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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. 
 



8 

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. 
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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 

mindig a tabernákulumból érzékelem. Amikor nem a temp-
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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 

őseim által tovább adott hithez való kötődésem, amelynek 

hiányosságait éppen a Mária tisztelet nélkülözése által fed-
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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-



15 

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-



17 

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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Mária Julianna lelki naplója XVI. kötet 

 
A Mennyei Atya, az Úr Jézus, a Szentlélek és a Szűzanya 

üzenetei és tanításai 
 

2017. február 28. Itthon az Úr Jézus: „Drága gyermekeim! 

Eljött az óra, amikor Engem, a Vőlegényt, elvesznek a 

menyasszonytól, az Egyháztól. Már minden elő van készít-

ve. A liturgiában nem lesz többé átváltoztatás. Híveimnek a 

puszta kenyeret és a bort fogják kiszolgáltatni. 

 

Drága gyermekeim! Ezzel megkezdődik a ti üldözésetek. 

Most különösen helyt kell állnotok, és ki kell tartanotok Mel-

lettem. Ne féljetek! Csak annyi történhet, amennyit Én 

megengedek. Ne sírjatok! Jóllehet, gyásznap lesz ez az 

esemény, de Én nem hagylak el titeket. A szívetekben la-

kom és maradok, egyik Szentáldozástól a másikig, és min-

dörökké.  

 

Drága kicsinyeim, Véremen megváltott gyermekeim! Ti 

ezek után is csak egyre vigyázzatok: arra, hogy hűségesen 

kitartsatok Mellettem, és ha kell, valljatok meg Engem ez 

előtt a bűnös nemzedék előtt. 

 

Hamarosan föllép az antikrisztus. Ez lesz hitetek legna-

gyobb próbája. Imádkozzatok, főleg a keresztényekért, 

hogy ne dőljenek be hamis csodáinak. Most majd külön 

válnak azok a keresztények, akik fontosnak tartották, hogy 

megismerjék a Szentírást, és általa fölismerjék a jeleket, 

amelyek beteljesülnek. De akik nem olvasták a Szentírást, 

mert nem tartották fontosnak, azokat könnyen meg lehet 

majd téveszteni. Várjátok dicsőséges visszajövetelemet, 
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amely pontosan úgy fog megvalósulni, ahogy a Szentírás-

ban előre megmondtam nektek. Feltámadott, dicsőséges 

Testemben jövök vissza úgy, mint a cikázó villám. Minden 

szem meg fog látni Engem, és akkor világossá válik, hogy 

Én ki vagyok: az Istenember, Aki értetek megtestesültem 

ebbe a világba, hogy megváltsalak benneteket. A Megváltó, 

a Bíró, Aki megítélem az embereket cselekedeteik szerint. 

Akkor, akik elköteleződtek az antikrisztusnak, nagy jajga-

tásban fognak kitörni, mert nem lesz visszaút számukra. A 

sátán ugyanis fogva tartja őket, és megátalkodottságuk mi-

att képtelenek lesznek a megtérésre. Ellenfelem elhiteti a 

naiv, tájékozatlan emberekkel, hogy ő fog győzni. De ami-

kor ezek szembesülnek dicsőséges visszajövetelemkor az 

Isten diadalával, akkor minden reményük szertefoszlik, és 

kétségbeesésükben átkozni fogják a sátánt és mindenkit.  

 

Kicsi gyermekeim!  Jól fontoljátok meg, hogy kit választo-

tok! Az örök és egyedüli győztes Én, az Isten vagyok, ellen-

felem pedig csak annyit tehet, amennyit Én megengedek, a 

lelkek javára, mert minden rosszból jót hozok ki. Legyetek 

szüntelen készenlétben, figyeljétek a jeleket, amelyek már 

itt vannak! Tartsátok meg tanításomat! Én veletek vagyok 

minden nap a világ végéig, és segítségemet soha nem vo-

nom meg tőletek. Fogadjátok megerősítő áldásomat, me-

lyet Szívem túláradó szeretetével adok rátok az Atya, a Fiú 

és a Szentlélek nevében.” 

 

Szentírási megerősítések: Zsid 4, 12-13: „Az Isten szava 

ugyanis eleven, átható és minden kétélű kardnál élesebb, 

behatol a lélek és szellem, az íz és a velő gyökeréig, meg-

ítéli a szív gondolatait és érzéseit. Semmilyen teremtett 

dolog nem marad előtte rejtve; minden föl van fedve és 



24 

nyitva van az előtt, akinek számadással tartozunk.” Mk 3, 

29: „… aki a Szentlelket káromolja, nem nyer bocsánatot 

mindörökké, bűne örökre megmarad.” 

 

2017. március 2. Itthon az Úr Jézus: „Drága gyermekeim! 

Hamarosan beteljesülnek próféciáim. Most különösen sokat 

imádkozzatok papjaimért! Most lesz a végső összecsapás, 

amikor szétválasztom a juhokat a kosoktól.  

 

Kicsinyeim, újra mondom: imádkozzatok most még többet, 

hozzatok még több áldozatot a lelkek megmentéséért, mert 

ez az idő a sátán végső, elkeseredett harca a lelkek ellen, 

hogy kilopja belőlük a hitet, és miután kilopta, könnyűszer-

rel leterítse őket.  

 

Kicsinyeim, Véremen megváltott gyermekeim! Ne tegyétek 

magatokban hiábavalóvá rettenetes kínszenvedésemet és 

kereszthalálomat! Ne hagyjátok, hogy ellenfelem a kárho-

zatba taszítson benneteket, és örökké gúnyolódjon rajtatok, 

hogy el tudott buktatni.  

 

Gyermekeim! Legyetek felkészülve! Így készüljetek: Kérjé-

tek magatokra a sziklaszilárd, erős hitet!  Olvassátok na-

ponta a Szent Evangéliumot, váltsátok tettekre annak tar-

talmát!  Ami azzal ellentétes tanítás, hangozzék el bárkinek 

az ajkáról is, azonnal vessétek el magatoktól!  

 

Kicsinyeim! Az antikrisztus már készen áll, hogy fellépjen, 

csak a megfelelő pillanatot várja. Ne higgyetek neki, amikor 

azt hazudja, hogy ő Én vagyok. Ne higgyetek megtévesztő 

csodáinak, melyeket a sátán művel általa. Az ördög az Is-

ten majma, de ti ne dőljetek be neki.  
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Kicsi gyermekeim! Én legyek a ti egyedüli reményetek, Aki 

hamarosan visszajövök dicsőségemben az ég felhőin, hogy 

szám leheletével elsöpörjem a gonoszt, és megítéljem a 

népeket. Ítéletem kardja a Szent Evangélium és a főpa-

rancs: a szeretet. Mindazok, akik tettekre váltják tanításo-

mat, Velem együtt fognak győzni, és uralkodnak majd örök-

kön-örökké. De aki bedől a tévtanításnak és az 

antikrisztusnak, az az örök vesztesekhez csatlakozik, és a 

kárhozat lesz az osztályrésze.  

 

Kicsinyeim! Most van itt a nagy megmérettetés. Minden 

embernek magának kell döntenie örök sorsa felett. De nek-

tek, akik osztatlan szívvel szerettek Engem, olyan lesz ez, 

mint egy színjáték, amire ti nem fogtok odafigyelni, mert 

elhatárolódtok tőle. A lelketekben zavartalanul fogtok imád-

ni Engem. Tettekre váltjátok tanításomat és üzeneteimet, 

és boldogan várjátok a Velem való nagy találkozást, amikor 

színről-színre megláthattok Engem.  Én pedig bennetek 

fogom elismételni főpapi imámat: „Atyám, a feladatot, ame-

lyet Rám bíztál, elvégeztem, megdicsőítettem nevedet a 

Földön.” Legyetek hűségesek Hozzám, drága kicsinyeim, 

és Én veletek maradok mindennap a világ végezetéig! 

Amikor pedig elhozom a ti végórátokat, Magamhoz emellek 

benneteket örök dicsőségembe, ahol vég nélkül fogtok Ve-

lem együtt örvendezni. Ég és föld elmúlnak, de az Én igéim 

soha el nem múlnak. Fogadjátok megerősítő áldásomat, 

Szívem túláradó, végtelen szeretetével az Atya, a Fiú és a 

Szentlélek nevében.” 

 

Szentírási megerősítések: 1Kor 7, 29: „az idő rövid” Fil 3, 6: 

„Az egyház üldözése”.  
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Tit 1, 2-3: „az igazmondó Isten megígért” és „kinyilatkoztat-

ta tanítását”  

 

2017. március 4. Itthon a kegyelem órájában az Úr Jézus: 

„Drága gyermekeim! Vigasztalódjatok! Ne a körülöttetek 

levő világra és a jelenre tekintsetek, hanem Rám, a ke-

resztre Feszítettre, Aki feltámadtam és örökké élek.  Titeket 

is feltámasztalak, és beviszlek Atyám házába. Én, Aki vele-

tek vagyok minden nap, a világ végezetéig, fogom kezete-

ket, az ölemben tartalak, a szívetekben élek, és ti az Én 

Szívembe vagytok beírva. Ha így éltek, elmerültök irgalmas 

Szívem tűzkohójában, kiégetek belőletek minden tökélet-

lenséget, minden bűnt, még az árnyékát is. Akkor megtelik 

a szívetek derűvel, békével és az Isten iránt való végtelen 

szeretettel. Akkor úgy fogtok tekinteni a rátok váró szenve-

désekre, mint átmeneti állapotra, ami gyorsan elmúlik, és 

örök dicsőséget szerez Nekem, mivel engedelmességetek-

kel megdicsőítitek Nevemet, és ezzel lelkek millióit mentitek 

meg.  

