni, beengedni a lelketekbe, különösen a Legszentebb 
Oltáriszentségre vonatkozóan, amit csak a hitetekkel tudtok 
megtapasztalni. Ha hittel imádkoztok, különféle módokon 
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válaszolok nektek. Átalakítom a körülményeket és kedve-
zővé teszem mindarra vonatkozóan, hogy segítsenek nek-
tek elérni az üdvösséget. Mert minden ezért van és erre 
irányul, hogy a lelkek fölismerjenek, megtaláljanak, szeres-
senek Engem, és Hozzám jöjjenek. Ez a Megváltás, ezért 
adtam értetek életemet a keresztfán. 
 
A Szentírásban ezt mondtam: minden fölösleges szavatok-
ról számot kell adni. Ma, amikor a médiumok világában 
rengeteg lehetőség nyílna erre, és elpazarolják a drága időt 
olcsó magazinműsorokra. Nagy felelősséggel tartoznak 
emiatt. Imádkozzatok magatokért és egymásért, hogy min-
dig fölismerjétek és megtegyétek az Én akaratomat, mert 
csak egyedül ez válik a saját és mások üdvösségére. 
Imádkozzatok azért, hogy maradéktalanul beteljesítsétek 
rátok vonatkozó örök, szent tervemet! Erre kaptátok az éle-
tet és erre kapjátok örök jutalmamat, ha teljesítitek. Ne fél-
jetek Tőlem, Én irgalmas vagyok! A legkisebb igyekezete-
teket és szándékotokat is megjutalmazom, de fontosnak 
tartom, hogy felvilágosítsalak titeket, hogy jól fel tudjatok 
készülni a számadásra. Megáldalak titeket Szívem végte-
len, irgalmas szeretetével az Atya, a Fiú és a Szentlélek 
nevében.” 
 
Szentírási megerősítések: Zsid 12, 25. 29: „Vigyázzatok, ne 
utasítsátok vissza azt, aki hozzátok szól. Mert ha azok sem 
menekültek meg, akik a földön szólót elutasították, mi még 
kevésbé fogunk megmenekülni, ha elfordulunk attól, aki az 
égből szól hozzánk. …a mi Istenünk emésztő tűz.” 
 
2017. február 20. Itthon az Úr Jézus: „Drága gyermekeim! 
Most fogják szétverni Egyházamat, amelyért Én a Véremet 
ontottam és a keresztfán kínhalált szenvedtem. Most fog-
nak elvenni Engem tőletek. Híveim szétszélednek. Csak a 
rejtekben lesz Szentmise. Egyházamra teljes sötétség bo-
rul. Látszólag a sátán győz, de ez csak a látszat. Azért, 



218 

hogy megrostáljam a papokat és a híveket, és világossá 
váljon mindenki számára, hogy ki melyik oldalt választja. A 
hűségesek, akik továbbra is kitartanak az igaz hit mellett, 
az Általam alapított szentségek mellett, száműzve lesznek. 
De aki Bennem bízik, arról Én gondoskodom. Ezért mond-
tam a korábbi üzenetekben, hogy híveim úgy gondoskodja-
nak papjaikról, mint saját családtagjaikról.  
 
Ne keseredjetek el, mindez nem tart sokáig, csupán addig, 
amíg az antikrisztus ideje le nem telik, amikor is visszajö-
vök dicsőségben és szám leheletével elsöpröm a gonoszt. 
Akkor helyreállítom és megszilárdítom megújult Egyháza-
mat, kiárasztom a Szentlelket és létrehozom az ezer éves 
béke uralmát. Amikor a szám leheletével elsöpröm az 
antikrisztust, abban a pillanatban megkötözöm a sátánt és 
a pokol fenekére taszítom. Nem tudja többé megtéveszteni 
és megkísérteni a lelkeket. Népem békében, biztonságban 
és boldogságban fog élni ezer éven át.  
 
Erre gondoljatok, kicsinyeim és ne keseredjetek el, ne sírja-
tok. Én megígérem, hogy minden lélekben kitartok egyik 
Áldozástól a másikig, még ha távolinak is tűnik a két szent-
áldozási alkalom. Én veletek vagyok mindennap a világ 
végéig. Így fogom szétválasztani a hamisakat az igazaktól, 
a képmutatókat az Engem szeretőktől. Minderre szükség 
van, hogy beteljesüljön a prófécia, hogy megjutalmazzam a 
Bennem bízókat és örök büntetéssel sújtsam a képmutató-
kat, akiknek nem Én kellek, hanem csak a karrier és az ön-
bálványozás.  
 
Gyermekeim! Amikor ellenfelem azt hiszi, hogy győzött, 
akkor fog a legmélyebbre, a pokol fenekére lebukni. Ti vi-
szont fent maradtok és az örök boldogság részesei lesztek 
a Mennyben. Fogadjátok megerősítő áldásomat a végső, 
nagy harcra, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.” 
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Szentírási megerősítések: Zsid 2, 3: „Az Úr hirdetett” Ef 5, 
27: „Ragyogóvá akarta tenni az Egyházat, amelyen sem 
szeplő, sem ránc, sem egyéb efféle nincsen, hanem szent 
és szeplőtelen.” 5, 16-17: „Használjátok fel az időt, mert 
rossz napok járnak. Ne legyetek értetlenek, hanem értsétek 
meg az Úr akaratát.”  
 
2017. február 21. Itthon az Úr Jézus: „Drága gyermekeim, 
Szívem kicsi választottai! Nagyon kedvesek vagytok Szá-
momra. Igen nagy örömömet és boldogságomat találom 
bennetek. Most mégis szomorú vagyok miattatok, mert elő-
re látom sorsotokat, amikor sok viszontagság közepette 
igen nagy üldözést kell elszenvednetek. Ne higgyétek, 
hogy elhagynálak benneteket. Akkor vagyok legközelebb 
hozzátok, amikor szenvedtek. Én, a szenvedő, keresztre 
feszített Krisztus, mindig azok mellett állok, azokkal egye-
sülök, akik Értem üldözést és vértanúhalált szenvednek. 
Drága gyermekeim! Véssétek jól szívetekbe szavaimat: „Én 
veletek vagyok mindennap a világ végezetéig.” „Nálam nél-
kül semmit sem tehettek.” Ez a két mondat ragyogja be lel-
keteket, adjon nektek reményt, vigaszt, boldogságot.  
 
Amikor a szüleim Egyiptomba menekültek velem, Szent 
Anyám Józsefnek azt mondta: „Hát hol a bölcső és a bútor-
zat és a bőséges kelengye, amit készítettem Kisbabám-
nak?”, mert azokat ott kellett hagyniuk, a szamár hátára 
ugyanis nem fért föl. Ekkor József bölcsességgel eltelve ezt 
válaszolta: „ha Jézus velünk van, mindenünk megvan”. Ti 
is, amikor szükséget szenvedtek és hiányos a kellék a rej-
tekben bemutatandó Szentmiséhez, csak azt ismételgessé-
tek: „ha Jézus velünk van, mindenünk megvan.”  
 
Drága gyermekeim! Gondoljatok száműzetésetek végére, 
mert az életetek a Földön rövid. Ez a világ az összes kin-
csével és pompájával örökre elmúlik, de az a szebb világ, a 
Mennyország, nektek készült, örökre ott lesztek. Imádtok, 
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szerettek Engem és az örök boldogság lesz a tiétek. Erre 
gondoljatok, amikor majd üldöznek és nélkülöznötök kell, 
hogy itt maradtam köztetek a parányi Szentostyában és 
Borban, és a hitetekkel Szent Testemet és Véremet fogad-
játok magatokhoz. Sajnáljátok azokat, akiknek ez nem ada-
tik meg, mert más vallásba születtek, vagy a sátán távol 
tartja őket Tőlem a bűneik miatt. Örüljetek és ujjongjatok, 
hogy Én a tiétek vagyok, és ti örökkön-örökké az Enyémek 
maradtok. A Mennyben látni fogtok Engem úgy, amint va-
gyok, színről-színre, teljes dicsőségem pompájában. Úgy 
hullatom rátok vissza dicsőségemet, amint azt erényeitek-
kel és szolgálatotokkal kiérdemeltétek, és amilyen mérték-
ben részesültetek a Földön szenvedéseimben. Erre gondol-
jatok, drága gyermekeim, az eljövendő dicsőségre és bol-
dogságra, és soha ne a földiekre helyezzétek tekintetete-
ket. Megáldalak titeket Szívem túláradó, végtelen szerete-
tével, megerősítő áldásommal az Atya, a Fiú és a Szentlé-
lek nevében.” 
 
Szentírási megerősítések: 1Tessz 2, 14-15: „Ti ugyanazt 
szenvedtétek el saját népetektől, amit ők a zsidóktól, akik 
Urunkat, Jézust és a prófétákat is megölték, minket pedig 
üldöznek, ezért az Isten előtt nem kedvesek, és az embe-
reknek is ellenségei.”  
 
2017. február 22. Itthon a kegyelem órájában az Úr Jézus: 
„Drága gyermekeim, Szívemnek kedves választottjai! Az éj 
sötétje borul most Egyházamra és a világra is. Egyházamat 
teljesen megosztotta a sátán. Papjaim és híveim meg van-
nak félemlítve. Ellenfelem falakat húz ember és ember kö-
zé, de mindennek meg kell történnie, mert így rostálom 
meg papjaimat és híveimet, így válik szét a búza a konkoly-
tól, az igaz a hamistól, a hűséges a hűtlentől.  
 
Drága gyermekeim! Készüljetek föl életetek odaadására 
Értem, amikor majd meg kell vallanotok Engem ez előtt a 
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bűnös nemzedék előtt. Álljatok ki bátran, mint annak idején 
Péter apostol a rabbik előtt, akit megbotoztak Értem, de ő 
mégis megfelelt nekik: „inkább kell engedelmeskedni Isten-
nek, mint az embereknek”. A Szentírás szavai örök érvé-
nyűek. Nem lehet két úrnak szolgálni: vagy az egyiket sze-
retik és követik, a másikat pedig megvetik. Mindazok, akik 
igazán szeretnek Engem, ki fognak tartani Mellettem hűsé-
gesen, és életük árán is tanúságot tesznek Rólam mindenki 
előtt.  
 
Kicsinyeim! Én mindig ott vagyok veletek, ahova Engem 
hívnak, és aki Engem képvisel. Abból az emberből maga a 
Szentlélek fog beszélni, ahogy azt az Evangéliumban meg-
ígértem. Újra mondom: ne készüljetek rá, hogy mit mondo-
tok, mert a Szentlélek fogja általatok bizonyítani az Általam 
hirdetett igazságot. Próféciáim mind beteljesülnek, egyetlen 
egy sem marad el belőlük. Ne féljetek azoktól, akik a testet 
megölik, és akik azzal fenyegetnek, hogy kizárnak a zsina-
gógájukból: ugyanezt tették az első keresztényekkel is. Ti 
csak egyedül Nekem akarjatok megfelelni, mert az Én íté-
lőszékem előtt fog mindenki számot adni cselekedeteiről. 
Én vagyok a Megváltó, Aki a Véremet ontottam értetek a 
keresztfán, és megnyitottam számotokra a Mennyország 
kapuját.  
 
Drága kicsinyeim! Szeressetek Engem mindhalálig! Marad-
jatok hűségesek vértanúságotokig, és Én a fejetekre te-
szem az örök élet koronáját. Erre áldalak meg titeket Szí-
vem túláradó, végtelen szeretetével az Atya, a Fiú és a 
Szentlélek nevében.” 
Szentírási megerősítések: Mk 4, 26: „Jézus mondta” Gal 1 
12: „Jézus Krisztus kinyilatkoztatása” 
 
2017. február 25. Itthon az Úr Jézus: „Drága gyermekeim, 
Szívemnek kedves választottai! Készüljetek! Az idő nagyon 
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rövid, szinte már itt is van. Beteljesül mindaz, amire felké-
szítettelek benneteket.  
 
Kicsi gyermekeim! Ne az ideig való szenvedést lássátok 
magatok előtt, hanem örüljetek és ujjongjatok, hogy már 
nagyon közel van dicsőséges visszajövetelem, amikor 
szám leheletével elsöpröm a gonoszt, és lehozom a Földre 
az ezer éves béke uralmát. Addig is készüljetek föl mindar-
ra a sok rosszra, amit előre megmondtam nektek, mert 
mindezek most fognak beteljesülni. Képzeljétek el, amikor 
üres lesz az oltár, nem leszek rajta, nem tudtok a szentsé-
gekhez járulni, helyette tévtanításokat fognak hirdetni azok 
az emberek, akik kárhozatos bálványimádóknak neveznek 
titeket. Pedig ha figyelmesen elolvasnák Szent János 
Evangéliumát, akkor megértenék, hogy az Eucharisztikus 
beszédben mit mondtam nektek. De ők a sátánt szolgálják. 
Ellenfelem pedig jól tudja, hogyha megfoszt Tőlem titeket, 
akkor könnyen el tud bánni veletek.  
 
Kicsinyeim! Amikor letelik az ezer év, újra eljövök, hogy 
megítéljem a világot. Mindenkinek nyilvánvalóvá lesznek 
cselekedetei, és mindenki végérvényesen elfoglalja az őt 
megillető helyet a szerint, amit cselekedeteivel kiérdemelt.  
 
Kicsinyeim! Jóllehet, hogy Én végtelenül szerető, irgalmas, 
Megváltó Istenetek vagyok, Aki értetek emberré lettem, 
hogy Magamra véve bűneitek rettenetes súlyát és terhét, 
elszenvedjem az érte járó kegyetlen büntetést, ez által 
megnyitva nektek Országom kapuját. De tisztában kell len-
netek azzal, hogy nektek is részesülni kell szenvedéseim-
ben, mert minden bűn elégtételt kíván. Éppen ezért, kicsi-
nyeim, ne lázadjatok, ha keresztet kaptok: adjatok hálát 
érte, mert a szenvedésnek két oka van. Az első, amikor a 
személy a saját bűnei miatt vezekel. A második pedig, ami-
kor mások bűnei miatt engesztel.  
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Drága gyermekeim! Féljetek elkövetni a bűnt! Az Istenféle-
lem megvéd titeket a kárhozattól. Én megmutattam haragos 
arcomat is, amikor a Földön éltem. Beolvastam a farizeu-
soknak, hogy fehérre meszelt sírok, és kikergettem ostorral 
a kufárokat a templomból, Atyám házából. Ne hallgassatok 
azokra, akik meg akarnak téveszteni titeket, hogy Én egy 
végtelenül irgalmas, megbocsátó, szerető, vajszívű Isten 
vagyok. Ez féligazság, ami ellenfelem műve. Valóban meg-
bocsátó vagyok, ha látom, hogy a bűnös megbánta tettét, 
bocsánatot kér, és erős fogadalommal megígéri és meg is 
tartja, hogy soha többé nem vétkezik. Az ilyen embernek 
van reménye. Ő a tisztítótűzben megtisztulva elnyeri Atyám 
Országát, az örök boldogságot. De jaj, azoknak a szeren-
csétlen, félrevezetett embereknek, akik azt hiszik, hogy 
nyugodtan vétkezhetnek, mert „annak semmi következmé-
nye nem lesz”. Ez hazugság. Újra mondom: féljétek az Is-
tent szent Istenfélelemmel! Gondoljatok éltetek végére, ha-
lálotok pillanatára, amikor mindnyájatoknak, kivétel nélkül 
meg kell állnotok isteni ítélőszékem előtt, ahol megfizetek 
mindenkinek cselekedetei szerint. Újra mondom: ne köves-
setek el bűnt! Forduljatok vissza a széles útról, ami a kár-
hozatba visz – sajnos sokan mennek rajta, végük az örök 
pusztulás. De ti, akik meghalljátok szavam, keressétek a 
szűk ösvényt, ami az Én akaratom, és ami az örök üdvös-
ségre vezet. Ha megteszitek, amit kérek, elnyeritek az örök, 
boldog életet. Bízzatok Bennem, Én veletek maradok min-
den nap a világ végéig. Még a próbatételekben is mellette-
tek vagyok. Csak annyit történhet meg, amennyit Én meg-
engedek. Megáldalak titeket Szívem túláradó, végtelen, 
minden emberi értelmet meghaladó szeretetével, megerősí-
tő áldásommal az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.” 
 
Szentírási megerősítések: Mk 2, 13: „az Úr Jézus tanította 
őket” 
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2017. február 26. Itthon az Úr Jézus: „Drága gyermekeim! 
Hamarosan eljövök dicsőségemben megítélni a Föld lakóit. 
Éljetek szüntelen készenlétben, mert nem tudjátok sem a 
napot, sem az órát! Amiben most éltek, az a nagy hiteha-
gyás korszaka, amire kétezer évvel ezelőtt ez mondtam: 
„vajon talál-e hitet a Földön az Emberfia, amikor visszajön 
dicsőségében?” Amióta ember él a Földön, még soha nem 
volt ekkora szellemi háború a lelkekért. A sátán most egye-
nesen a hitetek elvesztésére törekszik. Ezért állítja elétek 
ezt a rengeteg tévtanítót, ezért mutat be Engem úgy, mint 
egy nyájas öregapót, aki csak jutalmaz, és már évtizedek 
óta azt sugallja, hogy nincs ördög és nincs pokol, mert ami 
nincs, az ellen nem kell védekezni.  
 
Gyermekeim! Ti tartsatok ki a Szentírás tanítása mellett! 
Csak azt fogadjátok meg, amit az Evangéliumban mondtam 
nektek, mert az az igaz kép Rólam, hogy irgalmas, szerető 
Isten vagyok, de egyben igazságos is, Aki a jókat megju-
talmazza, de a gonoszokat megfenyíti.  
 