 

Drága kicsinyeim! Így lássátok az eseményeket! Ne rémül-

dözzetek! Reményetek mindig csak Én legyek, és akkor 

soha nem fogtok csalódni. Fogadjátok szeretetteljes, meg-

erősítő áldásomat az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.” 

 

Szentírási megerősítés: Lk 1, 45: „Boldog, aki hitt annak 

beteljesedésében, amit az Úr mondott neki.”  

 

2017. március 5. Itthon a kegyelem órájában az Úr Jézus: 

„Drága gyermekeim, Szívemnek kedves választottai! Ez a 

végső szakasza Egyházam megsemmisítésének. Most 



27 

vesznek el Engem tőletek, Aki az Egyház lényege és Feje 

vagyok.  

 

Gyermekeim! Ez a cselekedet magára vonja jogos hara-

gomat, amely az Egyháznak és a világnak pusztulását fog-

ja okozni. Ezt a világot ugyanis az Én ártatlan, Szent Tes-

tem és Vérem tartja fent. A Szentmise az Én keresztáldoza-

tom vértelen megjelenítése. Ha ez megszűnik, nem lesz 

többé irgalom, mert Mennyei Atyám eddig az Én kereszten 

haldokló, áldott, Szent Testemen keresztül látta ezt a bűne-

iben fetrengő világot, és azért könyörült meg eddig rajta. 

De ha elvesznek Engem (a Szentmisét, és az Oltáriszent-

séget), akkor már nem lesz ezen a világon és az Egyházon 

az Én ártatlan, Szent Testem és Vérem védelme. Akkor 

már csak a bűn marad. Egyházam nem lesz többé szentté, 

amelyet Én Magam tettem azzá. Pusztán a külső udvar, 

amelyre ez vonatkozik: Jelenések könyve 11, 1-2: „Ekkor 

bothoz hasonló mérőnádat adott ezeknek a szavaknak a 

kíséretében: „Menj, mérd fel az Isten templomát az oltárral 

és a benne imádkozókkal együtt. De a templom külső ud-

varát hagyd ki, és ne mérd fel, mert a pogányoké lesz, akik 

a szent várost negyvenkét hónapig tiporják.” E miatt, hogy 

engedelmeskednek a sátánnak, és megfosztják Tőlem hí-

veimet, nagyon sok embernek el kell pusztulnia és kárhoz-

nia. Mert mindazok, akik ezt meg merik tenni, és azok is, 

akik egyetértenek ezzel a kárhozatos eretnekséggel, áldo-

zatul esnek ellenfelemnek, és a pokol tűzében fognak égni 

örökkön-örökké. Az ilyenek számára nincs irgalom, mert ők 

sem irgalmaztak Nekem, és rájuk is érvényesek a Szent-

írás szavai: aki a Szentlelket káromolja, örök vétek terheli, 

vagyis ez a megátalkodottság. Ők nem tartanak bűnbána-

tot, nem kérnek bocsánatot, ezért bűnük örökre megmarad. 
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Minden bűn következménye a büntetés, és a meg nem 

bánt bűnök következménye az örök halál.  

 

Kicsinyeim! Most vigyázzatok, figyeljetek, mert Egyházam-

ban olyan megtévesztéseket és szokatlan dolgokat visznek 

végbe, amit csak figyelmes híveim fognak észrevenni. Ha 

már nem halljátok a Szentmisében az átváltoztatás szavait, 

akkor ne vegyetek részt rajta, és még véletlenül se fogadjá-

tok el a kenyeret és a bort, mert ezeket a sátán maga nyújt-

ja nektek, eszközein keresztül. Ha pedig annyira meg-

szentségtelenítik templomaimat, hogy eretnek személyeket 

visznek be paphiányra hivatkozva, kerüljétek ki a templo-

mot és ne lépjetek be oda! Ne hallgassátok eretnek szöve-

geiket, nehogy megfertőzzék a lelketeket! Ne értsetek velük 

egyet, akik majd azt hangoztatják, hogy egy az Isten és 

minden vallás egy. Az igaz, hogy valóban egy az Isten, Aki 

három Személy, és Én, a Második Isteni Személy rettene-

tes kínszenvedésem és kereszthalálom árán megalapítot-

tam a Legméltóságosabb Oltáriszentséget és a Szentmisét, 

melyre vonatkozóan parancsba adtam apostolaimnak: „Ezt 

cselekedjétek az Én emlékezetemre!” Ez az egyetemes, az 

egész világra szóló apostoli Anyaszentegyházam megala-

pítása volt Részemről. Én csak ezt az egyetlen egy Egyhá-

zat hoztam létre, ahol valósággal jelen vagyok, ahol az át-

változtatott Szentostya és Bor színe alatt Legszentebb Tes-

temmel és Véremmel táplálom a népeket, hogy megerősít-

sem lelküket. Általam éljenek és Én őbennük, hogy meg-

védjem őket a sátán támadásaitól, és az üdvösségre ve-

zessem őket. Amikor emberi szempontok miatt széttépték 

Egyházamat, és a kárhozatos eretnekség kárhozatos bál-

ványimádásnak minősítette a Legméltóságosabb Oltári-

szentség imádását, ezzel kiközösítették magukat szentsé-
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geimből, és különváltak. Ellenfelem most ezt a levált tagot 

akarja beolvasztani a nagy egységbe, hogy megmételyez-

ze a megmaradt igaz Egyházat, és az eretnekséget állítsa 

a szentség helyére. Ezért, mondom nektek, nem marad 

számukra mentség: a büntetés haragja sújt le rájuk. De 

meghagyok egy kis magot, egy szent nyájat, akik szüntele-

nül imádnak Engem, és égig érő kiáltással könyörögnek 

Hozzám, hogy maradjak köztük. Az ő szeretetteljes óhajuk-

ra, vágyukat betöltve szentéletű papokat jelölök ki és indí-

tok rá, hogy a rejtekben bemutassák az Általam alapított 

Szentmisét, amely Egyházam lényege. Táplálom ezt a kis 

nyájat, ők Belőlem élnek, mint szőlővessző a Szőlőtőkéből. 

Én bennük leszek, fenntartom és üdvözítem őket. Így telje-

sítem ígéretemet, amikor azt mondtam: „Veletek vagyok 

mindennap, a világ végezetéig.” A hivatalos egyházból, 

ahonnan száműznek Engem, nem maradok ott. Kiszolgál-

tatom őket ellenfelemnek, akit szolgálnak és választottak 

maguknak. Így teljesül be a kép, amiről beszéltem, hogy 

Egyházam, mint egy hajó, recsegve, ropogva kettészakad 

a viharos tengeren, és a leszakadt tag egészen a pokol 

fenekére süllyed. De akik a rejtekben is imádnak Engem, 

ők kikötnek a két kardinális oszlophoz: Hozzám, a Legmél-

tóságosabb Oltáriszentséghez és Szent Édesanyámhoz, 

Aki szüntelenül közbenjár gyermekeimért. XVI. Benedek 

pápa vezeti a rejtekben működő Egyházat, az ő láthatatlan 

közbenjáró működésével, állandó imáival és felajánlott 

szenvedéseivel irányítja a megmaradt nyájat, akik hűsége-

sek lesznek Hozzám mindhalálig. Imádkozzatok érte, hogy 

kegyelmem megóvja őt mindattól a sok rossztól, ami körül-

veszi és fenyegeti. Őt adtam vezetőnek és az ő Hozzám 

felszálló imái és szenvedései által mentem meg maradék 

Egyházamat.  
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Kicsi gyermekeim! Maradjatok hűségesek Hozzám mindha-

lálig, mert csak így üdvözültök! Megáldalak titeket Szívem 

túláradó szeretetével, megerősítő áldásommal az Atya, a 

Fiú és a Szentlélek nevében.” 

 

Szentírási megerősítések: 1Tessz 2, 13: „Isten szava” 14-

16: „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 embereknek is ellenségei. Akadályoznak bennünket, 

hogy a pogányoknak ne hirdessük az evangéliumot az üd-

vösségükre. Így betelik egyszer s mindenkorra bűneik mér-

téke, s már rajtuk is az Isten haragja, végérvényesen.” 

 

2017. március 6. Itthon az Úr Jézus: „Drága gyermekeim! 

Arra irányuljon a figyelmetek, ami Előttem kedves, és amit 

meg is éltek az Én kegyelmemből. A szentségre, a tiszta 

lelkűségre, az alázatra, az engedelmességre, az Én hűsé-

ges követésemre, amely az önmegtagadásban és a ke-

reszthordozásban nyilvánul meg. Ez töltse be a lelketeket, 

mert mondom nektek, minden másról számot kell adni íté-

lőszékem előtt.  Én megfizetek mindenkinek tettei szerint. 