Drága gyermekeim! Életetek minden pillanatában tudato-
sítsátok magatokban, hogy az Én állandó Jelenlétemben 
vagytok. Én, Aki Isten vagyok, Aki megteremtettelek benne-
teket, nem csak annyit látok belőletek, mint a másik ember 
(szavaitokat, tetteiteket), hanem Én, Aki alkottalak, a szívek 
és a vesék vizsgálója vagyok, látom a gondolataitokat, ér-
zelmeiteket, ismerem szándékaitokat, még mielőtt megva-
lósítanátok azokat. Ezért mondtam: a szív bőségéből szól a 
száj, és hogy minden cselekedet a szívből indul ki. Amilyen 
a szívem, olyanok a tetteim. Erre is érvényes: gyümölcséről 
ismerik meg a fát. A bűnös ember cselekedetei gonoszak 
és rosszak, ezért elvetendőek. Az életszentségben élő em-
ber szavai és tettei erényesek, építőek, jóindulatúak, szere-
tetteljesek. Mindezt azért mondtam nektek, mert közel az 
óra, és már itt is van, amikor mintegy tükörben meg fogjá-
tok látni magatokat, kik is vagytok valójában. Hova tartoz-
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tok. Engem követtek-e a keskeny ösvényen az önmegta-
gadásban és a kereszthordozásban, vagy a széles úton 
jártok, a kicsapongásban, a züllésben, az önzésben és a 
paráznaságban. Mert minden út oda torkollik, ahova vezet. 
A bűnös ember útja a pokolra vezet, de az életszentségben 
élők útja a Mennybe. Nagy kegyelem számotokra, hogy 
meg fogjátok látni, hogy most hol tartotok. Azért, mert még 
kaptok Tőlem egy esélyt, hogy letérjetek a gonoszság útjá-
ról, és Hozzám csatlakozzatok. Nagyon sok ember fog ek-
kor megtérni, amikor látja, hogy cselekedeteik hova vezet-
nek, és megijednek, amikor megmutatom nekik a poklot, 
hogy mennyit kell ott szenvedni vég nélkül, mindörökké.  
 
Kicsinyeim! Vegyétek nagyon komolyan figyelmeztetése-
met, mert örök sorsotok múlik rajta. Lehet, hogy kemény-
nek és szigorúnak tartjátok intéseimet, de Én az igazságot 
mondom nektek. Igazságosságom épp olyan mély és töké-
letes, mint irgalmasságom. Irgalmazok mindazoknak, akik 
megbánják bűneiket és szakítanak bűnös életükkel. Igye-
keznek megismerni és tettekre váltani törvényeimet. De 
megfizetek igazságosan mindazoknak, akik hátat fordíta-
nak Nekem és törvényeimnek, és kitartanak bűnös életük 
mellett. Vegyétek nagyon komolyan szavaimat, amelyet 
Szent Véremmel és kereszthalálommal pecsételtem meg. 
Legyek Én intő jel és példa számotokra, hogy mily hatal-
mas árat fizettem megváltásotokért, amikor bűneiteket Ma-
gamra véve ártatlanul kínhalált szenvedtem, hogy lerójam 
adósságotokat. Szeretetem mérhetetlen és végtelen iránta-
tok, de értsétek meg: nélkületek nem tudlak üdvözíteni 
benneteket. Minden kegyelmet megadok a bűnösnek, hogy 
vonzzam Magamhoz, hogy megtérjen, de ha nem akar, 
nem alkalmazok erőszakot, mert tiszteletben tartom szabad 
akaratát. Újra mondom: vérkönnyeket sírok minden egyes 
elkárhozott lélek miatt. De nem dönthetek helyette. Értelmet 
és szabad akaratot kaptatok. Egyedül ti döntitek el örök 
sorsotokat. Jobban tennétek, ha nem vesződnétek a mu-
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landóság foglalatosságaival, a megélhetési gondokkal, ha 
beérnétek kevesebb anyagiakkal és fordítanátok időt lelke-
tek fejlődésére, hogy előkészítsétek megtéréseteket. Ha 
csak napi 5-10 percet olvasnátok az Evangéliumot, ha csak 
egy kis fejezetet olvasnátok belőle, az már elegendő lenne 
arra, hogy megismerjétek törvényeimet, és a szerint éljetek. 
Akkor már nem tudna becsapni a sátán, mert ismernétek az 
igazságot, hogy Én mennyire szeretlek benneteket és a 
javatokat akarom.  
 
Drága kicsinyeim! Imádkozom értetek Atyámhoz, hogy egy 
se vesszen el közületek, hogy mindannyian megtérjetek: ha 
előbb nem, legalább halálotok óráján. Arra vágyom, hogy ti 
is ott legyetek, ahol Én, és lássátok dicsőségemet. Üzene-
teim fölkészítenek a Velem való nagy találkozásra, amikor 
megálltok ítélőszékem előtt, és számot adtok gondolataitok-
ról, szavaitokról és cselekedeteitekről. Megáldalak benne-
teket Szívem végtelen szeretetével, megerősítő áldásom-
mal az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.” 
 
Szentírási megerősítés: Mt 14, 16: „(Jézus) válaszolt” 
 
 
 
 
 
 

Mária Julianna által kapott imák 
 
2015. október 6. Szentségimádáson ima a Szentlélek által: 
„Hőn imádott Istenem! Kérünk, tekints le ránk! Töltsd be 
szívünket Szentlelkeddel! Vezess minket Magadhoz! Gyújts 
fényt a lelkünkbe, hogy Téged imádjunk és dicsőítsünk!  
 
Teremts bennünk fényt, hogy Téged hordozzunk körül a 
világban, mert Te vagy a világ Világossága!  
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Teremts bennünk tisztaságot, hogy méltó tabernákulumaid 
legyünk! Te élj és működj mindenkor bennünk!  
 
Teremts bennünk békét, hogy a Te békéd eszközei le-
gyünk! Ahol csak járunk – kelünk, a megbékélést hirdes-
sük!  
 
Teremts bennünk szeretetet, hogy Te szeress általunk! A 
Te szereteted égessen ki belőlünk minden gyarlóságot, és 
a Te szereteteddel szeressünk mindenkit!  
 
Ó Jézus, Aki leszálltál közénk, és fölvetted Szűz Anyád 
méhében az Emberi Testet. Formálj belőlünk szenteket, 
akik egy egész örökkévalóságon át hirdetjük dicsőségedet! 
Téged magasztaljunk, és áldjunk! Neked hálát adjunk! Ott 
legyünk, ahol Te, és lássuk dicsőségedet! Örökké gyönyör-
ködjünk Benned, ó szentek Szentje, drága jó Megváltó 
Krisztusunk! Légy áldva, dicsőítve és magasztalva örökkön 
örökké! Ámen.” 
 
2015. okt. 31. Szentségimádáson a Szentlélek így imádko-
zott bennem: „Ó fenséges, ó magasztos, ó dicsőséges, 
minden dicséretre méltó! Leborulok Szent Lábad zsámolya 
előtt. Úgy imádlak, dicsőítelek, szeretlek, és hálát zengek 
Neked, hőn imádott Mennyei Örök Édesatyám, Megváltó 
Krisztusom, Szentlélek Istenem! Ó mily jó Téged imádni, 
szeretni, Neked hálát adni, Atya, Fiú, Szentlélek, Szenthá-
romság egy Isten! Ó, Isteni Fölség, Akinek örök szereteté-
ből létezünk. Az egész örökkévalóság kevés lesz rá, hogy 
Neked hálát adjunk. Mert Te alkottad az egész világmin-
denséget. A Mennyet és a Földet, és rajta az embert, a sa-
ját Képedre és Hasonlatosságodra. Mert annyira szerettél 
minket kezdettől fogva, hogy a legnagyobb méltósággal, 
szabad akarattal és értelemmel ruháztál fel. Mindezt azért 
adtad, hogy Téged megismerjünk, szeressünk, és Neked 
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engedelmeskedjünk. Szent kegyelmedből elnyerjük az örök 
életet. Kérlek, állítsd helyre a Földön a rendet, amelyet 
öröktől fogva alkottál, a szeretetet, amelyre minden embert 
teremtettél. Kérlek, taposd el a sátánt, kötözd meg, és vesd 
a pokol fenekére, hogy ne tudja többé megkísérteni az em-
bert! Kérlek, hozd el az ezer éves béke uralmát a Földre! 
Te tanítottad a Miatyánkban: jöjjön el a Te országod! Kér-
lek, teljesítsd be akaratodat, és a mi vágyunkat: jöjjön el a 
Te országod, ahol a béke és a szeretet csókot váltanak 
egymással! Ahol a Te törvényed szerint élnek az emberek, 
a főparancsot megtartva, ami a szeretet. Kérlek, töltsd meg 
szívünket az Irántad való önzetlen, tiszta szeretettel, és 
add, hogy Benned és Érted szeressük testvéreinket, mint 
magunkat. Sőt, úgy szeressük őket, ahogy Te szerettél 
minket, hogy az életedet adtad oda értünk. Ó imádott Üd-
vözítőnk légy áldva és imádva az Atyával és a Szentlélek-
kel együtt örökkön örökké! Ámen.” 
 
2015. nov. 3. Szentségimádáson Jézus: „Mindig csak így 
imádkozz: Imádott Jézusom! Kérem kegyelmedet, hogy 
maradéktalanul teljesítsem rám vonatkozó örök szent ter-
vedet, a küldetést, amelyet rám bíztál! Kérlek, Te mentsd 
meg általam mindazokat a lelkeket, akiket öröktől fogva 
elém akartál hozni, hogy üdvözítsd őket!  
 
Jézusom! Nincs más boldogságom, mint Téged imádni, 
szeretni és szolgálni minden körülmény között. Ezért újra 
meg újra felajánlom Neked az életemet. Te cselekedj, Te 
működj általam! Az ajkam mindig csak Rólad beszéljen, 
hogy közelebb vonzzam Hozzád a lelkeket! Szívem csak 
arra vágyakozzon, hogy lelkek özönét vezesd be általam 
örök dicsőségedbe! Egyedüli kincsem és reményem az le-
gyen, hogy mindig megtegyem szent akaratodat! Ámen.  
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Ha így imádkozol, meghallgatom minden könyörgésedet, 
minden vágyadat teljesítem. Siker koronázza minden igye-
kezetedet.” 
 
2015. dec. 13. Szentségimádáson ima a Szentlélek által: 
„Ó Szentséges, ó Fenséges, ó Mindenható, Akit az Ég és 
Föld befogadni nem képes, mert mindez a Te kezed alko-
tása. Te, Aki fölötte állsz az egész világmindenségnek, Akit 
a Mennyben és a Földön megszámlálhatatlan lélek dicsőít 
és magasztal, Te, Aki felfoghatatlan vagy a véges emberi 
értelem számára, mert Te örök és végtelen vagy. Létednek 
nincs kezdete és vége. Te vagy, Aki van. Az örökkévaló, a 
láthatatlan, a végtelen fényesség, erő és hatalom, Kinek 
titkaiba még a leghatalmasabb angyalok sem tudnak bele-
látni… Ó Hatalmas, ó Fenséges, ó szentek Szentje, Aki 
minden tiszteletre és dicséretre méltó vagy! Előtted hódol-
nak a Mennyben a szent angyalok és az üdvözült szentek 
megszámlálhatatlan serege, és vég nélkül dicsőítő himnu-
szokat zengenek Szent Fölségednek, mert minden dicsé-
retre és tiszteletre méltó vagy Te, Aki Magad vagy az Örök 
Szeretet, Akinek végtelen jóságából és szeretetéből létezik 
a Menny és a Föld, az egész teremtett világ. Te csak szól-
tál: legyen – és lett. A Te szavad most is teremtő szó. Ha 
engedelmeskedünk parancsodnak, szentekké válunk. De 
szabad akarattal ajándékoztad meg az embert. Ez azt je-
lenti, hogy ellene mondhatunk szent törvényeidnek, de ak-
kor menthetetlenül elkárhozunk. Ó Teremtő Atyánk! Ne 
hagyj elveszni egyet sem közülünk! Inkább fenyíts meg 
bennünket, mint bölcs Apa a fiát, hogy megmentse egy 
még nagyobb rossztól! Szent Fiad ártatlan, értünk kiontott 
drága Szent Vérére kérlek, ne engedd, hogy kárhozatra 
jusson egy is közülünk, akikért Szent Fiad Magát kínhalálra 
adta! Mennyei Örök Édesatyánk, Szent Fiadért kérlek, 
nyisd meg szívünket, hogy befogadjunk Téged, hogy meg-
térjünk Hozzád, hogy Szent Fiadat kövessük egész éle-
tünkben, Aki út, igazság és élet!  
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Mennyei Örök Édesatyám! Őérte, Akit Te szültél, kérlek, 
irgalmazz nekünk! Ámen. 
 
Ó Jézusom, imádott Királyom! Köszönöm, hogy leszálltál a 
Mennyből, Szent Atyád öléből, a Szent Szűz méhébe, és 
megszülettél közénk, a mi örömünkre. Kérlek Téged, Add 
kegyelmedet, hogy mi is a szívünkbe fogadjunk Téged, 
mint egykor Szent Édesanyád! Vele együtt ismételjük az Ő 
szavait minden élethelyzetben: „Íme az Úr szolgálóleánya 
vagyok, legyen nekem a Te Igéd szerint!” Kérem kegyel-
medet, hogy kitartsunk ebben akkor is, ha az életünkbe 
kerül. Kérlek, adj nekünk szikla szilárd hitet, mint egykor 
szent apostolaidnak, és a húsz évszázadon keresztül vér-
tanúhalált halt összes mártírnak, hogy jobban szeressünk 
Téged, mint az életünket. Az ne fájjon nekünk, ha minket 
sértenek, hanem csak az, ha Téged gyaláznak, és Neked 
hátat fordítanak. Ó irgalmas Jézusom! Kérlek, adj kereszte-
ket ezeknek az embereknek, ami az üdvösségre vezeti 
őket! Indítsd gyermekeidet, hogy imádkozzanak és engesz-
teljenek a bűnösökért, hogy egy se vesszen el közülük! 
Imádott drága jó Jézusom! Vezess mindnyájunkat az örök 
életre! Ámen.” 
 
2015. dec. 28. Szentségimádáson ima a Szentlélek által: 
„Ó fönséges, ó magasztos, ó szentek Szentje, Aki a legmél-
tóságosabb Oltáriszentségben jelen vagy! Dicsőítelek, ál-
dalak és magasztallak Téged, Üdvözítő Istenünk. Aki le-
szálltál a Mennyből, és köztünk maradtál, hogy lelkünket 
drága Szent Testeddel és Véreddel tápláld. Ó, második 
Isteni Személy, Akinek Szent Teste valóban étel, és drága 
Szent Vére valóban ital. Te megerősíted lelkünket ebben a 
siralomvölgyben, Te megitatsz bennünket ebben a sivatag-
ban. Te vagy számunkra az örök élet kenyere és bora. Te 
Magad vagy a mi örök életünk és boldogságunk. Ó, Jézus 
Krisztus, Aki alászálltál a Szűz méhébe, Akit megszenteltél. 
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Megtestesültél és Emberré lettél, értünk, emberekért. Le-
hoztad a Mennyből Atyád Igéjét, amely az életszentségre 
visz bennünket, ha a szerint élünk. Csodákat tettél, hogy 
higgyünk Benned. A keresztfán értünk kínhalált szenvedtél, 
hogy üdvözíts minket. Minden bűnünket Magadra vetted, 
így fizettél értünk hatalmas váltságdíjat. Te a legnagyobb 
szenvedést viselted el értünk, hogy megments az örök kár-
hozattól, a kínok helyétől. Ó Jézusom, hála és dicsőség 
legyen Neked örökkön örökké! Ó végtelen szeretet, jóság, 
irgalom és megbocsátás! Kérünk, maradj mindig velünk! Ne 
hagyj el bennünket ebben a siralomvölgyben! Táplálj min-
ket Önmagaddal a legméltóságosabb Oltáriszentségben! 
Vonzzál minket Magadhoz, hogy szüntelen járuljunk Hoz-
zád, imádjunk, szeressünk Téged úgy, hogy megtartjuk 
törvényeidet! Jézus! Jézus! Jézus! Üdvözítő Királyunk! 
Imádunk Téged, örök Boldogságunk. Ámen.” 
 
2016. jan. 7. Itthon a kegyelem órájában az Úr Jézus a 
Szentáldozásról: „Gyermekem! Értesd meg az emberekkel, 
hogy soha ne megszokásból áldozzanak, hanem mindig 
csak szeretetből fogadjanak a szívükbe! Ha pedig szeret-
nek, akkor úgy fogadjanak Engem olyannak, Aki valójában 
vagyok, a második Isteni Személy, az Istenember, Aki 
örökké élek, Aki hatalmasabb vagyok minden világi méltó-
ságnál és fölötte állok az egész világnak. Szemléltesd ve-
lük, hogyha egy előkelő embert, egy királyt, egy császárt, 
vagy egy minisztert fogadnának a házukba, akkor bizonyá-
ra alaposan kitakarítanának, kifestenének, és finom étele-
ket készítenének a számára. Méltán várom el ezt egy lélek-
től, aki a szívébe akar fogadni Engem, hogy lelke hófehér 
és ragyogó fényes legyen, amit a Szentgyónásban, alapos 
bűnbánatban megtisztított. A finom csemegék pedig azok a 
szeretetaktusok legyenek, amelyekkel Rám figyelt a 
Szentmisében, nem kalandozik el, hanem összpontosít a 
felolvasott szentírási részekre és a pap szentbeszédére. És 
miután így összeszedte magát, így fogadjon Engem a lel-
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kébe. Amikor pedig ez a nagy Találkozás megtörténik, 
hogy Én, az Istenember, Aki a Szentlélek közreműködése 
által leszállok az oltárra, és betérek egy hívő szívébe a 
Szentáldozásban. Akkor pedig ne rohamozzon meg Engem 
a saját problémáival, mint egy automatát, hogy kikénysze-
rítse Belőlem kívánságai teljesítését. Hanem mint egy sze-
retett Vendéget, Akit várva várt, ültessen le lelke palotájá-
ban és nagy szeretettel figyeljen Rám. Kiüresítve önmagát, 
szívja be a lelkébe a kegyelmeket, amelyeket ilyenkor kap 
Tőlem. Ez után a csöndesség után, amivel megadja Nekem 
az elsőbbséget, hogy szóljak hozzá, ha úgy gondolom, 
mély megsemmisülésben adjon Nekem hálát. Azért, hogy 
itt maradtam köztetek, hogy az ő szívébe betértem és osz-
tom kegyelmeimet kinek-kinek szükséglete szerint. Csak 
annyit kérjen: Uram, tégy engem méltóvá, hogy ajándékai-
dat befogadjam, és szent akaratodat tettekre váltsam. Te 
légy az én Istenem, Vezetőm, Mindenem, Örök Boldogsá-
gom. Ámen.”  
 
2016. febr. 2. Szentségimádáson ima a Szentlélek által: 
„Így imádkozzatok a bűnösökért: Drága jó Jézusom! Értünk 
kiontott drága Szent Véredre, rettenetes kínszenvedéseidre 
és kereszthalálodra kérlek, mentsd meg a lelkeket! Ragadd 
ki őket a sátán markából! Rejtsd el őket irgalmas Szívedbe! 
Mosd meg őket értük kiontott drága Szent Véreddel, és így 
vezesd őket a Mennyei Atya Legszentebb Színe elé!  
 
Drága Jézusom! Te mindent megtehetsz. Akadályozz meg 
minden bűnt, semmisíts meg minden bűnre vezető alkal-
mat! Indítsd a bűnösöket, hogy undorodjanak minden bűn-
től! Egyedül Hozzád vágyakozzanak, Aki megváltottad őket 
a keresztfán!  
 
Drága Szent Jézusom! Tégy minket szentekké, hogy mél-
tóképpen fogadjunk Téged a Legszentebb Eukarisztiában, 
tiszta szívünkbe!  
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Drága Szent Jézusom! Könyörögve kérlek, üdvözíts min-
den embert! Ámen.” 
 
Az Úr Jézus: „Erre az imára nagyon sok lélek fog üdvözül-
ni.” 
 
2016. febr. 7. Szentségimádáson a Szentlélek: „Ima meg-
bocsátó irgalomért.” 
 
„Jézus, Te ott függsz a keresztfán. Onnan kiáltasz, szomja-
zom! Az én nyomorult, bűnös lelkemre szomjaztál, és min-
dazokéra, akik a világ végéig fognak élni. Könyörgök min-
den emberért, akik még nem ismernek Téged, és keresik a 
boldogságot az élvezetekben, és függőségekben tobzód-
nak. A sátán csapdájában vergődnek, és nem találnak ki-
utat.  
 
Jézusom Te mondtad: „Az aratni való sok, de a munkáskéz 
kevés.” Küldj munkásokat az aratásba! Most azokért imád-
kozom, akik nem jutnak el a templomba. Kérlek, küldj hoz-
zájuk igehirdetőket, akik lelki táplálékot adnak nekik, akik 
fényt gyújtanak számukra a sötétben, és megismertetnek 
velük Téged, a világ Világosságát. Ó, Jézusom, kérlek, adj 
nekik hitet, reményt és szeretetet! Ezt a három Isteni 
erényt, ami által nem veszhetnek el.  
 
Jézusom! Te vagy a világ Világossága. Te hoztad el ne-
künk az örök élet Igéjét. Te váltottál meg bennünket a ke-
resztfán. Kérünk Téged, add meg a kegyelmet, hogy min-
den lélek megismerjen és szeressen Téged, és engedel-
meskedjen törvényeidnek. Ámen.” 
 
2016. febr. 14. Itthon a kegyelem órájában az Úr Jézus: 
„Így imádkozz: Gondviselő Mennyei Jó Atyánk! Te Szent 
Fiadat adtad értünk, hogy kiontott Vérével és kínhalált 
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szenvedett Testével megváltson minket. Jó Atyánk, kérünk, 
add kegyelmedet, hogy Szent Fiad szenvedéseivel egye-
sülve valamennyien az Ő képmásaivá alakuljunk át a Te 
mind nagyobb dicsőségedre! Ha azt akarod, hogy vérta-
núkként hagyjuk el ezt a világot, elfogadjuk. Ha azt akarod, 
hogy még itt maradjunk és lelkeket mentsünk a Te dicső-
ségedre, azt is elfogadjuk. Mennyei Jó Atyánk! Tégy velünk 
tetszésed szerint és add kegyelmedet, hogy az Irántad való 
szeretetben és a Tőled kapott feladataink elvégzésében 
mindhalálig kitartsunk! Ámen. Erre áldj meg bennünket az 
Atya a Fiú és a Szentlélek nevében.” 
 
2016. márc. 1. Szentségimádáson ima a Szentlélek által: 
„Imádlak Téged teljes szívemből, legfölségesebb, magas-
ságos Isten! Benned elmerülni, Téged dicsőíteni a legbol-
dogabb érzés a Földön és a Mennyben! Ó fölséges, ó ma-
gasságos, kimondhatatlanul jó és irgalmas Istenem! Kö-
szönöm minden kegyelmedet. Hálát adok mindazért, amit 
megadni méltóztattál, és köszönöm, hogy megóvtál mindat-
tól, amitől akartál. Kérve-kérlek, add meg ezután is min-
dazt, amit jónak látsz, és őrizz meg mindattól, ami nem vál-
na lelkem-testem javára. 
 
Jézusom, hála és dicsőség legyen Neked mindazért, amit 
megengedsz, és köszönöm Neked, hogy megóvsz a rossz 
dolgoktól. Rád bízom, hogy mikor mit adsz meg, és mit 
nem. Nem kérek semmit, csak azt, amit a Miatyánkban ta-
nítottál: legyen meg a Te akaratod. Nincs számomra na-
gyobb gyönyörűség, mint az, amikor a Te akaratod érvé-
nyesül.  
 
Jézusom! Veled együtt akarom kiinni a kelyhet! Nem utasí-
tom vissza a kereszteket, a szenvedések kelyhét. Mert tu-
dom, hogy ez a lélekmentés eszköze, ha a Te végtelen 
örök áldozatoddal egyesülve felajánljuk magunkat Neked.  
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Kérlek, Jézusom, add kegyelmedet, hogy mindig legyen 
erőm igent mondani Neked az áldozatokra, az önmegtaga-
dásokra és a keresztekre, amelyeket azért adsz, hogy 
megóvj a kárhozattól, hogy lelkemet megszenteld, és az 
örök életre vezesd, és általam más lelkeket is üdvözíteni 
akarsz. Jézusom, kérlek, add meg nekem a kegyelmet, 
hogy maradéktalanul beteljesítsem rám vonatkozó örök 
szent tervedet. Ámen.” 
 
2016. május 1. Szentségimádáson ima a Szentlélek által: 
„Imádlak, szeretlek fönséges Jézusom, Aki leszálltál kö-
zénk Atyád boldogságából, ebbe a siralomvölgybe, ahol 
üldözés, ellenségeskedés és hatalomféltés várt Rád. „Ke-
resztre Vele!” És Te éppen ezért az óráért jöttél. A 
Getszemáné kertben Vérrel verítékeztél, halálfélelemben 
remegtél, és így imádkoztál: „Abba! Atya! Neked minden 
lehetséges. Ha lehet, múljék el Tőlem ez a kehely, anélkül, 
hogy kiinnám! De ne az Én akaratom legyen, hanem a Ti-
éd!” 
Gonosz pribékek gúnyoltak, kínoztak. Drága Szent Tested 
csupa Seb és Vér volt. Te mindezt szótlanul tűrted, közben 
magadban felajánlottad az Atyának a bűnösök megmenté-
séért. Nincs szenvedés, amin Te át nem mentél. Nincs bűn, 
amit Te meg nem bocsátanál. Csak aki megátalkodott, aki 
ragaszkodik bűnéhez, nem bánja meg, nem kér bocsána-
tot. Az ilyen ember az ördögök martaléka lesz. A tűz 
emészti, és a férgek rágják örökkön örökké. Az ilyenért fö-
lösleges volt keresztáldozatod, mert hiábavalóvá tette ma-
gában kegyelmedet.  
 
Drága Szent Uram! Te vérkönnyeket sírsz minden elkárho-
zott lélek miatt. Te minden kegyelmet megadsz neki, de 
tiszteletben tartod szabad akaratát. Akarata ellenére senki 
sem üdvözül. Milyen tragikus. Ti bűnösök! Halljátok meg az 
Üdvözítő Isten-Ember szavát, amit a keresztről kiált felétek: 
„Szomjazom!” A ti lelketekre szomjazik. Bánjátok meg bű-
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neiteket! Tisztuljatok meg a bűnbocsánat szentségében! 
Ne legyetek süketek Krisztus szeretetteljes szavára! Ő 
azért jött, hogy üdvözítsen, hogy megmentsen. „Atyám, 
bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek!”  
 
Drága Szent Jézusom! Add a mi ajkunkra is ezeket a sza-
vakat, amikor ellenségeinkre joggal haragszunk! Teérted, a 
Te értünk kiontott drága Szent Véredért tudjunk, és akar-
junk megbocsátani egymásnak, mert Te ezt mondtad:  
„bocsásd meg a vétkeinket, amint mi is megbocsátottunk az 
ellenünk vétkezőknek.” (Máté 6, 12.) „Ha megbocsátjátok 
az embereknek, amit vétettek ellenetek, mennyei Atyátok is 
megbocsát nektek. De ha nem bocsáttok meg az emberek-
nek, Atyátok sem bocsátja meg bűneiteket.” (Mt 6, 14-15.) 
 
Drága Üdvözítő Jézusunk! Gyújtsd lángra szívünket! Töltsd 
meg a Te szereteteddel! Adj nekünk megbocsátó szívet! 
Olyat, amilyenben Neked kedved telik. Cseréld ki a mi kő 
szívünket a Tiédre, amely annyira szeretett, hogy vállalta 
értünk a kínszenvedést, a csúfos kereszthalált, csakhogy 
senki el ne vesszen, hanem örökké éljen.  

 
Jézusom! Taníts meg minket elengedni a sérelmeket, a 
magunk igazát! Helyette fogadjunk el Téged, Aki Magad 
vagy az út, az igazság és az élet. Te légy számunkra az 
egyetlen igazság, Aki annyira szerettél, hogy Áldozattá let-
tél értünk! Ha még ezek után is van valaki, aki elfordul Tő-
led, és nem követ Téged, az csak magára vethet. Te min-
dent megtettél.  
 
Szeretlek Uram, teljes szívemből, teljes lelkemből, teljes 
elmémből és minden erőmből! Csak neked akarok élni, és 
engedelmeskedni mindig! Csak a Tiéd akarok lenni! Kö-
szönöm, hogy megmentettél, hogy vonzol, hogy elfogadsz. 
Dicsőség és hála legyen neked mindörökké! Ámen.” 
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2016. június 9. Itthon az Úr Jézus: „Drága kicsinyeim! Na-
ponta adjatok hálát azért, hogy itt maradtam köztetek. 
Nemcsak akkor, amikor Szentáldozáshoz járultok, hanem 
ahányszor eszetekbe juttatja a Szentlélek, midig köszönjé-
tek meg, hogy évezredeken át, nap, mint nap, külön-külön 
minden embernek rendelkezésére állok, hogy a szívébe 
térjek. Tőletek csak annyit kérek, hogy illő módon, tiszta 
lélekkel és hittel járuljatok e nagy Szentséghez, amely a 
legnagyobb kincs Mennyben és a Földön. Azok, akik va-
kok, és az evilági mammont hajhásszák, nem boldogok, 
mert nem tudják mikor, de egyik pillanatról a másikra min-
dent itt kell hagyniuk. De ti, akiknek Én vagyok az egyedüli 
Kincsük, magatokkal visztek Engem az Atya trónusa elé, és 
mint legdrágább Kincset, átadtok Neki ezekkel a szavakkal: 
„Atyám, hálát adok Neked, Aki Egyszülöttedet elküldted a 
fölre, hogy üdvözüljön Általa a világ. Atyám, köszönöm Ne-
ked Őt, a szentek Szentjét, Aki itt maradt köztünk a világ 
végezetéig, hogy drága szent Testével és Vérével táplálja 
lelkünket. Atyám, köszönöm Neked, hogy ez a drága Kincs 
az enyém is lehetett, és hogy most színről-színre láthatom 
Őt, Aki a világ Megváltója, Üdvözítője, a Te Egyszülött Fi-
ad. Atyám, hálát adok Neked, hogy megteremtettél, hogy 
üdvözítettél, hogy a Tied lehetek örökkön-örökké. Ámen.”  
 
2016. június 26. Szentségimádáson Ima a Szentlélek által: 
„Áldalak Téged Atyám a Szentlélek által, Aki a semmiből 
megteremtettél, Magadhoz vonzottál, hogy dicsőítsem 
Szent Nevedet. 
 
Áldalak és magasztallak Téged Szent Fiadért, Akit elküld-
tél, hogy megismertesse velünk Szent Tanításodat, az Igét. 
Ő Maga lett a megtestesült Ige, mert megvalósította Taní-
tásodat, ezzel példát adott nekünk. Ő Maga a szeretet, Aki 
úgy szeretett minket, méltatlan bűnösöket, hogy az életét 
adta értünk, hogy el ne vesszünk, hanem örökké éljünk.  
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Áldott légy Atyám, a Te Szent Fiadért, Aki példaképünk, 
Üdvözítőnk és Megváltónk. 
 
Áldalak Téged Atyám, Aki elküldted nekünk a Szentlelket, 
Aki imádkozik bennünk, és elvezet Hozzád az örök életre. 
Áldott légy Atyám a Szentlélek Istenért, Aki befejezi Krisz-
tus megváltásának művét. Eszünkbe juttatja az Igét, és se-
gít azt tettekre váltani.  
 
Hőn szerető Mennyei Örök Édesatyám! Tebenned áldom 
és imádom Fiadat, Jézus Krisztust, Aki ezt mondta: „Aki 
Engem lát, látja az Atyát is. Az Atya és Én egy vagyunk. Az 
Atya Bennem van, és Én Őbenne.” Köszönöm Neked Iste-
nem, jó Atyám, Szent Fiadat, Aki Emberré lett, hogy üdvö-
zítsen minket.  
 
Hőn imádott Mennyei szerető Örök Édesatyám! Kérlek, fo-
gadj be minket Országodba a Te Szent Fiadért, Üdvözítő 
Istenünkért! Ámen.” 
 
2016. október 4. Szentségimádáson a Szentlélek így imád-
kozott bennem: „Ó végtelen irgalom, végtelen szeretet! Oly 
jó elmerülni, megpihenni Benned! Szépségem, Királyom, 
egyedüli Örömöm, imádott Boldogságom! Mindig csak Rád 
gondolok. Szüntelen magam előtt látlak. Belőled táplálko-
zom, szüntelen imádlak. Elepedek a vágytól, a lelkem már 
haldoklik utánad, hogy végre meglássalak úgy, amint vagy, 
színről színre, a Te dicsőségedben! Ó Uram, nemde így 
imádkoztál: „Atyám, azt akarom, hogy akiket Nekem adtál, 
ott legyenek, ahol Én, és lássák dicsőségemet!” Köszönöm, 
hogy ezt kérted, hogy ezt akarod. Vágyva vágyom rá, hogy 
mielőbb beteljesüljön! Az idő lepereg, mint a homoksze-
mek. Minden nappal, minden órával egyre közelebb Hoz-
zád. Hála és dicsőség Neked, hogy egyszer elfogy az idő, 
és elérkezik a pillanat, amikor ezt fogom hallani Tőled: Jöjj! 
Foglald el a helyet, amelyet neked készítettem öröktől fog-
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va, és a keresztfán, hogy megváltsalak bűneidtől. Ó, imá-
dott Isteni Hitvesem, Akivel örökre elválaszthatatlanul egy-
gyé lettem. Köszönöm, hogy lehajoltál hozzám, porszem-
hez, semmihez. Megtisztítottál, Magadhoz emeltél és el-
halmoztál kegyelmeiddel. Az egész örökkévalóság kevés 
lesz rá, hogy hálát adjak Neked és dicsőítsem drága Szent 
Nevedet. Maradj velem Jézusom, mert már alkonyodik! Az 
életem fogy, mint a gyertya. De mindenért öröm tölt el, és 
hálát adok Neked, mert egyre közeledik a pillanat, amikor 
színről színre megvallhatom Neked örök szerelmemet.” 
 
2016. okt. 16. Szentségimádáson ima a Szentlélek által: 
„Jézusom! Te az Atya jobbján ülsz. Onnan jössz el dicső-
ségben ítélni élőket és holtakat. Kérlek, add meg nekünk az 
Istenfélelem kegyelmét! Féljünk igazságosságod haragjá-
tól, és az örök kárhozattól! Soha ne kövessünk el bűnt! Ha 
mégis elesnénk, azonnal bánjuk és gyónjuk meg Irántad 
való szeretetből! 
  
Jézusom! Te a keresztfán az utolsó csepp Véredet is kion-
tottad a mi bűneinkért. Ezek után felfoghatatlan, hogy mer-
nek az emberek mégis vétkezni. Mérhetetlen sértés Szá-
modra, hogy így visszaélnek szereteteddel, türelmeddel és 
irgalmaddal. Ezt kérted: éljetek szüntelen készenlétben, 
mert nem ismeritek sem a napot, sem az órát. A halál hirte-
len jön mindazok számára, akik nem várják. De nagy bol-
dogság azoknak, akik készen állnak rá, hogy megjelenje-
nek ítélőszéked előtt. Ők már megtisztították magukat a 
bűnbánat szentségében. Drága Szent Véred mosta hófe-
hérre a lelküket. Így nem esnek ítélet alá, és ujjongó öröm-
mel mennek be Veled a menyegzőre. Ó Jézusom, bárcsak 
megfogadná mindenki szavadat, a Szent Evangélium taní-
tását és üzeneteidet, amelyben megismételed a Szentírást! 
Akkor nem kárhozna el senki. Az emberek szeretetben és 
békében élnének a Földön. Ámen.” 
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2016. nov. 1. Szentségimádáson ima a Szentlélek által: „Ó 
Legszentebb Szentháromság, felfoghatatlan egység, Min-
denhatóság és örök dicsőség! Magasztallak és imádlak 
Téged teljes szívemből, teljes lelkemből, teljes elmémből és 
minden erőmből, Atya, Fiú és Szentlélek.  
 
Kérlek, áradj ki erre a bűnös világra, halmozd el kegyel-
meddel, mert Nélküled elveszünk mind egy szálig.  
 
Szentlélek jöjj! Áraszd ránk örök szereteted fényét! Gyújts 
világosságot lelkünkben és elménkben, hogy felismerjük 
Szent akaratodat! Meg tudjuk különböztetni a jót a rossztól.  
 
Szentlélek! Áraszd ránk fényedet! Te dönts bennünk min-
den élethelyzetben! Te sugallj nekünk jó tanácsokat! Őrizz 
meg a sátán csapdáitól! Vezess minket a szűk ösvényen, 
amely az örök életre visz.  
 
Szentlélek! Kérlek, ne engedd, hogy elvesszünk! Kérlek, Te 
alakítsd a körülményeket! Ragadj ki minket a bűnből, adj 
tisztánlátást, és késztess minket, hogy mindig a jót válasz-
szuk, a bűntől undorodjunk, és elkerüljünk minden bűnre 
vezető alkalmat! 
 