De aki az Én törvényeim szerint erényes életet él, a fölött 

nem ítélkezem, mert kegyelmemből már átment az ítéleten. 

Mert ami gyarlóságuk volt, attól megszabadultak a bűnbá-

nat szentségében. Valahányszor elestek, mindig fölkeltek, 

és Nekem tetsző nagy igyekezettel mindig egyedül csak 

Nekem akartak megfelelni.  

 

Drága kicsinyeim! Azt kérem tőletek, hogy szeressétek 

egymást, viseljétek el egymás gyengéit türelemmel, és 
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mindig bocsássátok meg egymásnak. Váltsátok tettekre a 

Szeretet himnuszának szavait, amiben ez áll: „a rosszat föl 

nem rója, mindent eltűr, mindet elvisel, a szeretet soha el 

nem múlik.” Most különösen nagy fontossággal bírnak ezek 

a tanítások, amelyeket meg kell valósítanotok, mert csak 

így tudjátok átvészelni a jelen és a közeljövő nyomorúsá-

gos korszakát. Miattatok rövidítem meg a napokat, hogy el 

tudjátok viselni. Azért, hogy megmentsem a lelketeket, mert 

a gonosz még a választottakat is a kárhozatba szeretné 

dönteni, de ezt Én nem engedem meg. Amikor majd látjá-

tok, hogy Egyházamat a pusztulásba dönti, ne kérdezzétek 

Tőlem mit jelent: „a pokol kapui nem vesznek erőt rajta”? A 

látszat sokszor csal. Ellenfelem csak azokat tudja elbuktat-

ni, akik együttműködnek vele. De már most is van, és 

megmarad egy csoport, akik nem értenek egyet a romlás 

szellemével, és elhatárolódnak tőle. Szentségeimmel táp-

lálkozva, Belőlem merítenek erőt, és csak Belém helyezik 

minden bizalmukat. Rájuk érvényesek szavaim: „a pokol 

kapui nem vesznek erőt rajta”. Ők alkotják Egyházam igazi 

arcát. Ők, a hűségesek, akik a rejtekben imádnak, és Ve-

lem táplálkoznak. Ők azok az emberek, akikben Atyám En-

gem lát, és rájuk is azt mondja, amit Rám mondott: „ezek 

az Én szeretett gyermekeim, akikben kedvem telik.” Így 

értelmezzétek az Evangéliumban leírt szavaimat, amelye-

ket megvalósítok: „a pokol kapui nem vesznek erőt rajta 

(Egyházamon)”. Miután szétválasztottam a hamisakat az 

igazaktól, a hűtleneket a hűségesektől, miután megítéltem 

a Földet, lejövök dicsőségemben, és szám leheletével el-

söpröm a gonoszt. Egyházamat megújítom, mint Menyasz-

szonyomat felékszerezem, gyönyörű, tiszta, új ruhába öl-

töztetem, hogy gyönyörködjek benne. Olyan lesz, mint Vő-
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legényének felékesített Menyasszony, akiben Istennek 

kedve telik.  

 

Drága kicsinyeim! Imádkozzatok Egyházamért, hogy meg-

újulva maradéktalanul beteljesítse rá vonatkozó örök, szent 

tervemet. Egyházam újra szép lesz, tiszta, egészséges. 

Rengeteg gyermekem fogja itt megkapni az életszentség 

kegyelmét a szentségek megújító, megtisztító hatalma által. 

Egyházam lesz a lelkek bölcsője, dajkája, anyja, táplálója. 

Mindezt Én, a feltámadott Megváltó, Üdvözítő viszem vég-

be, Aki drága szent Testemmel és Véremmel táplálom és 

éltetem hűséges gyermekeimet. Erre áldom meg minden 

követőmet, akik pedig hátat fordítanak Nekem, kigúnyol-

nak, megostoroznak és keresztre feszítenek, azokat áten-

gedem ellenfelemnek, akit szolgálnak. Fogadjátok megerő-

sítő áldásomat, drága kicsi gyermekeim, melyet Szívem 

túláradó, visszavonhatatlan szeretetével adok rátok az 

Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.” 

 

Szentírási megerősítés: Tit 1, 2: „…Isten megígért…”  

 

2017. március 7. Itthon a kegyelem órájában az Úr Jézus: 

„Drága gyermekeim, Szívemnek kedves választottjai! Na-

gyon nehéz, megpróbáltatásokkal teli időszak köszönt rá-

tok. Véget ér a kényelem, üldözni fognak titeket, menekül-

nötök kell egyik helyről a másikra. Az idő rövid. Hamarosan 

beteljesülnek szavaim. Ezt a mostani időt tekintsétek úgy, 

mint utolsó alkalmakat, amikor még köztetek lehetek a 

Legméltóságosabb Oltáriszentségben, amikor még temp-

lomaitokban nyíltan, akadálytalanul bemutathatják a 

Szentmisét, mert mondom nektek, már készen van a terv, 

hogy miként változtassák meg a liturgia szövegét, amely 



33 

által kilopnak Engem a Szentségből. Akkor már nem lesz 

többé Szentostya, csak kenyér, profán tárgy, amiben Én 

nem leszek jelen. Ti oda ne menjetek, mert aki már egyszer 

birtokolta a teljességet, azt nem lehet kielégíteni a semmi-

vel.  

 

Kicsi gyermekeim! Tudatosítsátok magatokban, hogy Én 

soha nem hagylak el benneteket. Oly nagyon szerettelek 

titeket, hogy Véremmel fizettem értetek váltságdíjat. Meg-

áldalak titeket kicsi gyermekem, Szívem minden emberi 

értelmet felülmúló, végtelen szeretetével az Atya, a Fiú és a 

Szentlélek nevében.” 

 

Szentírási megerősítés: 1Pét 1, 25: „az Úr szava”  

 

2017. március 8. Itthon a kegyelem órájában az Úr Jézus: 

„Drága gyermekeim! Vegyétek nagy kegyelemnek és kitün-

tetésnek minden szavamat, hogy végtelen szeretetemben 

leszálltam közétek a parányi Ostyába, hogy a szívetekbe 

tudjatok fogadni, hogy Velem egyesüljetek, és ne ti éljetek 

többé már, hanem Én éljek bennetek. Megváltásom óta az 

Enyéim vagyok, nem vagytok többé a magatokéi, mert Én 

fizettem értetek hatalmas váltságdíjat, amivel kiváltottalak 

titeket a sátán rabszolgaságából, és átmentelek benneteket 

az üdvözültek dicsőséges seregébe, Atyám Országába. De 

csak akkor tudlak, ha ti is közreműködtök benne. Nélküle-

tek nem tudlak titeket üdvözíteni, mert amikor Atyám meg-

teremtett, a saját képére és hasonlatosságára alkotott meg, 

és nagy méltóságot helyezett belétek: értelmet és szabad 

akaratot kaptatok Tőle. Ezt Én, a Második Isteni Személy, 

az Atya Fia, teljességgel tiszteletben tartom, mint Atyám 

ajándékát, ezért soha nem merném szabad akaratotokat 
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semmiben sem korlátozni. Nem így a sátán, aki engedetlen 

volt Atyámnak, és így engedetlen továbbra is Isten törvé-

nyeinek, és ezért kígyó képében már az első embert rá-

szedte és becsapta, befolyásolva ezzel szabad akaratát, és 

így hazudozik a világ végezetéig élő összes embernek, 

akik szóba állnak vele.  

 

Drága kicsinyeim! Ha nem akartok magatoknak rosszat, 

szenvedést, kellemetlenkedést, soha ne álljatok szóba ez-

zel a hazug kígyóval! Ti csak legyetek olyanok, mint a kis-

gyermekek: szelíd lelkűek, engedelmeskedjetek mindig 

Atyám törvényeinek, és a derűt úgy őrizzétek a szívetek-

ben, mint megtalált drága kincset, amelytől soha ne akarja-

tok megválni, mert ez segít a Bennem való bizakodásra és 

az üdvösségre.” 

 

Ó, gyermekeim! Ha tudnátok, mily nagy jutalom és kitünte-

tés vár rátok, amikor így éltek Engem követve. Örüljetek és 

adjatok hálát rágalmazóitokért, mert nagy lesz jutalmatok a 

Mennyben. Fogadjátok megerősítő áldásomat, melyet Szí-

vem túláradó szeretetével adok rátok, az Atya, a Fiú és a 

Szentlélek nevében.” 

 

Szentírási megerősítés: Mk 7, 13: „Isten szava”  

 

2017. március 9. Itthon a kegyelem órájában az Úr Jézus: 

„Drága gyermekeim! Nagyon nehéz idők várnak rátok. Sza-

vaim beteljesülnek úgy, ahogy megmondtam nektek. Azt 

kérem tőletek, ne az ideig való szenvedést nézzétek! Ne 

sajnáljátok azokat, akiket és amiket itt kell hagyni: sem 

személyeket, sem tárgyakat, hanem a jövőre tekintsetek, 

amelybe azonnal beléptek, mihelyst kiszáll lelketek porsátor 
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testetekből. Ez az azonnali jövő pedig az Én szent színem 

látása: az örök boldogság, és béke. Letörlök szemetekről 

minden könnyet, és az Én dicsőségem ragyogja és tölti be 

lelketeket örökkön-örökké.  