Szentlélek jöjj! Vezess, támogass, mutass, irányt! Töltsd be 
szívünket, lelkünket Isten félelmével és szeretetével!  
 
Szentlélek! A lábad elé borulunk. Te indíts bennünket igaz 
bűnbánatra! Add, hogy felismerjük bűneinket, és soha töb-
bé el ne kövessük azokat!  
 
Szentlélek! Te gyóntass meg és oldozz fel bennünket bű-
neink súlya alól!  
 
Szentlélek, jöjj! Újítsd meg az egész világot! Ragyogd be 
azt szent szereteteddel és végtelen bölcsességeddel!  
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Szentlélek, bízunk Benned. Kérünk Téged, Szentlélek, jöjj! 
Ámen.” 
 
2016. november 13. Szentségimádáson ima a Szentlélek 
által: „Ó áldott Szentlélek, Aki betöltöd szívünket, és 
eszünkbe juttatod mindazt, amit Jézus tanított! Foglald le 
szívünket, hogy lángoljon az Isten iránti szeretettől! Gyújtsd 
lángra lelkünket, hogy soha ne méricskéljünk, hanem 
egész életünket adjuk át Jézusnak, a mi drága jó Megvál-
tónknak, hogy Ő rendelkezzen velünk tetszése szerint! Ne 
lázadjunk, ha szenvedünk! Nézzünk a keresztre! Az Isten 
egyszülött Fia Vérben ázva haláltusáját vívja értünk!!! Me-
rítsünk Belőle erőt! Mekkora szeretet van Benne, hogy ek-
kora áldozatot hozott értünk! Kérjük kegyelmét, hogy haso-
nuljunk át Belé, amikor a Szentáldozásban a szívünkbe tér! 
Ő legyen szívünk Királya, mi pedig merüljünk el Benne, 
mint parányi vízcsepp a hatalmas szeretet óceánban! Akkor 
megtelik szívünk az Ő végtelen, Önmagát leküzdő, mindent 
odaadó szeretetével. Akkor végre olyanok leszünk, amilye-
neknek teremtett az Atya: Szent Fiának hű képmásai. Ne 
hagyjuk, hogy a bűn eltorzítsa bennünk az Isten Ember ké-
pét! Éberen őrködjünk mindig lelkünk tisztasága fölött! So-
ha meg ne bántsuk Őt, Aki ennyire szeretett minket! Szem-
léljük Őt a keresztfán! Szent Sebeit miértünk szenvedte el. 
Véres könnyein át ránk nézve várja, hogy megjavuljunk, 
hogy üdvözíteni tudjon. Értünk kiáltotta: Szomjazom!  
 
A te lelkedre szomjas, mert veled akar egyesülni a Szentál-
dozásban. Tisztulj meg a bűnbánat szentségében, hogy 
méltó lakása légy a királyok Királyának, az urak Urának, az 
Isten egyszülött Fiának, Aki a te Megváltó Istened! Ne 
bántsd meg Őt soha többé! Sőt: engeszteld mások bűnei-
ért! Akkor boldog leszel, és nagy békét kapsz Tőle, mert Ő 
soha nem hagyja jutalom nélkül azokat, akik szeretik Őt.  
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Jézusom, imádott Királyom! Kérlek, vésd bele Nevedet szí-
vembe! Soha nem akarok tudni másról, csak Rólad, a Meg-
feszítettről! Mindig csak Téged lássalak magam előtt, 
mennyit szenvedtél az én bűneimért! Soha meg ne bántsa-
lak, inkább meghaljak! Kérlek, add nekem azt a szeretetet, 
amit Te éreztél irántam, hogy én is az életemet adjam Ér-
ted, ha a hitem miatt üldöznek! Ámen.” 
 
2016. december 28. Szentségimádáson ima a Szentlélek 
által: „Jézusom, Te ott függsz a keresztfán. Haldokolva, 
zihálva, fuldokolva felénk kiáltod: szomjazom! És mi süke-
tek és vakok, futunk az e világi élvezetek és a mammon 
után.  
 
Jézusom, ha keresztet adsz, megtorpanunk, akkor Rád 
tekintünk. Csak keveseknek esik meg Rajtad a szíve. A 
legtöbben Téged okolnak szenvedéseikért. Pedig Te földi 
életedben minden betegséget meggyógyítottál és halotta-
kat támasztottál fel. Nem Te akarod a szenvedést. Az a mi 
bűneink következménye.”  
 
Az Úr Jézus: „Gyermekeim! Nézzetek Rám, a keresztre! 
Mekkora árat fizettem a ti lelketek üdvösségéért! Ne téko-
zoljátok el értetek kiontott drága, Szent Véremet, a legna-
gyobb Kincset, megváltásotok váltságdíját! Ne tegyétek 
magatokban hiábavalóvá ezt a nagy kegyelmet! Egyesülje-
tek Velem! Tartsátok meg törvényeimet, mert ezek szerint 
lesztek megítélve. A számból kijövő kétélű kard az Evangé-
lium. Ezzel választom szét az igazakat a hamisaktól. Aki 
megtartja Igémet, üdvözül. Aki nem, elkárhozik. A világ vé-
géig szenvedek a bűnösök bűnei miatt. Vérkönnyeket sírok 
minden elkárhozott lélek láttán. 
 
Gyermekeim! Halljátok meg szavam! Térjetek meg Hoz-
zám, mert az idő lejár! Az életetek véges. Utána a szám-
adás következik. Minden itt marad. Csak a cselekedeteite-
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ket hozzátok magatokkal. Ne törjétek magatokat az anyagi 
javak után! Inkább igyekezzetek megtalálni a szűk ösvényt, 
amely az üdvösségre visz! Életeteknek egyetlen értéke 
van: a szeretet. Ha szeretitek az Istent, és Őbenne egy-
mást, mindent megtettetek. Ilyen egyszerű a Mennyország-
ba bejutni. Ne álljatok szóba a sátánnal! Szüntelenül imád-
kozzatok, vagyis éljetek Isten Jelenlétében! Akkor bizton-
ságban vagytok, és elnyeritek az örök életet. Erre áldalak 
meg benneteket Szívem túlcsorduló, végtelen szeretetével, 
az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”  
 
2017. február 5. Szentségimádáson ima a Szentlélek által: 
„Ó szentek Szentje! Csodállak és imádlak Téged! Szíved 
szeretete átöleli és lángra gyújtja ezt a világot. De csak 
azok képesek befogadni lángodat, akik viszont szeretnek 
Téged úgy, hogy megtartják törvényeidet. Te nem vagy 
személyválogató. Te mindenkit részesíteni akarsz ajándé-
kaidban. De tiszteletben tartod szabad akaratunkat. Minden 
embert vonzol Magadhoz a lelke mélyén. Hívogatod, kivi-
szed a pusztába, és a lelkére beszélsz. De ha nem áll szó-
ba Veled, ha hátat fordít Neked, mert elbűvölte a hamis 
csillogás, a világ, amit csak ideig-óráig birtokolhat, Te nem 
erőlteted rá Magad. Pedig egyszer el kell hagyni ezt a vilá-
got, és itt marad minden. Csak a cselekedeteinket vihetjük 
magunkkal. De ha Téged választunk, mivel Te örök vagy, 
Téged nem kell itt hagynunk. Te velünk maradsz a Földön 
és a Mennyben. Ha Te vagy a mi kincsünk és boldogsá-
gunk, a Mennyben örökké a miénk maradsz. Milyen balgák 
azok, akik nem Téged választanak! Mekkora bánatot okoz-
nak Neked az ilyen süketek és vakok, akik hitetlenségük-
kel, bűneikkel elszakítják magukat Tőled. Te vérkönnyeket 
sírsz minden elkárhozott lélek miatt. Mégsem tudod meg-
akadályozni vesztüket, mert tiszteletben tartod szabad aka-
ratukat. Mily nagy méltóságot adtál az embernek. Isten ké-
pére és hasonlatosságára lett teremtve. Ez azt jelenti, hogy 
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értelemmel és szabad akarattal ruháztad fel. Ő dönt saját 
sorsa fölött. 
 
Jézusom! Imádott Megváltóm! Köszönöm Neked, hogy a 
Tied lehetek, hogy szerethetlek és dicsőíthetlek Téged. 
Örökké hálát zengek Neked azért, hogy lehajoltál hozzám, 
megszólítottál, és ellenállhatatlan vággyal ajándékoztál 
meg, hogy igent mondjak Neked. Ránk is igaz, amit Saul-
nak mondtál a Damaszkuszi úton: nehéz neked az ösztöke 
ellen rugdalózni. Valóban. Sokkal könnyebb a Te édes hí-
vásodra, vonzásodra igennel válaszolni, mint nemet mon-
dani. Ha kimondjuk Neked az igent, határtalan örömmel és 
békével töltöd be lelkünket. De aki elutasít Téged, az a lé-
lek tele lesz keserűséggel, bánattal, az egyenesen halott.”  
 
Az Úr Jézus: „Kicsinyeim! Figyeljetek Rám! Addig válaszol-
jatok igennel hívásomra, amíg még lehet! Mert ha lezárul 
életetek, nem lesz több lehetőségetek. Éljetek szüntelen 
készenlétben, mert nem tudjátok sem a napot, sem az órát! 
Fogadjátok megerősítő áldásomat, az Atya, a Fiú és a 
Szentlélek nevében.” 
 
 

Levelezés 
 
2015. nov. 3. Szentségimádáson Jézus: „Ezt üzenem X-
nek: Drága Kisfiam! Adj hálát Nekem azért, hogy megte-
remtettelek, és a Lelkemet leheltem beléd. Légy buzgóbb! 
Imádkozz többet! Használd ki a pillanatokat, a perceket! 
Gondolj Rám! Röpíts Felém fohászokat! Add át Nekem 
gondjaidat, örömeidet, egész életedet! Kérd, hogy Én mű-
ködjek, Én cselekedjek az életedben! Nyisd ki teljesen Előt-
tem szíved ajtaját! Adj oda Nekem mindent! Ne hagyj meg 
magadnak semmit! Amit Nekem adsz, azt Én kegyelmem-
ből jóra fordítom.  
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Ne mulassz el egyetlen vasárnapi és ünnepnapi Szentmi-
sét sem! Sőt, ha teheted, gyere Hozzám hétköznap is! 
Ezekre az alkalmakra külön kegyelmet adok. Kérd, hogy Én 
osszam be az idődet, hogy Én végezzem el a munkádat. 
Akkor mindenre lesz időd, hogy elmerülj az imában, és egy-
re följebb juss az életszentség útján. Erre kaptad az élete-
det. Ezt hozod magaddal a Mennybe. Ez lesz dicsőséged 
odaát. Gondjaidat ne akard egyedül megoldani! Nálam nél-
kül semmit sem tehettek. Add át Nekem, és Én minden el-
képzelésedet felülmúlóan megoldom azokat. 
 
Kisfiam! Bízzál Bennem még jobban! Bizalmad mértékében 
tudom neked adni kegyelmemet. Tölts Velem több időt! Ná-
lam jobban senki sem szeret téged. A Véremet ontottam 
érted, az életemet áldoztam érted a keresztfán. Te is add 
Nekem az életedet, úgy, hogy Engem szolgálsz, és min-
denben teljesíted akaratomat. Ezt imádkozd gyakran: Jé-
zusom kérem kegyelmedet, hogy maradéktalanul teljesít-
sem rám vonatkozó örök szent tervedet. Ha átadod Nekem 
az életedet, csodákat fogsz megtapasztalni. Az Én bé-
kémmel töltöm be lelkedet, a derű és az öröm állandó ven-
dégek lesznek szívedben. Velem mindig biztonságban le-
szel, és így fokról fokra elnyered az életszentséget. Akkor a 
Földről egyenesen a Mennybe jössz. Ne felejtsd el: ezt az 
ígéretet adta Édesanyám minden életfelajánlónak, amit te 
is letettél. De ahhoz, hogy az ígéretet elnyerd, neked is tel-
jesíteni kell törvényeimet, rád vonatkozó örök szent terve-
met. Erre áldalak meg Szívem túláradó szeretetével, az 
Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.” 
 
2015. november 22. Itthon a kegyelem órájában Krisztus 
Király főünnepén Jézus: „Ezt üzenem X-nek: Drága Kisfi-
am! Szüntelenül kérd, magadra a tisztánlátás kegyelmét! 
Minden nap imádkozz a Szentlélekhez, hogy mutasson ne-
ked utat! Egyetlen nap se múljon el e nélkül! [Ó, alkotó lé-
lek jövel ima] és mellette imádkozd el a Szent Mihály imát 
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minden nap! Készülj föl, mert életed minden pillanatában 
harcolnod kell a sátán gonosz cselszövései ellen, mert a 
fenevad állandóan résen van, hogy papjaimat támadja, le-
terítse, a bűn által tehetetlenné tegye, és ez által sok-sok 
lelket rántson magával. Ezért kértem azt, hogy szüntelen 
imádkozzatok, mert a sátán szüntelenül támad benneteket, 
különösen a Nekem szentelt gyermekeimet. Ezért adja elé-
tek az Egyház a zsolozsmát, a Szentmisét, a rózsafüzért, 
mert az ima a ti erőtök. Én vagyok számotokra az erőforrás 
és a védelem. Mindig kérd, hogy téged és szeretteidet és 
az egész teremtett világot borítsam be értetek kiontott drá-
ga Szent Véremmel, mert ahol e Vér jelen van, oda nem 
merészkedik az ördög. Atyám pedig az Én ártatlan kiontott 
drága Szent Véremen keresztül lát titeket és ezért nagyon 
megenyhül haragja. Kérjétek még Édesanyámat, hogy Is-
ten-Anyai palástját, terítse rátok, amely a szent angyalok 
védelme.  
 
Kisfiam! Már most imádkozz azért, hogy mentselek meg 
téged és paptársaidat a hiú dicsőségvágytól! Ezt csak úgy 
lehet elérni, hogy nagyon mélyen alázatos vagy és mindig 
engedelmeskedsz törvényeimnek. Bár arra rendeltelek, 
hogy nagyon sok jót tegyél, és örök tervem veled az, hogy 
rengeteg lelket mentsél, de mindezekért mindig Engem di-
csőíts, Nekem adj hálát, és semmit ne tulajdoníts magad-
nak, csak a gyarlóságaidat. Szent Jeromos, amikor Kará-
csonykor letérdelt a jászolhoz Elém és fölajánlotta minden 
munkáját, tudását, szorgalmát Nekem, akkor Én, a jászol-
ban fekvő kisded megelevenedtem és azt mondtam neki: 
ezt mind Én adtam neked. Mire Jeromos keserves sírásra 
fakadt és mély alázattal kérdezett: Édes Uram, akkor mit 
adhatok én Neked? Mire én mosolyogva válaszoltam: add 
Nekem a te bűneidet és nyomorúságodat, mert egyedül ez 
a te sajátod!  
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Kicsi Gyermekem! Nagyon szeretlek téged! Ezt kérem tőled 
is, hogy élj életszentségben és légy már itt a Földön szent! 
Ezért haltam meg érted a keresztfán és tárt karokkal várlak 
az örök hazába. Végigkísérem földi életedet, mindig min-
denütt jelen vagyok veled, mindenben számíthatsz az Én 
gondviselő szeretetemre és segítségemre. Soha nem 
hagylak el. A harc ugyan nehéznek tűnik, de Velem min-
denre képes leszel, mert nem te harcolsz, hanem Én harco-
lok veled és általad. Nekem csak a te beleegyezésed kell, 
és Én szentté teszlek.  
 
Kisfiam! Légy felkészülve, mert egyre többet fog támadni 
ellenfelem! De ne félj! Menekülj az Én irgalmas Szívembe, 
lakjál ott mindig és teljes védelmet találsz! Csak azt kérem, 
hogy mindig, minden körülmények között mondj ellene a 
kísértéseknek! Akkor legyőzted ellenfelemet, szent papom 
leszel, és Én minden rád bízott lelket üdvözítek. Rengeteg 
léleknek leszel lelki szülője a Mennyben.  
 
Kisfiam! Maradj mindig kicsiny gyermek, hagyatkozz Rám 
mindenben teljesen, légy pici csecsemő az Én karomban, 
és mindenekfölött bízzál Bennem! Bízzál benne, hogy sze-
retlek, hogy a javadat akarom, és hogy soha nem hagylak 
magadra! Fogom a kezed és az ölemben tartalak. Gondos-
kodom rólad és vezetlek. Ha így élsz, csupa öröm lesz az 
életed, még a megpróbáltatásokban is derűs leszel, mert 
megéled a nyolc boldogságot és megtapasztalod, hogy Én 
Isten vagyok, Aki minden fölött állok. Szeretetemmel meg-
óvlak, Szent Véremmel betakarlak, isteni erényeimmel el-
halmozlak, így áldalak meg téged, Szívem túlcsorduló sze-
retetével, megerősítő áldásommal a nagy harcra, az Atya, a 
Fiú és a Szentlélek nevében.” 
 
Zsid 8, 8. „Mondja az Úr” 10. „Elméjükbe vésem és szívük-
be írom törvényemet. Istenük leszek és ők a népem lesz-
nek.” 
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2015. dec. 28. Szentségimádáson az Úr Jézus: „Ezt üze-
nem X-nek: „Drága kislányom, Szívemnek gyöngyszeme! 
Elérkezel utad végére. Készülj!  Most látsz meg Engem 
színről színre. Végtelenül boldoggá teszlek. Országomban 
rendkívül gazdag leszel, mert abban a mértékben kapod 
vissza kincseimet, amilyen mértékben adakoztál a Földön. 
Ebbe beszámítom imáidat és a szentségekhez való járulá-
saidat is, amelyeket másokért ajánlottál föl.  
 
Kicsi kislányom! Most azt kérem tőled, hogy légy türelme-
sebb a környezetedhez! Imádkozz értük még többet, és 
mutass ki irányukba gyengéd szeretetet!  
 
Gyermekem! Az idő rövid. Készülj! Megáldalak téged Szí-
vem túláradó szeretetével, az Atya, a Fiú és a Szentlélek 
nevében. 
 