 

Drága kicsinyeim! Erre gondoljatok, ha majd elhurcolnak és 

kivégeznek titeket Miattam, mert meg van írva, hogy min-

daz, aki Krisztusban buzgón él, üldözést szenved. Másutt 

pedig ez áll: titeket vágójuhok módjára tartanak Értem. 

Ezért, gyermekeim, ne csüggedjetek! Mindennek be kell 

teljesülnie. Ez az Evangélium. Így válnak ki a hűségesek a 

hűtlenektől, mert senkinek sincs nagyobb szeretete annál, 

mint aki életét adja Istenért. Erre áldalak meg, kicsi gyer-

mekem, Szívem túláradó szeretetével, megerősítő áldá-

sommal az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.” 

 

Szentírási megerősítések: Mk 16, 15: „(Az Úr Jézus) szólt 

hozzájuk…”  

Mk 14, 42. 49: „Itt az óra, az Emberfiát a bűnösök kezére 

adják. …az Írásnak be kell teljesednie.” Mt 26, 45: „Elérke-

zett az óra. Az Emberfiát a bűnösök kezére adják.” Szó 

szerint ugyanaz, két Evangéliumban. 2 Kor 4, 2: „Isten sza-

va”  

 

2017. március 11. Itthon az Úr Jézus: „Drága gyermekeim, 

Szívemnek szeretett választottjai! Az idő rövid. Már benne 

éltek a próféciák beteljesülésében. Kérjétek mindig maga-

tokra a Szentlélek vezetését és a tisztánlátást! Mondjátok 

az elrejtő imát, mert a sátán leselkedik rátok!” 

 

„Kicsi gyermekeim! Nagyon szomorú idők jönnek Egyhá-

zamra, darabokra törik, szakad. Soha nem látott káosz fog 
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uralkodni Egyházamban és a világban, ami már el is kez-

dődött. Maradjatok hűségesek Hozzám mindhalálig, akkor 

megadom nektek a kegyelmet, hogy világítótornyokként 

ragyogjatok ebben a világban, akik Engem hordoztok: a 

világ Világosságát, és tanúságot tesztek Rólam, amikor 

eljön az ideje. Fogadjátok megerősítő áldásomat, melyet 

Szívem túláradó szeretetével adok rátok, az Atya, a Fiú és 

a Szentlélek nevében.”  

 

Szentírási megerősítés: 1Tessz 5, 19-20: „Ne oltsátok ki a 

Lelket, a prófétai beszédet ne vessétek meg.”  

 

2017. március 13. Itthon a kegyelem órájában az Úr Jézus: 

„Drága gyermekeim! Száműzetésem rövid ideig fog tartani. 

Csak addig, amíg az antikrisztus fel nem lép, illetve az ő 

uralkodása alatt, ami három és fél év lesz. Majd amikor le-

szállok dicsőségemben a felhőkön, elsöpröm szám lehele-

tével, megsemmisítem a gonoszt, és akkor helyreállítom 

Egyházamat: olyan tiszta, szent és szeplőtelen lesz, mint 

kezdetben, amikor megalapítottam.  

 

Gyermekeim! Ne sírjatok! Mindennek be kell következnie, 

mert az Írásnak be kell teljesülni. Most élitek a végidőket, 

annak is a legvégét, amikor minden összeomlik: a világ és 

az Egyház egyaránt. Mert a hivatalos „egyház” nem ma-

radhat meg, mert az már nem az Általam alapított Egyház 

lesz, hanem eretnekek gyülekezete. Azt akarják elhitetni 

népemmel, hogy ez az egységesített egyház. Ezt Én nem 

tűröm meg, és ezért megsemmisítek mindent, ami akadá-

lyozza az igaz Evangélium terjedését, tanítását. Most telje-

sül a Jelenések könyve 11, 1-2: „Ekkor bothoz hasonló mé-

rőnádat adott ezeknek a szavaknak a kíséretében: „Menj, 
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mérd fel az Isten templomát az oltárral és a benne imádko-

zókkal együtt. De a templom külső udvarát hagyd ki, és ne 

mérd fel, mert a pogányoké lesz, akik a szent várost negy-

venkét hónapig tiporják.” A szentély a rejtekben élő Egy-

ház, az a kis mag, akik bemutatják az igaz Szentmisét, 

amely fönntartja ezt a világot; az udvar pedig az eretnekek 

és a tévtanítók gyülekezete, akik harcba szállnak igaz ke-

resztény papjaimmal és gyermekeimmel. Ez a végső nagy 

összecsapás az anti-egyház és az igaz Egyház, az anti-

evangélium és a hiteles Evangélium között.  

 

Kicsinyeim! Jól vigyázzatok, hogy hova tartoztok, mert a 

szerint lesztek megítélve, a szerint kapjátok örök jutalmato-

kat, vagy büntetéseteket, a Mennyországot, vagy a poklot. 

Jaj, azoknak, akik a gonoszt választják, az e világi karrier 

és mammon érdekében. De akik hűségesen kitartanak Mel-

lettem, azokra ez vonatkozik: ők ragyogni fognak Atyám 

Országában, mint a Nap.  

 

Gyermekeim! Már mindent elmondtam nektek. Készüljetek 

föl a végső nagy megmérettetésre. Teremtsétek meg a fel-

tételeket rejtekbe vonulásotokra! Az idő rövid. Már betelje-

sülnek a próféciák. Legyetek szüntelen készenlétben, mint 

a kivonulás előtt az Én népem Egyiptomban, mert az órái-

tok, perceitek meg vannak számlálva. Száműzetésetekben 

(a rejtekben) gondoljatok arra, hogy Üdvözítőtök sorsában 

osztoztok, amikor Nekem is menekülnöm kellett a gyilkos 

Heródes elől Egyiptomba, és nem mehettem a nyilvános-

ság elé tanítani és gyógyítani ellenségeim miatt, akik már 

összeesküdtek elfogatásomra és meggyilkolásomra. Így 

tekintsétek az előttetek álló eseményeket, és vegyétek 

nagy kitüntetésnek, hogy Miattam, az igaz hit miatt üldözni 
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fognak benneteket. De Én veletek vagyok mindennap a 

világ végezetéig. Fogadjátok megerősítő áldásomat, Szí-

vem túláradó szeretetével az Atya, a Fiú és a Szentlélek 

nevében.” 

 

Szentírási megerősítések: Mk 4, 1 cím: „Jézus… tanít.” 17: 

„üldözés”  

 

2017. március 14. Itthon a kegyelem órájában az Úr Jézus: 

„Drága gyermekeim! A Szívem ezer sebből vérzik, amikor 

az emberi gonoszságot szemlélem szerte a világban. Az 

emberek olyanok, mint a bogár, amit elvakít a fény, és jól-

lehet éhes, a táplálék előtte van, de nem veszi észre. Az 

emberek lelke is éhezi az Istent, Aki ott él a szívükben, de 

nem vesznek róla tudomást, hanem a hamis csillogás elva-

kítja őket, és a földi dolgok után futnak.  

 

Kicsinyeim! Ti, akik Hozzám tartoztok, szüntelen adjatok 

Nekem hálát azért, hogy az Enyéim lehettek, hogy megis-

mertétek a Szent Evangéliumot, Engem, a megtestesült 

Igét, Aki Atyám tanítását lehoztam a Földre. Váltsátok tet-

tekre tanításomat! Kamatoztassátok a talentumokat, ame-

lyeket kaptatok Tőlem! Imáitokkal még meg tudjátok men-

teni ezeket a hamis csillogás által megvakított embereket, 

akik a boldogságot keresve hamis értékekkel töltekeznek, 

amilyenek a bűn, a mammon-imádás, a paráznaság, a ha-

talomvágy, és a hiú dicsőségvágy. Elsősorban példamuta-

tásotokkal, szavaitokkal és imádságaitokkal tudtok hatni 

ezekre az emberekre, mert megengedem, hogy ne legye-

nek boldogok, hogy csalódjanak mindabban, amit válasz-

tottak maguknak. Fájdalmaikban, szenvedéseikben Engem 

keressenek, az egyedüli menekvést, a gyógyító Istent, Aki 
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Szent Testemmel és Véremmel táplálom enyéimet a Leg-

méltóságosabb Oltáriszentségben, minden Szentmisében. 

Imáitok és jó példátok hatására sokan megtalálnak Engem, 

és megmenekülnek az örök kárhozattól.  

 

Drága kicsinyeim! Az Én Vérem az erősek Bora, amelyet 

csak a tiszta lelkűek, vagyis az erősek vehetnek magukhoz. 

Mindazok, akik bűnben veszik, a kárhozatukra veszik. Ezért 

imádkozzatok azért, hogy papjaim gyakran hirdessék, ami-

ről most leszoktak, hogy csak az járuljon Szentáldozáshoz, 

aki lélekben felkészült, vagyis tiszta lelkébe akar fogadni, 

és tudja, hogy Kit vesz magához, vagyis volt Elsőáldozó. 

Ezt minden áldoztatás előtt ki kellene hirdetni minden pa-

pomnak a Szentmisében. Ezért imádkozzatok, mert ennek 

nagyon-nagy jelentősége van! Fogadjátok megerősítő ál-

dásomat, melyet Szívem túláradó szeretetével adok rátok, 

az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.” 

 

Szentírási megerősítés: 2Timóteus 2, 9: „Isten szava” 

 

2017. március 15. Itthon az Úr Jézus: „Drága gyermekeim! 

Olyanok vagytok Számomra, mint az illatos balzsam, 

amellyel Mária Magdolna megkente lábamat. Szívetek az 

Én királyi palotám, amelyben trónolok. Előttem minden 

gondolatotok, szavatok, cselekedetek nyitott könyv. Szüle-

tésetektől fogva, halálotok pillanatáig. Az a legértékesebb 

kincs számotokra, amikor akaratomat teszitek, mert akkor 

Én cselekszem általatok, és rátok vonatkozó örök tervemet 

valósítjátok meg. Erre adom Országomban a legnagyobb 

jutalmat. Minden kis elhajlás, amit szabad akaratotokból 

tennétek, másik útra irányítana, amely nem az Én ösvé-

nyem. Ezért, drága gyermekeim, szüntelenül kérjétek a 
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Szentlélek megvilágosító kegyelmét, hogy mindenkor fölis-

merjétek és tettekre váltsátok akaratomat. A tisztánlátás a 

legnagyobb kincs, mert akkor nem jártok sötétben, és nem 

tud félrevezetni a sátán. Az életetek rövid. Csak egy szem-

pillantás ezen a Földön. A Tőlem kapott idő a legnagyobb 

ajándék, amelyet kamatoztathattok mind a saját üdvössé-

getek, mind a lelkek megmentése javára. Ezért azt kérem 

tőletek, mindig az Én akaratomat helyezzétek a tiétek elé, s 

mindig kérjétek, hogy Én cselekedjek általatok, s akkor tel-

jesen és tökéletesen megvalósítjátok Isten akaratát.  

 

Kicsi gyermekeim! A mai nap még a tiétek. De hamarosan 

új körülmények között találjátok magatokat, amely nagy 

szomorúsággal fogja eltölteni lelketeket. Gyászolni és sirat-

ni fogtok Engem, mint az apostolok, amikor látták kereszt-

halálomat, illetve értesültek róla. De nektek is azt mondom, 

amit annak idején nekik: egy kis idő, és újra láttok Engem. 

Megengedtem ellenfelemnek, hogy megpróbálja megsem-

misíteni Egyházamat, de ezt csak a ti érdeketekben tettem, 

hogy különválasszam az igazakat a bűnösöktől, mert így 

kinyilvánul minden bűn, képmutatás és gonosz tett. Akik 

karrierjük érdekében az embereknek akarnak megfelelni, 

és nem Énnekem, azok a pokol tüzében fognak égni örök-

kön-örökké. Akik viszont sziklaszilárd hittel, halált megvető 

bátorsággal megtagadják az eretnekségeket, őket trónomra 

ültetem Országomban, és ragyogni fognak örökké, mint a 

Nap.  

 

Kicsinyeim! Ma még ti választhatjátok meg örök sorsotokat. 

A döntés a ti kezetekben van. Nagy méltóságot kaptatok 

Atyámtól: értelmet és szabad akaratot. De ha már kilépte-

tek porsátor testetekből, döntéseitek következményeit fog-
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játok viselni örökkön-örökké. Azért azt kérem tőletek, ne az 

ideig való földi életeteket akarjátok fölépíteni, hanem az 

odafent valókra figyeljetek. Egyedül az Én törvényeimet 

teljesítsétek, és akkor biztosítjátok magatoknak az örök 

életet. Nem lehet két úrnak szolgálni. Én elétek tártam az 

igazságot: Atyám Igéjét, a Szent Evangéliumot. Keresztre 

feszítésemmel és kínhalálommal bizonyítottam irántatok 

való végtelen szeretetemet, mint a ti Megváltó Istenetek. 

Harmadnapra dicsőségesen feltámadtam, majd fölmentem 

Atyámhoz, hogy helyet készítsek nektek. Aztán visszajö-

vök, és Magammal viszlek titeket oda, ahol Én vagyok, 

hogy lássátok dicsőségemet, és vég nélkül örvendezzetek 

Velem együtt. Mindig csak ezek a szavak lebegjenek előt-

tetek, mert ezek örök érvényű igazságok. Ne higgyetek 

azoknak, akik mindent túlbonyolítanak, és Nélkülem akarják 

megoldani azt, amit nem tudnak. Mert Nálam nélkül semmit 

nem tehettek.  

 

Drága kicsinyeim! Imádkozzatok az egységért, amint ezt Én 

is tettem Főpapi imámban: „Atyám, azt akarom, hogy egyek 

legyenek, amint Te és Én egy vagyunk.” Újra mondom: az 

egység csak abban nyilvánul meg, ha az Én tanításomban 

vagytok egyek. Vagyis részt vesztek az Utolsó vacsorán 

úgy, amint azt elétek tártam, amikor a kenyeret és a bort 

átváltoztattam saját feltámadott, megdicsőült Testemmé és 

Véremmé. Meghagytam apostolaimnak és az ő utódainak, 

hogy ezt cselekedjék az Én emlékezetemre. Mert az Euka-

risztia az Egyház alapja és csúcsa, e nélkül nem lehet 

Egyházról beszélni. Az egység pedig a Velem való szoros 

egyesülés, a Szentáldozásban. Az egymással való egység 

pedig a testvériség, ami szintén a Velem való egységből 

táplálkozik. Én vagyok a központ, az alap és a csúcs, Én 
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vagyok a Fő, Aki összefogja a tagokat, és a tagok csak és 

kizárólag Énbennem lehetnek egyek. Aki Nélkülem akar 

egységet, az a sátán csapdájába esik. Az Egyház az Én 

oldalamból származik: a Vérből és vízből úgy, mint Ádám 

oldalából Éva, az ő felesége. Az Egyház az Én Menyasz-

szonyom, az Én tulajdonom, aki Belőlem és Tőlem van. 

Ezért az Egyház nem választható el Tőlem, a Megtestesült 

Igétől, Akit Atyám azért küldött e világba, hogy Rám építse 

az Egyházat. Szavaim világosak és érthetőek. Aki mást 

tesz, vagy mond, az Ellenem van. Az a hamis egységnek 

állít kultuszt. Attól határolódjatok el, és ne kövessétek! Az 

egyetlen egység az Általam alapított katolikus, egyetemes 

Egyházban van jelen. A leszakadt tagok térjenek vissza 

ide, és akkor egységben lesznek. De a megszentelt tagok, 

az Egyház, nem térhet a leszakadt tagokhoz, mert akkor 

mind eretnekekké válnak. Ennek bölcs tudatában készülje-

tek föl az elközelgő nagy hitehagyásra, eretnekségre, ká-

oszra és a vele járó nagyméretű üldözésre. Ha kell, adjátok 

oda az életeteket is az igaz tanításért, amit feltártam előtte-

tek. Tegyetek tanúságot Rólam, és áldozzátok életeteket 

és véreteket is Értem, amint azt igaz apostolaim is tették.  

 

Gyermekeim! Az idő elérkezett. Mindnyájatoknak színt kell 

vallani: vagy Mellettem vagytok, vagy ellenségeimmé vál-

tok, és Júdást követitek. Szavaim igazak és világosak min-

denki számára. Ti döntitek el, hogy mit választotok. Örök 

sorsotok múlik rajta. Én elküldtem nektek a bölcsesség és a 

jótanács Lelkét, Aki lelkiismeretetek szava által tudatja ve-

letek, hogy jó, vagy rossz irányba mentek. Figyeljetek lelki-

ismeretetek szavára, és válasszátok az üdvösséget! Erre 

áldalak meg benneteket, szeretett gyermekeim, Szívem 
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féltékenyen szerető áldásával, az Atya, a Fiú és a Szentlé-

lek nevében.” 

 

Szentírási megerősítések: Fil 3, 1 cím: Óvás a téves taní-

tástól. 6: „Az Egyház üldözése” Mk 3, 28-29: „Bizony mon-

dom nektek,… aki a Szentlelket káromolja, nem nyer bo-

csánatot mindörökké, bűne örökre megmarad.”  

 

2017. március 16. Itthon az Úr Jézus: „Drága gyermekeim! 

Nagyon kedvesek vagytok Szívemnek. Az Én drága Szent 

Vérem nem omlott értetek hiába. Nagyon megvigasztaltok 

Engem ebben a zűrzavaros világban. Már a keresztfán lát-

tam mindazok lelkét, akik a történelem folyamán igennel 

fognak válaszolni hívásomra, és megteszik szent akarato-

mat.  