Ezt üzenem Y-nak: Drága kislányom! Nagyon meg vagyok 
veled elégedve. Azért, mert meggyóntál. Most azt kérem 
tőled, hogy soha többé ne kövess el bűnt! Ha rendszeresen 
járulsz a szentségekhez, havonta gyónsz, minden vasár-
nap, és ha tudsz, hétköznap is áldozol, akkor Én megőriz-
lek a bűntől, és szentet formálok belőled. Ez azt jelenti, 
hogy nagyon–nagyon boldoggá teszlek. Soha ne kételkedj 
Bennem! Ez fáj a legjobban szerető Szívemnek. Soha ne 
állj szóba a sátánnal! Ne foglalkozz vele! Menekülj Hoz-
zám! Bízzál Bennem! Add át Nekem az életedet, minden 
gondodat! Én megoldom azokat. Nagyon szeretlek téged. 
Üdvözíteni akarlak téged. Köszönd meg ezt a sok kegyel-
met, amivel elhalmozlak. Kiválasztottalak téged. Örök ter-
vem van veled. Azt akarom, hogy hirdesd tanításomat ott, 
ahol vagy! Mentsd a lelkeket! Ne késlekedj, mert nem tu-
dod, hogy a holnap még felvirrad-e rátok. Élj szüntelen ké-
szenlétben! Várd dicsőséges eljövetelemet, amikor eljövök 
érted is fényemben, hogy Magammal vigyelek az Én dicső-
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ségembe. Tartsd meg törvényeimet, és mindenekfölött sze-
ress Engem! Imádj Engem a legméltóságosabb Oltári-
szentségben! Jöjj Hozzám gyakran a tabernákulum elé! 
Áldozz meg, ha tudsz minden nap! Rengeteg kegyelmet 
adok. Nagyon örülök, hogy visszatértél Hozzám. Én vonz-
zalak, formállak, hogy mindig tedd meg akaratomat. Akkor 
az Én képmásommá leszel, olyan ember, amilyenné Isten 
megteremtett. Igyekezz megtenni, amit kérek tőled! Ha-
gyatkozz Rám teljesen! Nélkülem semmi vagy, de Velem 
mindenre képes leszel. Nálam nélkül semmit sem tehetsz, 
semmi jót. De Én veled vagyok életed minden napján. 
Megáldalak téged Szívem végtelen szeretetével, megerősí-
tő áldásommal, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. 
 
Ezt üzenem Z-nek: Drága kislányom! Látom buzgóságodat, 
ami igen jól esik Nekem. Köszönöm, hogy segítesz a rászo-
rulókon. Amit a kicsinyeknek teszel, Nekem teszed.  
 
Kislányom, készülj! Neked is ezt mondom: hamarosan meg 
kell állnod ítélőszékem előtt. Ott nagyon boldog leszel, mert 
meglátod sok imádat és jó cselekedeteidet. Megbánt, meg-
gyónt bűneidre nem emlékezem. De ezt kérem tőled: ne 
szennyezd be a lelkedet a nyelveddel! Ne beszélj trágár, 
kétértelmű szavakat, vicceket! Egy patakból nem folyhat 
egyszerre tiszta és piszkos víz. A te örömöd az a szent és 
tiszta boldogság legyen, amit Én nyújtok neked az imában 
és az Oltáriszentségben. Az jó, ha bátor és szókimondó 
vagy, de mindig légy tapintatos, hogy soha ne sérts meg 
senkit sem! Mindenkiben Engem láss! A bűnöst úgy te-
kintsd, mint halálos beteget, akiért imádkozni kell. Ne szólj 
meg senkit sem! Minden ember magáról ad Előttem szá-
mot.  
 
Szeretlek téged. A Szívembe rejtettelek. Nyesegetlek, csi-
szollak, hogy ragyogó fényben, tisztán állj meg Előttem az 
ítélet napján. Ez a nap a te halálod pillanata lesz. Fogadd 
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megerősítő áldásomat, Szívem túláradó szeretetével, az 
Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.” 
 
2016. jan. 7. Itthon a kegyelem órájában az Úr Jézus: „Ezt 
üzenem X-nek: Drága Gyermekem! Szeress Engem lángo-
lóan mindenekfölött! Hamarosan meg kell vallanod Engem 
ezelőtt a bűnös nemzedék előtt. Úgy szeress, hogyha kell, 
az életedet is oda tudd adni Értem! Ne ragaszkodj itt a Föl-
dön senkihez és semmihez, egyedül törvényeim megtartá-
sához és Hozzám, az Oltáriszentséghez! Hamarosan nagy 
üldözés fog kitörni, megrostálom a népeket, szétválasztom 
a búzát a konkolytól, most kiderül sok szív titkos gondolata 
[itt az agg Simeon énekére utal az Úr]. Szétválasztom az 
igazakat a hamisaktól, a hűségeseket a képmutatóktól, 
csak aki hűséges Hozzám mindhalálig, az üdvözül.  
 
Te mindig maradj meg az igaz úton, légy hűséges Hozzám 
mindhalálig! Akkor felfedem előtted Isteni titkaimat, beve-
zetlek Irgalmas Szívem mélységébe, szentté foglak tenni, 
irgalmas szeretettől lángoló Szívem lesz a te otthonod. Ne 
légy személyválogató, szeress az Én kedvemért mindenkit, 
még a bűnösöket is úgy, hogy sokat imádkozz értük és vál-
lalj áldozatokat a megtérésükért! A bűneiket utáld és gyű-
löld és határolódj el tőlük, de a bűnösöket vezesd Hozzám, 
hogy megtérjenek és üdvözüljenek!  
 
Téged sok lélek megmentőjévé teszlek. Ez az Én rád vo-
natkozó örök szent tervem. Ha mindig Rám figyelsz, és hí-
vod a Szentlelket, Én utat mutatok neked és megadom az 
indítást, hogy mikor mit kell tenned. Én olyan ékesszólást 
adok neked, amelynek senki sem fog tudni ellene mondani.  
 
Az élet a Földön rövid, és ellenfelem szüntelenül leselkedik, 
hogy kit nyeljen el. Ahhoz, hogy eredményesen tudd men-
teni a lelkeket, bátor harcosnak kell lenned, aki az Én 
erőmből, a szentségek által töltekezel, és így legyőzöd a 
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gonoszt Szent Vérem erejével, amely ajkadon piroslik és az 
Én Szent Testemmel, amellyel eggyé válsz minden Szent-
áldozásban. A te nyelved csak az Én tanításomat hirdesse, 
csak az Isten dicsőségét beszélje! A népekkel, akiket eléd 
vezetek, légy mindig szeretetteljes, segítőkész és minden-
kiért imádkozz! Kérd, hogy Én tanítsak általad, és Én álljak 
közted, és minden ember közt!  
 
Gyermekem! Imádkozz az emberekért! Sokan nem veszik 
komolyan a szentségek súlyát. Sokkal gyakrabban kellene 
nekik gyónni, mint ahogy ezt teszik. Kérd a Szentlelket, 
hogy mutassa meg nekik a bűneiket és azt a nagy kegyel-
met, hogy magát az Istenembert fogadják a lelkükbe a 
Szent Eucharisztiában. Beszélj nekik Rólam, hogy mily 
nagy árat fizettem azért, hogy köztük maradtam, hogy a 
világ végezetéig szenvedek azoktól, akik bűnben vesznek 
Engem magukhoz, ahol a sátán az úr, ahol Engem újra 
meg újra leköpdösnek, meggyaláznak, kigúnyolnak, meg-
ostoroznak, tövissel koronáznak és keresztre feszítenek. 
Valósággal bekényszerítenek Engem szabad akaratukkal a 
lelkükbe, ahol újrajárom a keresztutat, és újra meg újra kín-
halált szenvedek. Jaj, annak az embernek, aki így vesz 
Engem magához, mert a saját kárhozatára teszi.  
 
Gyermekem! Gyakran emlékezz meg ezekről a szavaimról 
és hirdesd mindenkinek! A szavaid izzanak az Irántam való 
szeretettől, és a bűnösök iránt való részvéttől és szánalom-
tól! Értesd meg az emberekkel, hogy soha ne megszokás-
ból áldozzanak, hanem mindig csak szeretetből fogadjanak 
a szívükbe! Ha pedig szeretnek, akkor úgy fogadjanak En-
gem olyannak, Aki valójában vagyok, a második Isteni 
Személy, az Istenember, Aki örökké élek, Aki hatalmasabb 
vagyok minden világi méltóságnál és fölötte állok az egész 
világnak. Szemléltesd velük, hogyha egy előkelő embert, 
egy királyt, egy császárt, vagy egy minisztert fogadnának a 
házukba, akkor bizonyára alaposan kitakarítanának, kifes-
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tenének, és finom ételeket készítenének a számára. Méltán 
várom el ezt egy lélektől, aki a szívébe akar fogadni En-
gem, hogy lelke hófehér és ragyogó fényes legyen, amit a 
Szentgyónásban, alapos bűnbánatban megtisztított. A fi-
nom csemegék pedig azok a szeretetaktusok legyenek, 
amelyekkel Rám figyelt a Szentmisében, nem kalandozik 
el, hanem összpontosít a felolvasott szentírási részekre és 
a pap szentbeszédére. És miután így összeszedte magát, 
így fogadjon Engem a lelkébe. Amikor pedig ez a nagy Ta-
lálkozás megtörténik, hogy Én, az Istenember, Aki a Szent-
lélek közreműködése által leszállok az oltárra, és betérek 
egy hívő szívébe a Szentáldozásban. Akkor pedig ne ro-
hamozzon meg Engem a saját problémáival, mint egy au-
tomatát, hogy kikényszerítse Belőlem kívánságai teljesíté-
sét. Hanem mint egy szeretett Vendéget, Akit várva várt, 
ültessen le lelke palotájában és nagy szeretettel figyeljen 
Rám. Kiüresítve önmagát, szívja be a lelkébe a kegyelme-
ket, amelyeket ilyenkor kap Tőlem. Ez után a csöndesség 
után, amivel megadja Nekem az elsőbbséget, hogy szóljak 
hozzá, ha úgy gondolom, mély megsemmisülésben adjon 
Nekem hálát. Azért, hogy itt maradtam köztetek, hogy az ő 
szívébe betértem és osztom kegyelmeimet kinek-kinek 
szükséglete szerint. Csak annyit kérjen: Uram, tégy engem 
méltóvá, hogy ajándékaidat befogadjam, és szent akarato-
dat tettekre váltsam. Te légy az én Istenem, Vezetőm, Min-
denem, Örök Boldogságom. Ámen.  
 
Gyermekem, azt a feladatot szántam neked, hogy tanítsd a 
híveket, hogy fölismerjék és fölfogják a Szentmise hatalmas 
kegyelmét, az Átváltoztatást, a Szentáldozást, a Szentsé-
geket, a Gyónást. Különösen fontos, hogy ne csak egyszer 
vagy kétszer gyónjanak egy évben, hanem mindig, amikor 
a lelkiismeretük szava figyelmezteti őket. Azt kérem tőled, 
hogy ezt az üzenetemet egy az egyben hirdesd a szószék-
ről a Szentmisében, gyakran ismételve mindaddig, amíg 
változást nem észlelsz a hívek között.  
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Kisfiam, ne csak hirdesd ezt a híveknek, hanem imádkozz 
is értük, hogy megnyissam a szívüket, hogy befogadják 
megvilágosító kegyelmemet és tettekre váltsák szavaimat. 
Ha mindezt megteszed, szenteket fogsz nevelni a plébáni-
án. Ma az emberek lelkileg nélkülöznek. Megvan nekik 
mindaz, amire a testüknek szükségük van, de lelkileg éhe-
zik és szomjazzák az igazságot, az Én tanításomat, és még 
a legalapvetőbb dolgokkal sincsenek tisztában. Magyarázd 
el nekik a Szentmise lényegét, az Átváltoztatást és az Én 
valóságos Jelenlétemet az Oltáriszentségben. Mutass rá a 
tabernákulumra, amint szent papom, Vianney Szent János 
tette, és ismételd el az ő szavait gyakran: Ő, Jézus, itt van! 
Itt maradt köztünk, hogy drága Szent Testével és Vérével 
táplálja lelkünket, hogy éhen és szomjan ne vesszünk a 
pusztában, ebben a siralomvölgyben.  
Ha az emberek fölfognák ezeknek a szavaknak a jelenté-
sét, hátat fordítanának minden világi élvezetnek és minden 
ember a templomban térdepelne.  
Kisfiam, szervezz a plébánián rendszeres Szentségimádá-
sokat! Először csak havonta, majd hetente. Oszd be a hí-
veket, hogy ki mikor, mennyi időt tud tölteni Előttem imád-
ságban! Te is igyekezz részt venni ezeken az alkalmakon! 
Ahol gyakran imádnak Engem a kitett Oltáriszentségben, 
ott rengeteg kegyelmet adok. Megvédem és megőrzöm azt 
a helységet, várost, vagy falut, és a híveket elhalmozom 
kegyelmemmel, sőt, az egész családot is, ha csak egyetlen 
tagja is jön Hozzám imádkozni. Mondd meg ezt a híveknek 
és mondd, hogy Én legyek az ő örömük, boldogságuk, re-
ményük, Engem szeressenek, Nálam keressék a beteljesü-
lést! Csak egy Mennyország van, és az Én vagyok, a feltá-
madt Krisztus, Aki megnyitotta számukra Atyám Országá-
nak kapuját. A Földön csak szenvedés van, de aki Hozzám 
jön, annak a válláról leveszem a terhet, megkönnyítem és 
megszabadítom. Azt akarom, hogy szenteket nevelj, és te 
magad is légy szent! Mindez azért lehetséges, mert meg-
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nyitottad szívedet Szavaim befogadására, és engedelmes-
kedni akarsz Nekem. Bizalmad és engedelmességed vonz-
za le kegyelmeimet számodra és annak az egyházközség-
nek számára, ahová majd állítalak. Köszönöm neked, hogy 
megnyitod Előttem szívedet, nagyon megjutalmazlak Or-
szágomban és már itt a Földön is meglátod jó munkád 
gyümölcseit, a sok megtérő embert. Mindig mosolyogjál, 
mindenkihez legyen egy-két kedves szavad, szeretettel 
hajolj le minden megfáradotthoz, hallgasd meg panaszkodó 
szavaikat, vigasztald meg őket ezekkel a szavakkal: testvé-
rem, mindig csak Jézusra tekints, Aki úgy szeret téged, 
amilyen vagy, és Ő gondot visel rád, akkor is, ha nem ér-
zed. Bízzál Benne, mert bizalmad mértékében kapod Tőle 
a kegyelmet! Amikor az égen sötét felhők sorakoznak, fölöt-
tük akkor is süt a nap. Isten nem hagy el, ha meg is engedi 
a próbatételt, utána leveszi a terhet a válladról, az ölébe 
fog, és a Szívére ölel. Kitartás, türelem, hűség, engedel-
messég, alázat, alázat, alázat. Az ilyen emberben találja 
kedvét az Úr. Aki mindvégig állhatatos, csak az üdvözül. A 
derűt és a reményt soha nem szabad kiengedni a szívetek-
ből. Erre áldalak meg édes kisfiam Szívem túláradó szere-
tetével, hogy hirdesd szavaimat úgy, ahogy most leírattam 
veled, fogadd megerősítő áldásomat az Atya, a Fiú és a 
Szentlélek nevében.” 
 
Szentírási megerősítés: Mk 3, 9 „(Jézus) szólt tanítványai-
nak” 13-15 A tizenkét apostol kiválasztása. „Ezután fölment 
a hegyre, és magához hívta azokat, akiket akart. Azok hoz-
zá mentek. Tizenkettőt rendelt, akiket apostoloknak neve-
zett, hogy vele legyenek, s hogy elküldje őket hirdetni az 
igét. Hatalmat adott nekik, hogy kiűzhessék az ördögöket.” 
 
2016. január 20. Itthon a kegyelem órájában (du. 3-4 óra 
között) az Úr Jézus: „Ezt üzenem X-nek: Drága gyerme-
kem! A papi hivatás a legnagyobb méltóság, amely műkö-
désénél fogva hatalmasabb, mint az összes szent angya-
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lom működése, azért mert a Szentlélek ereje által lehozol 
Engem, Aki a kenyér és a bor színe alatt jelen leszek min-
den Szentmisében, hogy a híveket tápláld szent Testem-
mel és Véremmel, amely valóban Étel és valóban Ital. Azért 
maradtam köztetek, hogy éhen és szomjan ne vesszetek 
ebben a pusztában, ebben a siralomvölgyben.  
 
Kisfiam, az élet rövid. Életed minden pillanatát vedd ki-
mondhatatlan nagy kegyelemnek és kamatoztasd a lelkek 
javára. Azt kérem tőled, hogy mindig kérjél meg Engem, 
hogy Én működjek benned a lelkek javára. Engem sugá-
rozz, Engem hordozz, bárhová mégy, és te csak a szeretet 
nyelvét ismerd. Soha egyetlen egy gyermekemet se sértsél, 
vagy bántsál meg. Úgy nézz rájuk, mint akik számomra oly 
nagyon kedvesek, hogy a Véremet ontottam értük. Téged 
azért adtalak melléjük, hogy pásztoruk légy, és vezesd őket 
Hozzám, legnagyobb Jótevőjükhöz, Megváltó Istenükhöz. 
Mindig törekedj arra, hogy megőrizd magadban az Istenké-
pet, amelyre teremtettelek, hogy aki téged néz, Engem lás-
son, és aki veled beszél, Engem halljon. Ezt úgy éred el, ha 
minden működésedben teljesen megfeledkezel magadról 
és kéred azt, hogy Én működjek, Én szolgáljak általad, és 
te az Én szeretetemet közvetítsd minden lélek felé. Gyak-
ran beszélj nekik a szeretetről, amelyet főparancsba adtam. 
Erről foglak mindnyájatokat számon kérni, amikor megje-
lentek ítélőszékem előtt. Mindnyájatokhoz két kérdésem 
lesz: „Szerettél-e?” „Követtél-e?” Szerettél-e Engem a fele-
barátban, akit eléd hoztam? Segítségére voltál-e, amikor 
lelki-testi szükségben szenvedett? Követtél-e Engem, ami-
kor önmegtagadást és lemondást kértem tőled? Amikor 
megengedtem, hogy ellenfelem kísértsen és azt kértem, 
hogy mindig mondj ellene minden kísértésnek. Hordoztad-e 
mindennapi kis keresztjeidet, amely által üdvözíteni akar-
lak, és ezek által a keresztek által, ha fölajánlod azokat az 
Én kínszenvedésem és kereszthalálom örök érdemeivel, 
lelkeket mentek általad az örök üdvösségre.  
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Kicsi gyermekem! A papi szolgálat hatalmas feladat, amely 
a legtöbb szeretetet igényli. Papjaimban mindig jelen aka-
rok lenni. Azt kérem tőletek, hogy Engem képviseljetek, az 
Én szavaimat közvetítsétek és az Én lángoló szeretetem 
működjön bennetek! Gyermekem, szeretet nélkül nem 
tudsz Engem szolgálni. Ha nincs szívedben szeretet, csak 
puszta betűket és szavakat és ismereteket mondhatsz, de 
ha befogadod és tovább sugárzod az Én szeretetemet, ak-
kor a rád bízott lelkek Engem, az Élő Krisztus jelenlétét fog-
ják általad megtapasztalni. Ó, mekkora különbség! Egyszer 
Bonajunkta atyának ezt mondtam: „Amikor bemutatod a 
Szentmisét és felolvasod az Evangéliumot, ott jelen va-
gyok, de ebben hinni kell. Amikor kimondod az átváltozta-
tás szavait, ott is jelen vagyok, de ebben is hinni kell. De ha 
közvetíted az Én szeretetemet, ebben nem kell hinni és az 
emberek mégis megtapasztalják, hogy köztük járok.” Ezt 
kérem tőled, kisfiam! Ekkor leszel hiteles Énelőttem és az 
emberek előtt. Vedd nagy kitüntetésnek, hogy üzenek 
számodra, hogy beszélek hozzád, hogy tanítalak, és egész 
életedre őrizd meg szívedben-lelkedben az Én tanításomat 
és váltsd tettekre azokat! Módfelett nagy kegyelem, ame-
lyet azért kapsz, mert azt akarom, hogy szent legyél. Szent 
papom, aki megszenteli az egész környezetét. A paptestvé-
reken kezdve az összes hívőig, és hogy el ne bízd magad, 
azt kérem tőled, hogy légy kicsiny gyermek az Én keble-
men. Hajtsd fejedet szerető Szívemre, mint Szent János 
apostol az Utolsó Vacsorán, és mindig kérdezz meg En-
gem, mielőtt bármit tennél: „Uram, ha a Te akaratod, Te 
indíts engem arra, amit Te jónak látsz!” És Én ellenállhatat-
lan vágyat és indítást adok szívedbe. Én vezetlek téged, 
hogy elvégezd azt, amit rád bíztam. Hamarosan ki fogod 
mondani egyes szám első személyben: „Ez az Én Testem, 
ez az Én Vérem”. Akkor nem te leszel többé te, hanem Én 
leszek benned, általad. Akkor Én működöm általad, és ne-
ked innentől életed minden pillanatában úgy kell élni, hogy 
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Szent Pállal együtt el tudd mondani: „Élek pedig többé már 
nem én, hanem a Krisztus él bennem.” Ez azt jelenti, hogy 
szentté kell lenned! Ha nem leszel szent, hiába születtél. 
Kérj Engem, hogy fokról fokra vezesselek téged az élet-
szentségre, mert csak akkor leszel alkalmas annak a hiva-
tásnak a betöltésére, amelyre öröktől fogva elhívtalak, ha 
szent leszel. Ha a megszentelő kegyelem átjárja a gondola-
taidat, szavaidat, cselekedeteidet. Én pedig mindig érezte-
tem veled, hogy szorosan Mellettem haladsz-e, hogy a Szí-
vemben vagy-e, vagy ha netán egy kissé eltávolodnál Tő-
lem. Azt kérem, maradj mindig az Én irgalmas Szívemben, 
légy eggyé Velem, gondolataidban, szavaidban, cselekede-
teidben, egész életedben, mert Én veled egy akarok ma-
radni itt és most, és egy örökkévalóságon át. Erre teremtet-
telek, erre hívtalak, erre adom megerősítő áldásomat Szí-
vem túlcsorduló szeretetével az Atya, a Fiú és a Szentlélek 
nevében.” 
 
2016. febr. 14. Itthon a kegyelem órájában az Úr Jézus: 
„Ezt üzenem X-nek: Drága gyermekem! Gondolj Rám gyak-
ran, mindig röpítsd fel Hozzám a lelkedet, mondj Nekem 
szerelmes szavakat, ilyeneket: Jézusom, köszönöm, hogy 
meghaltál értem a keresztfán. Köszönöm, hogy úgy szeret-
tél, hogy az életedet adtad értem, hogy kínhalált szenvedtél 
értem. Elmélkedj szenvedéseimen! Amikor csak tudsz, tér-
delj az Oltáriszentség elé és hozd oda a lelkeket, főleg a 
hitetleneket, a keresőket, a megszállottakat és minden em-
bert, akik még nem találtak Rám, vagy akik már megtalál-
tak, de még nem elég erős a hitük. Kérj meg Engem, hogy 
hintsem meg őket értük kiontott drága szent Véremmel, kérj 
Tőlem számukra kegyelmet, megtérést, hitet, vagy hitük 
megerősítését. Kérd Tőlem a kegyelmet, hogy megnyissák 
Előttem szívüket, hogy befogadjanak, hogy ne féljenek át-
adni az életüket Nekem, hogy elfogadják törvényeimet, és 
a szerint éljenek. Rengeteg lelket lehet így menteni. Na-
gyon sok gyógyulást lehet kiesdeni beteg emberek számá-
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ra, amikor az Oltáriszentségben Engem imádsz. Meg lehet 
szüntetni a lelki vakságot és szenteket lehet kérni Tőlem, 
amit boldogan megadok. Közbenjárásodra rengeteg lélek 
üdvözül, akik nélküled elkárhoznának.  
 
Gyermekem! Nagyon kedves vagy Nekem. Kiválasztotta-
lak, hogy az Enyém légy és szíved szeretetével az imában 
megvigasztalj Engem és kielégítsd szomjamat, amelyet a 
Keresztfán kiáltottam, hogy lelkeket ments, akik betöltik 
Szívem vágyát, mert vágyva-vágyom a lelkek üdvösségére.  
 
Nagyon szeretlek téged. Szíved az Én palotám, egy tiszta 
hely, ahol megnyugszom és békét találok, ahol teljes öröm 
van Bennem, mert kisded vagy lélekben, Rám hagyatkozol 
és átadod Nekem az életedet, a jelent, a múltat és a jövőt. 
Maradj mindig ilyen, soha ne térjél le az Én utamról, mindig 
csak Engem láss magad előtt, és akkor teljesen szentté 
teszlek, és amikor majd elvégezted a feladatot, amelyet rád 
bíztam, akkor beviszlek dicsőségembe, hogy láss Engem 
teljes fényemben, tündöklő ragyogásomban, ahogy vagyok, 
öröktől fogva, örökkön-örökké.  
 
Gyermekem! Az élet rövid. Használj ki minden percet a Ve-
lem való társalgásra! Őrizd szívedben és forgasd elmédben 
Szavaimat, amelyeket hozzád intézek. Az Oltáriszentség 
magadhoz vétele után ez a legnagyobb kegyelem, amelyet 
nyújtok számodra.  
 
Kisfiam! Úgy szeretlek téged, hogy Magamat teljesen ki-
szolgáltatom neked, hogy szavadra megjelenek az oltáron 
és az Ostya, amelyet fölmutatsz nem közönséges ostya 
többé, hanem az Én feltámadt és megdicsőült Testem. 
Ugyanígy a bort is átváltoztatom, amely az Én kiontott Vé-
remmé válik. Így teljesen kezedbe adom Magam, hogy a 
szívedbe fogadj és szétosszál a híveknek, a bárányoknak, 
akiket rád bízok. Nagy felelősség a papi hivatás.  
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Gyermekem! Úgy vigyázz a saját lelkedre, mint megszen-
telt edényre, amelyet maga az Isten foglalt le tulajdonul 
Magának. Ó, ha tudnád, mekkora felelősség papnak lenni, 
beleszédülnél, belehalnál, mekkora kitüntetés, mily’ hatal-
mas kegyelem. Ezért mindig tudatosítsd magadban, hogy 
nem vagy a magadé, hanem az Enyém! A lelked és a tes-
ted nem arra van, hogy megtöltsd élvezetekkel, hanem ar-
ra, hogy az Én szolgálatomba hajtsd a lelkek megmentésé-
re, mert kiválasztottalak és tulajdonommá tettelek. Lefoglal-
talak Magamnak. Ha szeretsz, akkor könnyű lesz mindaz, 
amit kérek, mert természetesnek tartod, amit elvárok tőled. 
De jaj, annak a papnak, aki nem szeretetből végzi a szolgá-
latát. Hiába erőlködik, nem tudja jól végezni, mert a szíve 
távol van Tőlem. Imádkozz az ilyen papokért és minden 
szentbeszédedben hirdesd a szeretetet, amely legelsősor-
ban Isten felé kell, hogy irányuljon és csak azután az em-
berek, a felebarátok felé.  
 
Kisfiam! Amikor majd kitör az üldözés és te rejtekben le-
szel, akkor fogod legjobban megtapasztalni hozzád lehajló, 
gondviselő, végtelen Szeretetemet. Már most imádkozz 
ezért a helyzetért, ezekkel a szavakkal: „Gondviselő Meny-
nyei Jó Atyánk! Te Szent Fiadat adtad értünk, hogy kiontott 
Vérével és kínhalált szenvedett Testével megváltson min-
ket. Jó Atyánk, kérünk, add kegyelmedet, hogy Szent Fiad 
szenvedéseivel egyesülve valamennyien az Ő képmásaivá 
alakuljunk át a Te mind nagyobb dicsőségedre! Ha azt aka-
rod, hogy vértanúkként hagyjuk el ezt a világot, elfogadjuk. 
Ha azt akarod, hogy még itt maradjunk és lelkeket ment-
sünk a Te dicsőségedre, azt is elfogadjuk. Mennyei Jó 
Atyánk! Tégy velünk tetszésed szerint és add kegyelmedet, 
hogy az Irántad való szeretetben és a Tőled kapott felada-
taink elvégzésében mindhalálig kitartsunk! Ámen. Erre áldj 
meg bennünket az Atya a Fiú és a Szentlélek nevében.” 
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Szentírási megerősítés: Zsid. 12, 22-25: „Nem, ti Sion he-
gyéhez járultatok, az élő Isten városához, a mennyei Jeru-
zsálemhez, az angyalok ezreihez, az égben számon tartott 
elsőszülöttek ünnepi sokadalmához és gyülekezetéhez, 
mindnyájunk bírájához, Istenhez, a tökéletes igazak lelkei-
hez, az új szövetség közvetítőjéhez, Jézushoz, a ránk hulló 
vérhez, amely hathatósabban kiált, mint Ábelé. Vigyázza-
tok, ne utasítsátok vissza azt, aki hozzátok szól.” 
 
2016. február 20. Itthon az Úr Jézus: „Ezt üzenem X-nek: 
Drága gyermekem! Én úgy szeretlek téged, amilyen vagy. 
Előttem tiszta vagy, és életszentségben élsz, és erre törek-
szel. Nekem a személy szándéka a fontos, mert szabad 
akaratot adtam nektek, amelyet tiszteletben tartok. Aki kö-
zületek Engem választ és Engem akar követni és Velem 
akarja leélni az életét, amellett Én ott vagyok, és életszent-
ségre emelem. A szentségek, amelyekhez járulsz, hatal-
mas kegyelem. Minden alkalommal Én térek a szívedbe, 
amely tisztán, szeplőtelenül, kitakarítva fogad. Engem fo-
gadsz a lelkedbe, Aki a te Királyod vagyok, Aki Mindenható 
vagyok, és hatalmamban áll téged megvédeni minden kí-
sértéstől és minden bűntől. Ezt illetően soha ne bizonytala-
nodj el! Te a Mindenható Isten lefoglalt, megszentelt te-
remtménye vagy. Te az Én tulajdonom vagy. Soha nem 
engedlek el, hogy ellenfelem martaléka légy. Egyedül sza-
bad akaratoddal téphetnéd ki magad ebből a szent köte-
lékből. De szüntelenül imádkozom érted Atyámhoz, hogy 
mindhalálig kitarts a megszentelő kegyelem állapotában és 
ki is fogsz tartani, higgyél ebben! Ezek a szavak legyenek a 
te erőforrásaid, ha ellenfelem kísérteni próbál, és ne hagyd, 
hogy a csüggedés erőt vegyen bármikor is rajtad!  
 
Továbbra is vezetni foglak, mert szeretlek téged, úgy sze-
retlek téged, amilyen vagy. Maradj tiszta kisgyermekem, 
mint pár hónapos csecsemő, aki keblemre hajtja fejét, és 
akit az ölemben hordozok. Szeress Engem lángolóan, kü-
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lönösen most, a Nagyböjt idején! Feledkezz bele kínszen-
vedésem titkaiba, elmélkedd át Velem együtt, mennyit 
szenvedtem érted! Gyűlöld a bűnt, iszonyodj minden mo-
csoktól! Imádkozz a bűnösökért, különösen azokért, akik 
bűnben áldoznak, mert nagyon megszomorítják Szívemet. 
Értük kiáltottam a keresztfán: Szomjazom! Értük hullatok 
vérkönnyeket, mert ezek a kárhozatukra vesznek Engem.  
 
Megáldalak Téged Szívem túlcsorduló szeretetével, az 
Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.” 
 
Szentírási megerősítés: 1Tim 6, 3: „Krisztus üdvös szavai” 
 
2016. márc. 6. Itthon az Úr Jézus: „Ezt üzenem X-nek: Kis-
fiam, megígérem neked, hogy egész életed során, különle-
ges módon gondoskodom rólad. Nem fogsz hiányt látni 
semmiben, és mindig melletted fogok állni, megtapasztalta-
tom veled áldott, szent, állandó Jelenlétemet, amelyet leg-
inkább a szükség idején fogsz felismerni.  
 
Kisfiam, maradj meg mindig a szent tisztaság útján, ame-
lyen Velem haladsz együtt. Végigkísérlek téged, mint sze-
relmes Szent Jegyesed, Aki meghaltam érted a Keresztfán. 
Maradj hűséges Hozzám parancsaim megtartásában és 
kövesd szavaimat, amelyeket hozzád intézek!  
 
Drága gyermekem, sok lélek megmentőjévé teszlek. Első-
sorban életpéldáddal tudod megmenteni a mai világ romlott 
nemzedékét. Van egy közmondás: a szó elszáll, a példa 
vonzz. Ne törődj azzal, ha a környezetedben más utakat 
választanak, sőt, azzal sem, ha emiatt nevetség tárgyává 
tesznek. Te soha ne az embereknek akarj megfelelni, ha-
nem egyedül Istennek! Én sem az emberek elvárásainak 
feleltem meg. Nem koronáztattam magam földi királlyá és 
nem szereztem dicsőséget népemnek, Izraelnek, hanem 
inkább teljesítettem Atyám örök szent tervét. Elfogadtam a 
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gúnyt, a megalázást, a töviskoronát és a kereszthalált 
azért, hogy utána még nagyobb dicsőséget szerezzek 
Atyámnak, mert így teljesítettem be Rám vonatkozó örök 
szent tervét, amely az volt, hogy föltámadtam a halottak 
közül. Jelen vagyok az Oltáriszentségben minden temp-
lomban, és egy új vallást alapítottam, az egyetemes katoli-
kus Egyházat. Példám, működésem és a Szentlélek kiára-
dása nem csak Izrael házára vonatkozik, hanem az egész 
Földre, annak minden lakójára, minden emberre, külön-
külön és együttvéve is. Ma, amikor adottak a lehetőségek, 
és a világ bármely pontján olvashatják saját nyelvükön az 
Evangéliumot, bárki megtérhet Hozzám, és üdvözülhet. 
Innen látjátok, hogy eljött az óra, amelyről beszéltem apos-
tolaimnak, hogy amikor az egész világon hirdetik az Evan-
géliumot, akkor jövök vissza dicsőségemben. Visszajövete-
lem pontosan olyan lesz, ahogy előre megmondtam: mint 
ahogy a villám lecsap az ég egyik szélétől a másikig, úgy 
jövök el dicsőségemben, és minden szem meglát Engem 
az ég felhőin. Akkor megítélem az élőket. Akiket Magam-
hoz méltónak tartok, azokat fölemelem a felhőbe Magam-
hoz, akik viszont elutasítanak Engem és nem tartják meg 
törvényeimet, semmibe veszik üzeneteimet, azoknak a 
pusztulás lesz az osztályrészük. Aztán megújítom a földgo-
lyót és visszahelyezem ide azokat a lelkeket, akiket elra-
gadtam és általuk teremtem meg az ezer éves béke ural-
mát, amelyben béke és szeretet lesz a szívekben. Az 
egész Földön és egy vallás lesz, az, amelyet Én alapítot-
tam. Az összes többi megszűnik. Sok papot és szerzetest 
fogok támasztani, akiket maga a Szentlélek fog tanítani 
törvényeimre, és kézzel foghatóan megtapasztalják, hogy 
jelen vagyok köztük. Akkor páratlan nagy tisztelet fogja 
övezni a Legszentebb Oltáriszentséget és minden nap be-
mutatják a Szentmisét és a népek erőforrása Én Magam 
leszek a Szentáldozásban. 
Megáldalak téged, Szívem túlcsorduló szeretetével, az 
Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.” 



263 

 
2016. ápr. 22. Itthon a kegyelem órájában az Úr Jézus: „Ezt 
üzenem X-nek: Drága kisfiam! Hamarosan pappá szentel-
nek. Készülj! Utána még több nagy feladatot bízok rád. Az 
idő eljött, amikor elsősorban életpéldáddal, odaadó, önzet-
len, tiszta szereteteddel kell tanúságot tenni Rólam.  
 
Kisfiam! A lelkek megmentése elsősorban az életpéldáddal 
történik. Aztán az imáddal, az áldozatok és a szenvedések 
türelmes elviselésével folytatódik. Minden papnak Engem 
kell követni a tanításban, a betegekhez és a 
megfáradottakhoz való lehajló szeretetben, az önmegtaga-
dásban, az áldozatban és a szenvedésben. Minden papo-
mat, sőt, minden követőmet az élet odaadására, más szó-
val a vértanúságra hívom meg. A fehér vértanúság, bár 
nem látványos élet-odaadás, de mégis az élet teljes oda-
adása Nekem a szolgálatban és a szenvedések, áldozatok 
türelmes elviselésében. Sok papom 80-90 éven át gyako-
rolja ezt a türelmes, áldozatos odaadó szolgálatot. Bőséges 
a jutalma a Mennyben az ilyen életnek.  
 