 

Drága kicsinyeim! Most azokról beszélek nektek, akik csak 

szomorúságomat és fájdalmaimat növelik. Ők azok, akik 

hitetlenségükkel elutasítják üzeneteimet, mondván, hogy az 

Evangéliummal lezárult a kinyilatkoztatás. Annyiban igazuk 

van, hogy újat nem mondhat senki, ahogy már Szent Pál 

apostol is leírta: „átkozott legyen, aki mást hirdet, mint amit 

tőlünk hallottatok.” (Gal 1, 8-9.) De az Evangéliumban sze-

replő próféciák időszerűségét nem lehet elvitatni. Mt 24, 14: 

„Az országnak ezt az evangéliumát hirdetni fogják az egész 

világon, bizonyságul minden népnek, és akkor jön el a 

vég.” Ez az ismertető jele annak, hogy hamarosan visszaté-

rek dicsőségemben. Ugyanígy az ezer éves béke uralma 

sem történt meg mindeddig, az elmúlt kétezer év során, 

hanem majd csak ezután teljesül be, mert amíg az ördögök 

és démonok hada belepi a Földet, kísérti és gyötri a lelke-

ket, addig nem lehet békéről beszélni. Ezért tehát, drága 
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kicsinyeim, ti, akik szomjazzátok szavaimat, és megnyitjá-

tok üzeneteim előtt a lelketeket, boldogok vagytok, mert 

tisztában vagytok az idők jeleivel, és az események sor-

rendjét fölismeritek, hogy melyik korban éltek. Ezért, drága 

kicsinyeim, készüljetek föl egy világméretű, hatalmas ke-

resztényüldözésre, amely az Egyház megtisztulását fogja 

eredményezni. Készüljetek föl mindannak beteljesülésére, 

amit jó előre megmondtam nektek. A sátán megpróbálja 

megsemmisíteni Egyházamat; benne legelőször Engem, 

Aki az Oltáriszentségben jelen vagyok. Mert jól tudja, 

hogyha Tőlem megfoszt benneteket, elestek attól az erőfor-

rástól, amit az Én védelmem jelent számotokra. De újra 

mondom: ne féljetek! Ne essetek kétségbe! Mert Én hű és 

igaz vagyok, veletek vagyok minden napon, a világ végeze-

téig. Gondoskodom rólatok, hogy a rejtekben igaz és hű 

papjaim bemutassák újból és újból a Legszentebb Áldoza-

tot, a Szentmisét; és kiosszanak Engem nektek, mint erő-

forrást és védelmet, Aki a Szent Eucharisztiában jelen va-

gyok. Azt kérem tőletek, hogy ebben a zűrzavaros korszak-

ban, többszörözzétek meg imáitokat, kérjétek szentjeim és 

szent angyalaim közbenjárását, legfőképpen pedig azt, 

hogy rejtselek el benneteket. Akkor nincs mitől félnetek, 

mert még ha meg is engedem, hogy közületek sokan vér-

tanúimmá legyetek, a végső győzelem a ti kezetekben van. 

Aki Bennem bízik, nem szégyenül meg. Az örök győztes, 

az Isten, Én vagyok. Bármennyire is acsarkodik a sátán és 

az ő eszköze, az antikrisztus, aki mindenféle szemfény-

vesztő csodáival megtéveszti áldozatait, ti ne higgyetek 

neki, ne menjetek oda. Határolódjatok el tőle! Ti csak En-

gem imádjatok, Aki a lelketekben trónolok! Engem, az élő 

Istent, a ti üdvözítő Királyotokat. Én megfizetek mindenki-

nek tettei szerint. Mindenkinek meg kell állni az Én ítélő-
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székem előtt, hogy elvegye örök jutalmát, vagy örök bünte-

tését a szerint, amit földi életében cselekedett.  

 

Drága kicsinyeim! Tartsatok ki mindhalálig! Bízzatok Ben-

nem, és Én mindig megmutatom nektek segítő hatalmamat, 

mindenhatóságomat, még a legkilátástalanabbnak tűnő 

helyzetekben is. Fogadjátok szeretetteljes áldásomat, mely-

lyel megerősítelek titeket a végső nagy harcra, amiben már 

benne éltek, és ami még csak fokozódni fog, az Atya, a Fiú 

és a Szentlélek nevében.” 

 

Szentírási megerősítések: 1Tessz 5, 19-20. „Ne oltsátok ki 

a Lelket, s a prófétai beszédet ne vessétek meg.” Mk 4, 1 

cím: „Jézus… tanít.” 17: „üldözés”. 

 

2017. március 20. Itthon a kegyelem órájában az Úr Jézus: 

„Drága gyermekeim! Tisztítsátok meg a lelketeket még a 

legkisebb gyarlóságoktól is a bűnbánatban szentségében! 

Azt akarom, hogy minden szempontból méltókká váljatok 

fogadásomra! A lelketeket Én magam tisztítom meg a 

Szentáldozásban minden hiábavaló és vétkes gondolattól, 

minden gyarlóságtól. Az Én fényességem, amely titeket 

betölt, távol tartja tőletek a gonoszt, ami retteg belépni az 

Én fényembe, mert megláttatom veletek dicsőségem által 

az ő rútságát és ocsmányságát. Undort támasztok benne-

tek minden kísértés és bűn iránt. Lelketeket pedig föleme-

lem az Én dicsőségembe, ahol méltóképpen imádtok, ma-

gasztaltok és dicsőítetek Engem, a szentek Szentjét, Aki a 

Legméltóságosabb Oltáriszentségben köztetek trónolok. 

 

Drága kicsinyeim, Szívemnek kedves választottjai! Ti vagy-

tok az Én vigaszom, akik már a kereszten függve is megvi-
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gasztaltatok Engem, mert előre láttam életszentségeteket, 

amely jóllehet az Én kegyelmem, de ti együttműködtök ve-

le.  

 

Drága gyermekeim! Maradjatok ilyenek mindig! Menjetek 

végig a keskeny úton, az önmegtagadás és a kereszthor-

dozás útján, amely az Én követésem, és ez az út a Menny-

be torkollik. Hívjatok meg ide mindenkit, akit csak elértek, 

és akiket nem, azokért imádkozzatok, hogy meghallják 

szavam, amikor a lelkiismeretük által szólítgatom őket, és a 

helyes irányba terelem. Nincs nagyobb boldogság Szá-

momra, mint amikor egy lélek megtér, ahogy mondtam, 

hogy jobban örülnek a Mennyben az egy megtérőnek, mint 

a kilencven kilenc igaznak. Gyarapítsátok a megtérők szá-

mát, hogy ők is üdvösségre jussanak, és ezzel örömet sze-

rezzenek Nekem, hogy Megváltásom és kínszenvedésem 

hatalmas ára nem lett hiábavalóvá bennük.  

 

Drága gyermekeim! Most az Egyházról beszélek nektek. 

Egyházamat próbának vetettem alá. Ezért engedtem meg a 

főördögnek, aki kikérte, hogy megrostálja. Nagy fájdalmat 

jelentenek Számomra azok a lelkek, akik elbuknak, és a 

pillanatnyi dicsőség és karrier miatt nem Engem, hanem a 

világot és benne a sátánt szolgálják. De még több örömö-

met találom a hűséges, kicsiny lelkekben és szentéletű 

papjaimban, akik alázatosak, engedelmesek és kisded lel-

kűek a Belém vetett bizalomban és hűséges szolgálatom-

ban. Ők az Én anyám és testvéreim, akik megteszik Atyám 

akaratát. Most különösen nagy örömömre szolgálnak ezek 

a kisded lelkek, akik felkészültek a szenvedésre, még a 

vértanúhalálra is, Irántam való szeretetükből és hűségük-
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ből. Még ha nem is lesznek vértanúkká, a szándékukat úgy 

veszem, mintha azzá lennének.  

 

Drága gyermekeim! Imádkozzatok ezekért a kisdedlelkű 

testvéreitekért, hogy megmaradjanak a szűk ösvényen, és 

semmi el ne tántorítsa őket az Irántam való szeretetüktől és 

hűségüktől. A másik táborra csak azt kérjétek, hogy meg-

kapják és befogadják a tisztánlátás kegyelmét, és ne szol-

gálják a fenevadat, hogy ne rántsanak magukkal még több 

lelket, akik hiszékenyek, tudatlanok és könnyű őket a kár-

hozat széles útjára terelni. Mindazonáltal, mindenkit a ka-

pott talentum szerint ítélek meg, vagyis aki keveset kapott 

és tudatlan, annak enyhébb lesz a büntetése, mint annak, 

aki sokat kapott, mert attól sokat kérek számon. 

 

Drága gyermekeim! Életetek Előttem nyitott könyv elejétől a 

végéig. Igyekezzetek Nekem tetsző módon élni! Erre álda-

lak meg titeket Szívem túláradó, végtelen szeretetével az 

Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.” 

 

Szentírási megerősítések: Zsid 2, 3: „az Úr hirdetett” 6: „Mi 

az ember, hogy megemlékezzél róla? Mi az ember fia, hogy 

gondot viselsz rá?”  

 

2017. március 23. Itthon az Úr Jézus: „Drága gyermekeim! 

Az óra itt van. Hamarosan kitör az üldözés. Legyetek szün-

telen készenlétben! Éljetek életszentségben, hogy bármikor 

megvalljatok Engem ez előtt az erkölcstelen nemzedék 

előtt, és az életeteket tudjátok adni Értem. 