Gyermekem, vigyázz! Soha semmi olyat ne kövess el az 
életed során, ami az emberekben visszatetszést keltene, és 
ami okot adna nekik, hogy megszóljanak, vagy megítélje-
nek! Amit titokban mondasz, vagy teszel, azt a háztetőkről 
fogják hirdetni. Vigyázz, élj feddhetetlenül! Helyezd magad 
mindig az Én szent, tiszta, mindent látó Jelenlétembe, mert 
Én szüntelenül látlak, vizsgálom gondolataidat, hallom sza-
vaidat és nézem cselekedeteidet.  
 
A papi hivatás másik formája a piros vértanúság. Ilyenre is 
szép számmal volt példa az egyháztörténelem folyamán. 
Sok papomat megölték a hitéért, ami gyakran megismétlő-
dik. De mondom nektek, senki sem tudja az életét adni Ér-
tem, ha Én azt nem akarom. Éppen ezért azt kérem tőletek, 
maradjatok a rejtekben és szolgáljatok Engem híveitekben 
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mindaddig, amíg Én erre alkalmat és lehetőséget adok, 
mert minden az Én kegyelmem. Ha viszont azt kérem tőle-
tek, hogy életetek feláldozása árán is tegyetek tanúságot 
Rólam, akkor ezt tegyétek meg bátran és elnyeritek az örök 
élet hervadhatatlan koronáját.  
 
A szentségek, így a papi hivatás szentsége is örök jelet 
hagy rajtatok, amely az örökkévalóságban is világítani fog 
homlokotokon. Ezért, pap fiaim, gyermekeim, nektek na-
gyon szentül kell élni! Az életszentség legmagasabb fokán 
kell tündökölni, mert ti kaptátok a legtöbb talentumot és er-
ről fogtok Előttem, ítélőszékem előtt számot adni! Ezért 
mondtam, ti nem vegyülhettek el a bárányok között! Ti nem 
egy vagytok a nyájból. Titeket pásztorokként állítottalak a 
nyáj élére. Ez nem csak azt jelenti, hogy gondoskodtok a 
nyájról úgy, hogy közvetítitek feléjük az Én Igémet és ki-
szolgáltatjátok nekik szentségeimet. Ez azt is jelenti, hogy 
ti, mint az Én hű képmásaim, életszentségetekkel világítjá-
tok meg előttük az utat. Az áldozatok és a szenvedések 
türelmes elfogadásával jelenítitek meg magatokon az Én 
szent Arcomat, mint hűséges képmásaim. Ezt kérem tőle-
tek, amit a magatok erejéből soha nem tudtok elérni, de ha 
imádkoztok és Velem egyesültök, az Én kegyelmemből 
meg tudjátok tenni.  
 
Gyermekeim a papi hivatás módfelett nagy kegyelem. Igye-
kezzetek megfelelni elvárásaimnak! Éljetek szentül! Minde-
gyikőtök menjen végig azon az úton, amelyet kijelöltem 
számára! Kérjétek a kegyelmet és az erőt, akkor maradék-
talanul beteljesítitek rátok vonatkozó örök, szent tervemet! 
Erre áldalak meg benneteket Szívem csodálatos, minden-
ható szeretetével, gondviselő jóságával az Atya, a Fiú és a 
Szentlélek nevében.” 
 
Szentírási megerősítések: Zsid 13, 7: „Isten szava” 22: „fo-
gadjátok szívesen az intő szót” 
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2016. május 8. Itthon a kegyelem órájában az Úr Jézus: 
„Ezt üzenem X-nek: Drága gyermekem! Úgy élek a szíved-
ben, mint csodálatos, fényes palotában, amelyben nagyon 
jól érzem Magam. Szeretem a tisztaságodat, a szerénysé-
gedet, az alázatodat, de legfőképpen az Irántam való lán-
goló szeretetedet. Szem nem látta, fül nem hallotta, emberi 
szív föl nem foghatta, amit öröktől fogva készítettem neked 
és most Szívem nagyon boldog és nagyon örül, mert betel-
jesülni látszik mindaz, amit öröktől fogva elgondoltam felő-
led.  
 
Gyermekem, az idő rövid. Használj föl minden percet, 
mentsd a lelkeket, imával, szeretettel, jó példamutatással 
és az Evangélium hirdetésével! Ahányszor csak alkalmad 
nyílik rá, mindig beszélj Rólam, Megváltó Istenedről és ön-
zetlen, tiszta felebaráti szereteteddel vonzzad a lelkeket 
Hozzám, mert nagy örömöm telik benne.  
 
Drága gyermekem! Maradj mindig tiszta, kisded! Hagyat-
kozz Rám mindenben, teljesen! Bízzál Bennem, mert bi-
zalmad mértékében kapod kegyelmeimet! Nemsokára föl-
mutatsz Engem és Velem azonosulva ismétled Szavaimat: 
„Ez az Én Testem, mely értetek adatik. Ez az Én Vérem, 
amely sokakért kiontatik.” Ezek a szavak azt jelentik szá-
modra, hogy neked is azonosulni kell Velem, részt kell vál-
lalnod szenvedéseimben és áldozattá kell válnod Értem és 
a lelkek megmentéséért. Aki Engem követ, az nem kerülhe-
ti el a szenvedéseket. Az önmegtagadást és a mindennapi 
kereszthordozást. De csak akik Engem követnek, azok 
nyerhetik el a legnagyobb boldogságot a Mennyben és ők 
részesülhetnek dicsőségemben abban a fokban, amennyi-
ben kivették részüket az Én áldozataimban és szenvedése-
imben. A lelki vértanúság sokszor még nagyobb szenve-
dés, mint a testi. Mindhalálig való hűséget és kitartást igé-
nyel, végső állhatatosságot, amely meghozza a jó halál 
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kegyelmét. Már most imádkozz ezekért az ajándékokért 
saját magad számára! Meg kell vallanod Engem mindazok 
előtt, akik kigúnyolnak, kételkednek, és kétségbe estek. 
Sziklaszilárd hiteddel vonzod hozzám a legtöbb lelket.  
 
Gyermekem! Egy papnak a jelleme határozza meg a sze-
mélyiségét. Ha sziklaszilárd hiten alapul, nem ingatag, és 
nem az embereknek, hanem egyedül Istennek akar megfe-
lelni, akkor már itt a Földön szent. De jaj, azoknak, akik két-
felé sántikálnak. Nem lehet két úrnak szolgálni, mert vagy 
az egyiket tiszteli, és annak törvényét megtartja, és a mási-
kat megveti.  
 
Gyermekem! Beszélj a számonkérésről, az ítéletről, a kár-
hozatról és mindenekelőtt a bűnbánatról! Hirdesd, hogy 
csak a megbánt bűnöket bocsátja meg az Isten! Mert aki 
nem bánja meg a bűnét, az megátalkodott, vagyis bűnben 
marad. Az ilyet az Isten nem tudja megbocsátani, mert tisz-
teletben kell tartania az ember szabad akaratát.  Isten nem 
hagy Magából gúnyt űzni. Isten valóban irgalmas és meg-
adja az embernek az időt és a lehetőséget, hogy magába 
szálljon és meggyónjon. De ha egy ember nem él ezekkel a 
kegyelmekkel, akkor még súlyosabb ítélet vár rá.  
 
Gyermekem! Nagy feladatra hívtalak meg. Hatalmas a fele-
lősséged. Amit most mondok, nem azért teszem, hogy el-
rémisszelek, hanem azért, mert igazmondó vagyok. A leg-
szigorúbb ítélet papjaimra és szerzeteseimre vár ítélőszé-
kem előtt. Azért, mert ti kaptátok a legtöbbet. Az Evangéli-
umban is ezt tanítottam, hogy mindenki a kapott talentu-
mokról ad számot. 
 
Egy pap elsősorban Istennek kell, hogy megfeleljen. Gon-
dolj bele, kiket hívtam meg apostolaimnak! Írástudatlan, 
kétkezi munkás, egyszerű embereket. Ki volt az Én nevelő-
atyám ezen a Földön? Egy egyszerű, de bölcs, kétkezi fizi-
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kai munkás. És mit mond a Szentírás és mi a tapasztalat? 
Isten a semmiknek látszókat hívja meg azért, hogy ne tulaj-
donítsák maguknak a kegyelmet, amelyet kapnak. Te is, 
drága gyermekem, és valamennyien, minden ember, Előt-
tem mind semmik vagytok: por és hamu, mert minden az 
Én kegyelmem. Ti magatok semmik vagytok, de Velem 
együtt mindenre képesek lesztek. Én veletek vagyok min-
den nap a világ végezetéig. Nélkülem semmit sem tehettek. 
Ezt a két utóbbi mondatot jól jegyezd meg, és vésd a szí-
vedbe egész életedre! Hívj Engem és Én mindig melletted 
vagyok! Kérj Engem, hogy Én dolgozzak és cselekedjek 
általad! Akkor minden ügyed sikerülni fog. Szent papommá 
formállak, és a lelkek sokaságát fogod megmenteni az örök 
életre.  
 
Kisfiam, téged is úgy küldelek, mint apostolaimat: az aratni-
való sok, de a munkás kevés. Küldelek, mint a bárányt a 
farkasok közé, mert bizony életutad során nagyon sok far-
kassal fogsz találkozni. De soha ne félj, mert Én veled va-
gyok. Megvédelek és Velem együtt teljesíteni fogod rád 
vonatkozó örök, szent tervemet. Erre áldalak meg drága 
gyermekem, Szívem túláradó szeretetével az Atya, a Fiú és 
a Szentlélek nevében.” 
 
Szentírási megerősítések: Ef 5, 16-17: „Használjátok fel az 
időt, mert rossz napok járnak. Ne legyetek értetlenek, ha-
nem értsétek meg az Úr akaratát.”  
 
2016. május 15. Szentségimádáson az Úr Jézus: „Ezt üze-
nem X-nek: Drága kislányom, Szívemnek igaz gyöngysze-
me! Nagyon-nagyon szeretlek. Téged a lelkek megmentő-
jévé tettelek. Ezt azt jelenti, hogy megosztom veled keresz-
temet. A Mennyben azoknak a napoknak fogsz a legjobban 
örülni, amelyeken a legtöbbet szenvedtél, mert ekkor men-
tettem meg általad a legtöbb lelket. Nézz fel Rám, kereszt-
re! Mekkora árat fizettem a lelkekért! Tőletek is az áldoza-
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tokat kérem. Soha ne csüggedj el! Mindig csak örülj! Kivá-
lasztottalak, mert szeretlek téged. A Mennyben nagyon 
boldog leszel, mert sok megmentett léleknek leszel a lelki 
szülője. A földi lét rövid. Az érdemszerzés ideje hamar lejár. 
Tarts ki mindhalálig, és Én a fejedre teszem az örök élet 
koronáját. Erre áldalak meg téged Szívem túlcsorduló sze-
retetével, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. 
Ezt üzenem Y-nak: Drága kislányom! Hordozd türelemmel 
keresztedet! Nem próbállak erődön felül. Ne félj! Én mindig 
veled vagyok. Elég neked az Én kegyelmem. A Mennyben 
örökké boldoggá teszlek. Amíg itt élsz a Földön, mindig 
lesz kereszted, mert megosztom veled az Enyémet. Azt 
akarom, hogy lelkeket ments Velem az örök életre. El nem 
tudod képzelni azt az örömöt, boldogságot, amit majd or-
szágomban fogsz csak megélni, minden általad megmen-
tett lélek miatt. Mivel átadtad az életedet Nekem, Atyám 
úgy tekint rád, mintha Én szenvednék általad. Nagyon örül 
neked. Rengeteg lélek a jutalma, akik nélküled elkárhozná-
nak. Így lásd szenvedéseidet, amelyek hamar véget érnek, 
mert a földi élet rövid. Megáldalak téged Szívem túlcsorduló 
szeretetével, megerősítő áldásommal, az Atya, a Fiú és a 
Szentlélek nevében. 
Ezt üzenem Z-nek: Drága kislányom! Ne a földiekre, hanem 
a mennyeiekre irányítsd tekintetedet! Nem válaszolok ne-
ked, mert azt akarom, hogy Velem légy elfoglalva, ne azzal, 
amire kíváncsi vagy. Mindennek eljön az ideje. Imádkozz, 
hogy legyen meg mindenben az Én Akaratom! Mindazt 
megkapod Tőlem, ami az üdvösségedre válik. Hagyatkozz 
Rám teljesen! Akkor soha nem ér csalódás. Erre áldalak 
meg Szívem túláradó szeretetével, az Atya, a Fiú és a 
Szentlélek nevében. 
Ezt üzenem B-nek: Drága kislányom! Ne kutasd a jövőt! 
Csak egy a fontos, hogy üdvözülj. Minden körülményt úgy 
irányítok, hogy lelked örök javát szolgálja. Mondd buzgón a 
Miatyánkot: Legyen meg a Te akaratod! Ha ezt kéred, ak-
kor mindent elfogadsz, mert ami történik az az Én akara-
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tom. Megáldalak téged Szívem túlcsorduló szeretetével, az 
Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.” 
 
2016. augusztus 19. Itthon az Úr Jézus: „Ezt üzenem X 
családnak: Drága gyermekeim! Ez a szenvedés, jóllehet, 
nagyon nagy és fájdalmas, a lelkek megmentésére szolgál. 
Azért engedem meg, mert rengeteg lélek hull a pokolba. Én 
a keresztfán megváltottam a világot, de a ti közreműködé-
setek nélkül nem tudlak üdvözíteni benneteket. Ezért ké-
rem a Hozzám hűséges lelkeket, hogy ajánlják föl szenve-
déseiket és áldozataikat az Én kínszenvedéseim és ke-
reszthalálom örök érdemeivel egyesítve égi Édesanyátok 
hétfájdalmas Szeplőtelen Szíve és könnyei által, a lelke-
kért. Így a ti szenvedéseitekre és áldozataitokra úgy Tekint 
Atyám, mintha Én szenvedném el általatok. Mivel tisztelet-
ben tartom szabad akaratotokat, ezért kérem a bűnös lel-
kekért a ti közbenjárásotokat. Így rengeteg lélek menekül 
meg a pokol tüzétől, akik mindörökké hálát adnak majd 
nagy szeretetemért és irgalmamért. Titeket pedig túlcsordu-
ló mértékben foglak részesíteni dicsőségemben, a Menny-
ben, mert a Földön teljesítettétek szent akaratomat, és el-
fogadtátok a szenvedéseket is a lelkek megmentéséért. Így 
társaim lesztek Megváltásom hatalmas művében. Mindenkit 
be akarok vonni a lélekmentés csodálatos misztériumába, 
hogy odaát megjutalmazzalak érte. Így lássátok szenvedé-
seiteket és áldozataitokat! Adjatok Nekem hálát mindenért! 
Jóért és rosszért egyaránt, mert minden mögött Én állok. 
Én minden rosszból jót hozok ki. Megáldalak benneteket 
megerősítő áldásommal, Szívem minden emberi értelmet 
meghaladó, végtelen szeretetével, az Atya, a Fiú és a 
Szentlélek nevében.”  
 
Szentírási megerősítés: Márk 8, 34: (Jézus)… így szólt 
hozzájuk: „Ha valaki követni akar, tagadja meg magát, ve-
gye fel keresztjét és kövessen.” 
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2016. július 24. Szentségimádáson az Úr Jézus: „Ezt üze-
nem X-nek: Drága kislányom! Készülj! Most viszlek haza. 
Kimondhatatlan boldogságot készítettem neked országom-
ban. Dicsőségemet úgy hullatom rád, mint nyári záport. 
Emberi szavakkal nem lehet kifejezni, amit neked készítet-
tem. Én vágyakozom benned az örök hazába. Hamarosan 
beteljesítem vágyadat. Édesanyád már nagyon vár, és fo-
lyamatosan imádkozik érted. Örökké együtt lesztek, ki-
mondhatatlan boldogságban.  Dicsőíteni, imádni fogjátok a 
Legszentebb Szentháromságot, és örökké hálát fogtok 
zengeni megváltásom hatalmas művéért. Kislányom, ké-
szülj, mert mindez már nagyon közel van. Kérd kegyelme-
met, hogy maradéktalanul teljesítsd be rád vonatkozó örök 
szent tervemet! Megáldalak téged, Szívem minden emberi 
értelmet meghaladó csodálatos, végtelen szeretetével, 
megerősítő áldásommal, az Atya, a Fiú és a Szentlélek ne-
vében.” 
 
2016. augusztus 25. Itthon az Úr Jézus: „Ezt üzenem X-
nek: Drága kislányom! Én elhiszem, hogy eleged van, és 
már nagyon nehezen bírod elviselni sorsodat. Mégis azt 
kérem tőled, hogy légy nagyobb türelemmel és szeretettel 
a környezetedhez, mert erről fogsz Előttem számot adni. 
Amikor elviselhetetlennek tűnik a sorsod, imádkozz még 
többet azokért, akik ezt előidézik. Minden kereszt Tőlem 
származik. Csak annyi történhet meg, amennyit Én megen-
gedek. Így lásd s körülményeket! Gondolj arra, hogy meny-
nyi lélek menekül meg az örök kárhozattól azért, mert fel-
ajánlod Nekem szenvedéseidet és áldozataidat az Én kín-
szenvedéseim és kereszthalálom örök érdemeivel egyesít-
ve égi Édesanyád hétfájdalmas Szeplőtelen Szíve és köny-
nyei által a szegény bűnösökért, akik a te imáid nélkül örök-
re elvesznének. Így tekints sorsodra! Minden nap adj hálát 
minden apróságért, vagy éppen nagy dologért, amit meg-
engedek számodra. Mindezt azért adom, hogy a derűt soha 
ne engedd ki a lelkedből. Leginkább azért adj hálát, hogy 
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kegyelmemből megtértél Hozzám, Üdvözítő Istenedhez, és 
azért, hogy rengeteg lélek megmentőjévé teszlek.  Adj há-
lát azért, hogy Nekem felajánlott életedért rengeteg lélek 
menekül meg, akiknek nem lesz hiábavaló a keresztfán 
értük kiontott drága Szent Vérem. Ezekre gondolj, amikor 
szenvedsz, amikor már úgy tűnik, hogy beleroppansz. Nem 
különb a szolga Uránál. Te az Én kiválasztott menyasszo-
nyom vagy. Méltó tehát, hogy osztozz sorsomban, a meg-
aláztatásokban, a szenvedésekben, a megvetettségben, és 
az emberekben való csalódásokban. Te mindig csak Rám 
tekints! Rám, Aki a kereszten függök, mert érted, a te üd-
vösségedért adtam oda az életemet. Mindig csak Belőlem 
meríts erőt! Ilyenkor mondd Nekem gyakran: Jézusom! 
Szeretlek! Tégy velem bármit, én akkor is szeretni akarlak 
Téged, és soha nem hagylak el. Ehhez kérem Tőled a ke-
gyelmet, hogy mindhalálig kitartsak, és maradéktalanul be-
teljesítsem rám vonatkozó örök szent tervedet. Soha nem 
akarok csalódást okozni Neked! Kérlek, áldj meg engem 
megerősítő áldásoddal, az Atya, a Fiú és a Szentlélek ne-
vében. Ámen.” 
 
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.” 
 
2016. augusztus 29. Itthon az Úr Jézus: „Ezt üzenem X-
nek: Drága kislányom! Kiragadtalak a sátán markából. Ki-
húztalak a bűn verméből. Légy hálás érte, és tedd meg 
akaratomat! Bánd, és gyónd meg súlyos, halálos bűneidet! 
A szentgyónásban Nekem mondod el, Én oldozlak fel. Ér-
ted kiontott drága Szent Véremmel hónál fehérebbre, nap-
nál ragyogóbbra tisztítom lelkedet. Jobban őrködj lelked 
tisztasága fölött, mint szemed világa fölött! Vágyom tiszta 
lelkedbe betérni! Ha együttműködsz kegyelmemmel, szent-
té teszlek. Ezt azt jelenti, hogy mindig a lelkedben lakom, 
és Velem együtt eltaposod a sátánt. Örökre győzelmet 
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aratsz fölötte. A Mennyben pedig vég nélkül fogod dicsőí-
teni nagy irgalmamat, hogy kimentettelek a sátán csapdá-
jából, és üdvözítelek téged. Az élet a Földön nagyon rövid. 
Igyekezz úgy élni, hogy elnyerd az örök életet! Én mindig 
veled vagyok. Őrizlek, óvlak, Nálam biztonságban vagy. 
Megáldalak téged Szívem minden emberi értelmet megha-
ladó végtelen szeretetével, az Atya, a Fiú és a Szentlélek 
nevében.” 
 
Szentírási megerősítés: 1 Tim 6, 3: „Krisztus szava” Titusz 
1, 2: „Isten megígért” 
 
2016. szept. 4. Itthon az Úr Jézus: „Ezt üzenem X-nek: 
Drága kisfiam! Szememnek fénye, lelkemnek vigasza, Szí-
vemnek édes kis csöppsége te vagy. Majd csak a Menny-
ben tudod meg, mennyire szeretlek téged. A keresztfán a 
Véremet ontottam a te üdvösségedért. Most pedig, hogy 
eltaláltál Hozzám és örök hűséget fogadtál Nekem, meg-
tisztítottalak, megszentellek és befejezem benned műve-
met, amit elkezdtem. Szent papom leszel, mert öröktől fog-
va így akartam. Ezt a csodálatos, bár nehéz hivatást szán-
tam neked, amelyhez minden kegyelmet és erőt megadok, 
hogy véghezvidd rád vonatkozó örök szent tervemet. Kisfi-
am, vedd nagy kegyelemnek, hogy szólok hozzád és min-
dazt, amit neked mondok, váltsd tettekre és adj hálát szün-
telen minden szóért, minden kegyelemért. A rejtekben he-
lyet készítettem neked, biztonságban maradsz, mert azt 
akarom, hogy az új világban is hirdesd tanításomat és üze-
neteimet. Te leszel a hírmondó, a túlélő, akit megőrzök, 
mint szemem fényét, hogy végbe vidd örök tervemet. Ma-
radj hűséges Hozzám mindhalálig! Te mindig csak Engem 
adj az embereknek! Nagy szentet formálok belőled. Már itt 
a Földön a szentség hírében fogsz meghalni. Rengeteg 
lelket fogsz Hozzám vonzani, vezetni. Különlegesen sok 
kegyelmet kapsz Tőlem, a szellemek elbírálására és a rád 
bízott lelkek vezetésére. Kérd mindig, hogy Én gyóntassak 
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általad, Én vezessem a lelkeket és akkor sok szentet fogsz 
fölnevelni.  
 
Kisfiam! Légy mindig nagyon alázatos, engedelmes és hű-
séges gyermekem! A szent alázat az alapja minden erény-
nek és az engedelmesség az életszentségnek. Végy min-
dig Rólam és Égi Édesanyádról, az Én Szent Anyámról 
példát! Mi legyünk a példaképeid és minden döntéshely-
zetben úgy cselekedjél, ahogy a te helyedben Én, vagy 
Édesanyám tennénk. A kegyelem ideje hamar lezárul, de te 
soha ne félj, mert igazságosságom haragja csak azokat 
sújtja, akik erre rászolgáltak. Mindazok, akik engedelmes-
kednek Nekem, különleges védelmemet élvezik, gondvise-
lő, hűséges szeretetemet soha nem vonom meg tőlük. Ne 
félj akkor sem, ha körülötted hullahegyeket látnál, mert té-
ged jól elrejtelek és biztonságba helyezlek. Tudom, hogy 
szívesebben megérkeznél Hozzám már most a Mennybe, 
de Én is csak akkor mehettem vissza Atyámhoz, amikor a 
feladatot, amelyet Rám bízott, elvégeztem. Így minden em-
ber, aki Nekem szolgál, csak akkor jöhet Hozzám, ha elvé-
gezte, amit rá bíztam. Örülj annak, hogy szándékom van 
veled, mert ha beteljesíted rád vonatkozó örök szent ter-
vemet, hatalmas jutalmat kapsz érte Országomban, és ren-
geteg lelket mentek általad. Készülj, hamarosan fölszentel-
nek és elkezded földi pályafutásodat, a lelkek megmenté-
sét. A napot mindig kezdd imával! Elfoglaltságaid közepet-
te, a nap folyamán mindig röpíts Felém egy-egy fohászt! 
Főleg a szeretetedre, a teljes ráhagyatkozásodra szomja-
zom és a bizalmadra, amit oly kevés embertől kapok meg. 
Tudatosítsd magadban, hogy állandóan Szent Színem előtt 
jársz-kelsz, dolgozol. Mindig az Én Jelenlétemben vagy. 
Látom gondolataidat, ismerem érzéseidet, hallom szavai-
dat, szüntelen őrködöm feletted. Én indítalak minden üdvös 
cselekedetre. Naponta gyakran mondd Nekem: „Uram, add 
meg a tisztánlátást, hogy mindig fölismerjem és megte-
gyem a Te szent akaratodat!” Kérd meg Szent Mihályt, 



274 

hogy szüntelen legyen melletted, mondd gyakran a Szent 
Mihályhoz szóló imát, hogy megőrizzen ellenfelem csapdái-
tól, kísértéseitől, kavarásától. Ha nem ragaszkodsz senki-
hez és semmihez ehhez a Földön és tekintetedet szüntele-
nül csak Rám szegezed, akkor nem talál fogást rajtad a 
gonosz és nyugodtan, nagy lelki békében élhetsz és dol-
gozhatsz.  Jóért és rosszért egyaránt adj hálát mindig! A 
jelszavad legyen a szent közömbösség! Ne sértsen a kriti-
ka, a bírálat, a rossz emberek gúnyolódása, se a dicséret 
ne tegyen felfuvalkodottá, mert mindannyian csak annyik 
vagytok, amennyik Isten szemében. Ne az embereknek, 
hanem mindig csak Nekem akarj megfelelni! Minden az Én 
kegyelmem, ti pedig por és hamu vagytok, de ha megteszi-
tek akaratomat, nagy szentek lesztek a Mennyben és ra-
gyogni fogtok, mint a Nap.  
 
Drága kisfiam, te itt most, az Én iskolámban, Tőlem kapod 
a lelki vezetést, amely a szentté formálás. Ezt nem helyet-
tesítheti senki és semmi. Emellett lehet lelki vezetőd, aki-
nek engedelmeskedni tartozol, de Én soha nem fogom ke-
resztezni az ő tanácsait, hisz Egytől fakad minden, Én indí-
tom őt is, téged is. Így egységben vagytok, mert minden az 
Isten kegyelme. Isten áll legfelül, minden Belőle forrásozik, 
és akik Őt szolgálják és követik, azok egységben vannak. 
Légy áldott, gyermekem, és áldjad mindazokat, akiket eléd 
vezetek, és már most imádkozz érte, hogy nagy és ma-
gasztos feladatodat Hozzám méltóan, hűségesen és enge-
delmesen betöltsd, maradéktalanul beteljesítsd rád vonat-
kozó örök szent tervemet. Sokat bíztam rád, sokról kell 
majd számot adnod Előttem, de ha mindvégig kitartasz, 
mindent könnyűnek és édesnek fogsz érezni. Erre áldalak 
meg téged Szívem túlcsorduló szeretetével. Az Atya, a Fiú 
és a Szentlélek nevében.” 
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Szentírási megerősítés: Mt 25, 21: „Jól van, te hűséges, 
derék szolga – mondta neki ura. – Minthogy a kevésben hű 
voltál, sokat bízok rád: menj be urad örömébe!”  
 
2016. szept. 6. Szentségimádáson az Úr Jézus: „Ezt üze-
nem X-nek: viselje sorsát türelemmel! Rengeteg lelket men-
tek általa. Neki most ez a szenvedés soknak tűnik, de 
semmiség ahhoz, amennyi lelket mentek meg az örök ha-
láltól. Hamarosan rendeződik a sorsa. Bízzon Bennem! Ad-
jon át Nekem mindent! Ne ő akarja megoldani a sorsát, 
mert csak elrontja. Én Mindenható vagyok. Minden rosszból 
jót hozok ki azok javára, akik szeretnek Engem. Megáldom 
őt megerősítő áldásommal, az Atya, a Fiú és a Szentlélek 
nevében. 
 
Ezt üzenem Y-nak: Ne szomorkodjon a testi gyengesége 
miatt! Kérje az Én erőmet! Akkor Én működöm, Én dolgo-
zom általa. Megáldom őt Szívem túlcsorduló szeretetével 
az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.” 
 
2016. szept. 19. Szentségimádáson az Úr Jézus: „Ezt üze-
nem X-nek: Légy türelmes, megbocsátó! Y-t szereteted 
fogja megtéríteni Hozzám. Lassan, fokról fokra fog köze-
ledni Felém. Én pedig megnyitom a szívét, és megtöltöm 
kegyelmemmel. Folytasd érte továbbra is az imát! Életfel-
ajánlásodra megmentem őt, sőt még a családját is.  
 
Kislányom! Örülj! Dicsőíts Engem szüntelen! Minden nap 
imádkozd el a Te Deumot! Magasztald végtelen irgalma-
mat! Folytasd továbbra is az imát! Kérd Édesanyám hatha-
tós közbenjárását és Isten - Anyai palástját, Tőlem pedig 
drága Szent Vérem oltalmát magatokra! Megáldalak téged 
és szeretteidet Szívem minden emberi értelmet felülmúló 
végtelen szeretetével, megerősítő áldásommal, az Atya, a 
Fiú és a Szentlélek nevében.” 
 



276 

2016. okt. 16. Szentségimádáson az Úr Jézus: „Ezt üze-
nem X-nek: Látom nagy terhedet. Hamarosan elveszem 
tőled. Folytasd továbbra is az imát! Nagyon szeretlek té-
ged. Maradj meg szeretetemben! Azt akarom, hogy béké-
ben, nyugalomban és szeretetben élj, mielőtt kiszólítalak 
ebből a világból! Azt akarom, hogy fel tudj készülni a Velem 
való örömteli nagy találkozásra! Akiért imádkozol, nem fog 
elkárhozni, de a tisztítótűz alján rengeteget fog szenvedni. 
Életfelajánlásod menti meg őt és az egész családodat. 
Tarts ki mindhalálig az imában és az evangéliumi élet-
szentségben! Erre áldalak meg Szívem túlcsorduló szerete-
tével, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.” 
 
2016. december 8. Szentáldozás után a Szűzanya: „Ezt 
üzenem X-nek: Drága gyermekem! Égi Édesanyai szeretet-
tel veszlek körül. Rád terítem Istenanyai palástomat, meg-
óvlak téged a gonosz szellemi hordáktól, akik szüntelenül 
leselkednek rád, hogy leterítsenek. Bízzál Bennem! Fogd 
meg Édesanyai kezemet! Egyesülj Szeplőtelen Istenanyai 
Szívemmel! Velem együtt szeresd az Én drága Szent Fia-
mat, Aki megtestesült szent méhemben, emberi testet öl-
tött, Akit a Szentlélektől fogantam, Aki Isten és Ember egy 
Személyben. Nézd, neked adom Őt, mint aranyos parányi 
Csecsemőt, az öledbe helyezem. Szeresd Őt úgy, ahogy 
Én szerettem és szeretem örökké. Kérd el Istenanyai Szí-
vemet és megtöltöm pici emberi szívedet lángoló Istensze-
retettel, odaadó, mindeneket legyőző szeretettel, hogy 
minden élethelyzetben Velem együtt ki tudd mondani: „Íme, 
az Úr szolgálója vagyok, legyen nekem a Te igéd, a Te 
akaratod szerint.” Szent Fiam csak az ilyen odaadó, tiszta 
lelkekkel tudja megvalósítani örök tervét, csak a tiszta lel-
kekben érzi jól magát, akik olyan alázatosak, engedelme-
sek és tiszták, mint amilyen Én voltam, amikor a Földön 
éltem. Szeresd Őt, Aki hozzád kívánkozik, Aki átölel, Aki 
piciny karocskáját feléd nyújtja, mert a te szeretetedre 
szomjazik. A te lelkedben akar lakást venni, a te szívedet 
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kívánja otthonának. Tárd ki szívedet, lelkedet feléje, hogy 
teljesen betöltse Ő, a világmindenség Ura és Istene, Akit a 
világ be nem fogadhat, de mindenhatóságában elrejtőzött a 
kenyér és a bor színében, hogy így egyesüljön veled, és az 
emberekkel, akik szomjaznak az Ő szeretetére. Így fogadd 
Őt, parányi gyermekként, Mindenható Istenedként minden 
Szentáldozásban! Ujjongj és örülj kitörő örömmel, hogy te 
is Istenhordozó lehetsz, mint Én voltam, amikor a Szívem 
alatt hordoztam Őt kilenc hónapon át. Imádd Őt rajongva, 
teljes szívedből, teljes lelkedből, minden erődből! Szüntele-
nül ajánld föl neki szolgálataidat és vállalj mindent az Ő 
drága szent akarata szerint, hogy beteljesítsd rád vonatko-
zó álmát, hogy szent legyél, és a Mennyben rengeteg üd-
vözült lélek szülője légy. Ezért imádkozom érted Szent Fi-
am és a Mennyei Örök Édesatya legszentebb színe előtt és 
leesdem számodra mindazt a kegyelmet, amire hivatásod 
betöltéséhez és életszentséged kibontakozásához szüksé-
ged van. Mindig veled vagyok, hívj Engem! Megőrizlek, fo-
gom a kezed, a karomba veszlek. Ha fáradt vagy, elringat-
lak. Úgy szeretlek téged, mint egyszülött Fiamat, mert Őt 
hordozod és Őt látom benned. Megáldalak téged Isten-
anyai áldásommal az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.” 
 
2017. jan. 4. Itthon az Úr Jézus ezt üzenem X-nek: „Drága 
kislányom! Azt akarom, hogy visszanyerd eredeti tisztasá-
godat! Olyan légy, mint amikor Én megteremtettelek, és a 
világba küldtelek. Imádkozz Y-ért, hogy ő is megtérjen 
Hozzám, mert mondom neked, amiket kimond, nem ő, ha-
nem a gonosz lélek mondja általa. Te a sátánnal harcolsz, 
amit csak imával és böjttel tudsz kiűzni. Hagyatkozz Rám 
teljesen! Elepedek a lelkedért! Jöjj mielőbb Hozzám a 
gyóntatószékbe! Papom által Én oldozlak föl. A lelkedet 
érted kiontott drága Szent Véremmel mosom hónál fehé-
rebbre, napnál ragyogóbbra, mert csak így vagy méltó fo-
gadásomra. A Szentáldozásban egyesülni akarok veled! 
Azt akarom, hogy merülj el Bennem, mint parányi vízcsepp 
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a szeretet óceánban! Örökre elválaszthatatlan egységre 
vágyom veled! Jöjj, hívlak, jöjj! Tarts őszinte bűnbánatot! 
Várlak, hogy feloldozzalak! Megáldalak téged Szívem min-
den emberi elképzelést felülmúló végtelen szeretetével, 
megerősítő áldásommal az Atya, a Fiú és a Szentlélek ne-
vében.”  
 
2017. február 5. Szentségimádáson az Úr Jézus: „Ezt üze-
nem X-nek: Drága kislányom! Meg vagyok elégedve veled. 
Előttem van minden igyekezeted, buzgóságod. Folytasd 
továbbra is szolgálatodat! Menj végig ezen az úton! Megál-
dalak téged és szeretteidet Szívem csodálatos szereteté-
vel, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. 
 
Ezt üzenem Y-nak: Drága kislányom! Ne szedd szét magad! 
Minden imádat meghallgatom. Ne járj különböző imacsopor-
tokba! Menj gyakran Szentmisére! Gyónjál, áldozzál! A 
Szentségek tartanak fenn, amit felajánlhatsz engesztelésül 
Nekem a lelkekért. Egy hittel és szeretettel teli fohász többet 
ér bármennyi ajakimánál, amit gépiesen ismételgetsz, és 
nincs benne hit és szeretet. A legnagyobb ima a Szentmise, 
amit számtalan szándékra felajánlhatsz, mert kegyelmem 
végtelen. Szentáldozás után csak Velem foglalkozz! Hagyd, 
hogy betöltsem a lelkedet! Ilyenkor már ne kérj semmit! Add 
át magadat Nekem, és bízzál Rám mindenkit és mindent! 
Szeress mindenkit! Kérd, hogy Én szeressek általad! Többet 
imádkozz csendben a saját szavaiddal! Ilyenkor elmélkedj 
kínszenvedéseimen! Minden imád annál értékesebb Előt-
tem, minél több benne a szeretet. Megáldalak téged és sze-
retteidet Szívem csodálatos, mindeneket felülmúló szerete-
tével az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.” 
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