 

Drága gyermekeim! Ti vagytok az Én kedves báránykáim a 

báránybőrbe bujtatott farkasok között. Határolódjatok el 
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tőlük! Most különösen időszerűek szavaim: Óvakodjatok a 

képmutatóktól és eretnektanításaiktól! Ne féljetek megval-

lani Engem magaviseletetekkel, szavaitokkal és cselekede-

teitekkel! Csak annyi történhet meg, amennyit Én megen-

gedek. Az óra eljött. Éljetek halálra készen! Nagyon sok 

vértanúm lesz. Véghezviszik gonosz tervüket. De ez lesz a 

vesztük, mert amikor azt hiszik, hogy győztek, akkor fognak 

a legnagyobbat bukni, egészen a pokol fenekére. Mindezt 

pedig azért engedem meg, hogy szétválasszam az igaza-

kat a hamisaktól, a képmutatóktól. Nektek pedig, drága ki-

csi gyermekeim, akik hűek vagytok, és azok is maradtok 

Hozzám mindvégig, ezt mondom: irgalmas Szívembe rejtet-

telek benneteket. Örüljetek és ujjongjatok, mert nevetek fel 

van írva az élet könyvében. Bármikor megölhetnek titeket 

Értem, akkor se féljetek, mert mint vértanú szentek jöttök 

fel Atyám dicsőségbe. 

 

Az idő itt van, hirtelen történik meg minden. Elvesznek En-

gem, az örök élet Szerzőjét. A saját kárhozatukra cselek-

szenek. Ti határolódjatok el tőlük és maradjatok hűségesek 

Hozzám mindhalálig! Vonuljatok rejtekbe, ahol helyet készí-

tettem nektek, ahol újra meg újra bemutatjátok a Szentmi-

sét, és Én a szívetekbe térek. Megáldalak titeket megerősí-

tő áldásommal, Szívem túláradó végtelen szeretetével az 

Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.” 

 

Szentírási megerősítések: 2Tessz 1, 4: „üldözés” 2, 1-8: 

„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-
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képpen 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 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.” 2Kor 4, 2: 

„Isten szava”  

 

2017. március 26. Itthon az Úr Jézus: „Drága gyermekeim! 

Nagyon szomorú események előtt álltok. A sátán mindent 

előre eltervezett. Régóta készül győzelmének megülésére. 

Az ő győzelme Fölöttem az lesz, hogy eszközei által elvesz 

Engem tőletek. Ezzel rengeteget árt nektek, mert minda-

zok, akik nem látnak tisztán és elfogadják tévtanításaikat, 

az eretnekekhez csatlakoznak. Ingoványos talajra jutnak, 

és sokan elkárhoznak közülük. Ez az ördög győzelme Fö-

löttem, amikor elrabolja Tőlem a lelkeket, akikért Én haltam 

kínhalált. Nagyon sajnálom mindazokat, akik csapdájába 

esnek, és örökre elvesznek.  
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Kicsinyeim, drága gyermekeim! Készüljetek föl, mert nem-

sokára csak a rejtekben fogják bemutatni kiválasztott és 

szentéletű papjaim a Szentmisét úgy, ahogy azt rátok ha-

gyományoztam, amire ezt mondtam: „Ezt cselekedjétek az 

Én emlékezetemre.” 

 

Drága gyermekeim! Nagyon kedvesek vagytok Nekem. 

Bízzatok Bennem mindenekfölött! Csak annyi történhet 

meg, amennyit Én megengedek. Tartsatok ki mindhalálig a 

Belém vetett hitben, szeretetben, alázatban és engedel-

mességben! Az idő rövid. Minden szavam beteljesül a ma-

ga idejében. Megáldalak titeket Szívem túláradó, végtelen, 

minden emberi értelmet felülmúló szeretetével, megerősítő, 

védelmező áldásommal, ami majd a rejtekre is vonatkozik, 

az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.” 

 

Szentírási megerősítés: Ef 1, 9: „Tudtunkra adta… akaratá-

nak titkát” Fil 3, 6: „üldözés”  

 

2017. március 27. Itthon az Úr Jézus: „Drága gyermekeim! 

Nagyon szomorú idők várnak rátok. Az Egyház üldözése 

már elkezdődött. Imádkozzatok, hogy kitartsatok az élet-

szentségben, Atyám törvényeinek megtartásában! Ne az 

eretnekek számát szaporítsátok, hanem a földalatti Egyház 

tagjai legyetek, mint igaz tanúim, akik megtartjátok Atyám 

törvényeit. Hű és igaz papjaim vezetésével továbbra is 

részt vesztek a legszentebb Áldozatban, a Szentmisén, és 

a szívetekbe fogadtok Engem.  

 

Drága kicsinyeim! Ne keseredjetek el! Mindez nem tart so-

káig. Rövid idő, és visszajövök dicsőségemben, amikor 
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szám leheletével elsöpröm a gonoszt. Megújítom a Föld 

színét és visszaállítom az Általam alapított Egyházat erede-

ti szépségébe és fényébe. Egyházam ragyogása és fénye 

Én magam leszek a Legméltóságosabb Oltáriszentségben. 

Ti pedig, akik tiszta lélekkel a szívetekbe fogadtok Engem, 

fényhordozóim lesztek, akik által kisugárzom jóságomat, 

szeretetemet környezetetekre és az egész világra. 

 

Kicsinyeim! Ne aggódjatok, hogy ez hogyan és miként kö-

vetkezik be! Bízzatok Bennem és hagyatkozzatok Rám 

mindenben! Én gondoskodom rólatok, és beteljesítem rátok 

vonatkozó örök, szent tervemet.  

 

Drága gyermekeim! Az Én békémet adom nektek, és Szí-

vem szeretetét, amely lángra gyújtja pici szíveteket, hogy 

viszontszeressetek Engem, és Énbennem testvéreiteket, 

mert egy a ti Atyátok, a Mennyei, ti pedig mindnyájan test-

vérek vagytok egymásnak. Erre áldalak meg benneteket, 

Szívem túláradó, végtelen szeretetével 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” 1Kor 10, 

7: „Ne legyetek bálványimádóvá…” 20-22: „Amit a pogá-

nyok áldoznak, azt nem Istennek, hanem az ördögöknek 

áldozzák. Igazán nem óhajtom, hogy közösségre lépjetek 

az ördögökkel. Ti nem ihatjátok az Úr kelyhét is, meg a sá-

tán kelyhét is. Nem részesedhettek az Úr asztaláról, meg 

az ördögök asztaláról. Vagy ingerelni akarjuk az Urat? Ta-

lán erősebbek vagyunk nála?”  
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2017. március 28. Itthon a kegyelem órájában az Úr Jézus: 

„Drága gyermekeim! Templomaimban el fogják törölni az 

Átváltoztatást. Sokan ezt még észre sem fogják venni. 

Azok, akik gépiesen áldoztak, és nem volt Velem szemé-

lyes kapcsolatuk, őket sokkal könnyebb lesz félrevezetni, 

mint titeket, akik éberen figyelitek a Szentmise minden sza-

vát, és lángoló szeretettel imádtok Engem a kenyér és a 

bor színe alatt, ami az Én valóságos Testem és Vérem, 

amely Szent Jelenlétemet hordozza. 

 

Drága gyermekeim! Rögtön e siralmas idők után, egy új 

világban fogjátok magatokat találni. Hűlt helye lesz min-

dannak a testi-lelki nyomorúságnak, amin keresztülmentek. 

Teljes szabadságban fogtok szárnyalni Felém lélekben, és 

Én betöltöm szíveteket és az egész Földet. Az Én dicsősé-

gem fénye fogja beragyogni Egyházamból a Földet. Az 

örök élet vizét fogjátok inni nap, mint nap Belőlem, a Szik-

lából, Aki az Oltáriszentségben jelen vagyok. Belőlem fog-

tok töltekezni, és már nem vágytok senkire és semmire, és 

nem hiányzik semmi, mert Isten, Aki betölt benneteket, 

egymaga elég. Ebben a reményben lássátok a rátok váró 

nagy szorongatást, ami előtt álltok. Bízzatok Bennem ren-

dületlenül! Én gondotokat viselem, Bennem nem fogtok 

sohasem csalódni. Megáldalak titeket Szívem túlcsorduló, 

szeretetével az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.” 

 

Szentírási megerősítés: Zsid 4, 12: „Isten szava” 

 

2017. március 29. Itthon a kegyelem órájában az Úr Jézus: 

„Drága gyermekeim! Nagyon kedvesek vagytok Nekem. A 

megrostálás elkezdődik. Én, Aki a szíveket és a veséket 

látom, tudom, hogy kiben mi lakik. De mindezt miattatok 
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engedem meg, hogy ti, akik csak a külsőt szemlélitek, a 

megrostálás által tudatában legyetek annak, hogy ki hova 

tartozik. 

 

Az óra itt van. Mindaz beteljesül, amit előre elmondtam 

nektek. Készüljetek fel mindarra, ami rátok vár! Bízzatok 

Bennem! Én veletek maradok minden nap a világ végeze-

téig. Megáldalak titeket Szívem túláradó szeretetével, meg-

erősítő áldásommal az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevé-

ben.” 

 

Szentírási megerősítések: Ef 1, 9: „Tudtunkra adta akara-

tának titkát.” Mk 14, 42: „Itt az óra. Az Emberfiát a bűnösök 

kezére adják.” 49: „Az Írásnak be kell teljesülnie.”  

 

2017. március 31. Itthon a kegyelem órájában az Úr Jézus: 

„Drága gyermekeim! Most a Mennyországról beszélek nek-

tek. Atyám csodálatos helyet készített nektek, minden em-

bernek, akik a világ végezetéig fognak élni. Egy új Orszá-

got, egy végtelen boldogságot, örök boldog életet. Amikor 

beleteremtette Ádámot és Évát a Paradicsom-kertbe, akkor 

úgy képzelte, hogy az ember az Istennel lesz együtt, társa-

logni fognak, látják egymást, és mint egy nagy család, vég-

telenül szeretetteljes kapcsolatban élnek.  

 

De sajnos az ember, az asszony hitt a kígyónak, pedig ha 

azonnal elutasította volna, semmi hatalma nem lett volna a 

sátánnak az ember fölött. Ahogy ma sincs, ha ti, szabad 

akaratotokból és élő hitetekkel visszautasítjátok a kísérté-

seket. Sajnos Éva hitt a kígyónak, aki Engem hazugnak 

nevezett, és rávette Évát, hogy ne engedelmeskedjen Ne-
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kem. Ezzel kitaszította magát a Paradicsomból, és a halált 

választotta.  

 

Drága kicsinyeim! Ma is mindazok, akik engedetlenek Ne-

kem, elvágják magukat éltető kegyelmemtől, mint a szőlő-

vessző a szőlőtőkétől, aminek következménye az örök kár-

hozat. 

 

A Mennyország ma is nyitva áll mindazok előtt, akik enge-

delmeskednek Nekem, megtartják törvényeimet, és hűsé-

gesen kitartanak követésemben, mindhalálig. Éva és Ádám 

bűne miatt kellett kínhalált szenvednem az emberiség 

megváltásáért. Már akkora volt a bűn, hogy csak az Isten 

Fia, Én voltam alkalmas rá, Aki szent, tiszta, szeplőtelen, 

ártatlan Bárányként Magamra vettem a világ összes bűnét, 

és kereszthalálommal kiengeszteltem Atyám igazságossá-

gát. Ezzel megnyitottam az emberiség számára a Menny-

ország kapuját. De a szabad akarat továbbra is keresztül-

húzhatja Megváltásom szent művét, mert csak azok üdvö-

zülhetnek, akik Istent szeretik. Ez a főparancs: szeresd 

Uradat, Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes 

elmédből és minden erődből, felebarátodat pedig úgy, mint 

magadat. Atyám házában csak szeretet van. Akik nem él-

tek a Földön szeretetben, azok nem hordozzák magukban 

ezt az ismeretet (mármint a szeretetet), ezért nem tudnak 

már odaát sem szeretni. Az ember ugyanis csak addig tud 

változni, fejlődni, változtatni, amíg testben él ezen a Föl-

dön. Mihelyst a lélek kirepül testéből, olyan marad, amilyen 

halála előtt volt. Ezért ez azt jelenti, hogy ha valaki bűnben 

élt ezen a Földön, a szeretet helyett a gyűlöletet választot-

ta, akkor olyan marad az egész örökkévalóságon át. Az 

ilyen lelkek nem akarnak bejönni a Mennyországba, hanem 
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elbújnak a sötétségre, mivel tudják, hogy cselekedeteik bű-

nösek, ezért titkolják azokat. A Mennyben csupa fényesség 

uralkodik, és minden tett napvilágra kerül. Én egyetlen lel-

ket sem akarok a pokolra küldeni: ezt ők választják maguk-

nak. Én mindegyiket meg akarom menteni, de csak azokat 

tudom, akik együttműködnek kegyelmemmel. A szabad 

akarat és az értelem, amelyet az ember azért kapott, hogy 

Isten hasonlóságát hordozza magában, meghatározza éle-

tét, és döntése az egész örökkévalóságra is kihat. Ezért 

engedtem meg a poklot és a tisztítótüzet, mivel tiszteletben 

tartottam az ember szabad akaratát, hogy döntéseik követ-

kezményét viseljék. Az ember menekül a szenvedés elől. 

Jóllehet Én az örömre, a boldogságra teremtettem, de a 

bűn következménye a szenvedés és a büntetés. Csak azok 

nem szenvednek örökké, akik a Földön elfogadták a ke-

reszteket, megtagadták magukat, és Irántam való szeretet-

ből követtek Engem. Őértük mondtam: Atyám, azt akarom, 

hogy akiket Nekem adtál, hogy ott legyenek, ahol Én, és 

lássák dicsőségemet. 

 

Drága gyermekeim! Amíg éltek, mindig lesz keresztetek, 

mert mindazokkal, akiket szeretek, megosztok egy kis szál-

kát hatalmas keresztemből. Hamarosan beléptek a nagy 

szenvedésbe, a nélkülözésbe, a rejtekbe. Mindezeket úgy 

vegyétek, hogy az Én szenvedéseimben osztoztok. A derűt 

soha ne hagyjátok kirepülni a lelketekből! Tegyetek úgy, 

mint Szűzanyátok, Aki örömeiből táplálkozott minden szen-

vedésében. Ti is, amikor szenvedtek, gondoljatok azokra 

az örömökre, amelyeket megosztottam veletek, hogy kibír-

játok mindazt, ami még rátok vár. Bízzatok Bennem! Mindig 

megkapjátok Tőlem az erőt. Soha nem foglak benneteket 

erőtökön felül próbálni. Amíg ezen a Földön éltek, mindig 
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próbatételeknek foglak titeket alávetni azért, hogy bizonyít-

sátok hűségeteket és szereteteteket Irántam. Kövessetek 

Engem a keresztúton, és akkor bennetek is el tudom mon-

dani halálotok óráján: Atyám, a feladatot, amit rám bíztál, 

elvégeztem. Megdicsőítettem nevedet a Földön. Erre álda-

lak meg titeket, kicsi gyermekeim, Szívem túláradó, végte-

len szeretetével az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.” 

 

Szentírási megerősítés: 1Tim 4, 5: „Isten tanítása”  

 

2017. április 2. Itthon a kegyelem órájában Úr Jézus: „Drá-

ga gyermekeim! Higgyetek üzeneteimben! Csak annyi tör-

ténhet meg, amennyit megengedek. Én a szívek és a ve-

sék vizsgálója vagyok. Egyházamat most forgatják ki sarka-

iból azért, mert ők nem képviselik azokat az értékeket, 

amelyeket Egyházamra bíztam. Nem kell nekik az erkölcs, 

a tisztaság, a becsület, a tisztesség és legfőképpen a sze-

retet és az életszentség. Ők a sátán eszközei, akik zűrza-

vart teremtenek, amerre csak járnak-kelnek. Falakat húz-

nak ember és ember közé, hogy megosszák őket. Így köny-

nyebben elbuktatják, mert ahol összefogás és szeretet van, 

ott több az erő, és nehezebb elveszejteni.  

 

Drága gyermekeim! Én, Aki a szíveket és a veséket vizsgá-

lom, belelátok gondolataikba, és tudom, mit terveznek. Meg 

fogják fosztani híveimet a legnagyobb erőforrástól: Tőlem, 

Aki a Legméltóságosabb Oltáriszentségben jelen vagyok. 

Utána a papság következik. Papjaimat nem fogják fölszen-

telni. Érvénytelenné teszik az egyházi rend szentségét, 

pontosan úgy, mint a protestánsoknál, ahol nem szentség a 

pappá szentelés, sem a házasság. Nincs bérmálás, gyó-

nás, Oltáriszentség és betegek szent kenete. Egyedül a 
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keresztséget hagyták meg. Ha viszont papjaimat nem szen-

telik föl, akkor nem is mutathatnak be Szentmisét. Ez a cél-

juk. Ha már eltörölték az Oltáriszentséget, ne legyenek pa-

pok, akik lehívják a Szentlelket, hogy átváltoztassa a ke-

nyeret és bort az Én Testemmé és Véremmé. Ezért, drága 

gyermekeim, mindent, ami a szentségekkel összefügg, te-

hát a papszentelést is, csak a rejtekben, titokban lehet 

majd megtenni, mivel a hivatalos egyház mindezeket el 

fogja törölni. Csak imitálni fogják a szentelést, ami nem 

szentség többé. Az engedelmességet, amit az eretnek fel-

sőbbségnek tesznek, a világvallásra fogják letetetni. Mivel 

ez nem szentelés és nem szentség, így érvénytelen. Ezért 

ugyanúgy, mint a Szentmisét, az igazi pappá szentelést is 

csak a rejtekben lehet majd lebonyolítani. A sátán teljesen 

felrúgja Egyházam törvényeit. Ez a végső csapás Egyhá-

zamra, mivel a sátán száz évet kért Egyházam megsemmi-

sítésére. De amint már mondtam nektek, a pokol kapui nem 

vesznek erőt rajta. Jóllehet, az eretnekek, akik a hivatalos 

egyházban működnek, csak a hamisságot, és a hazugsá-

got fogják hirdetni. A rejtekben levő Egyházam lesz az, 

amire érvényesek szavaim: a pokol kapui nem vesznek erőt 

rajta azért, mert ők hűek maradnak tanításomhoz. Hűsége-

sen megtartják törvényeimet, és az Én szavaimat elismé-

telve mutatják be a Legszentebb Áldozatot, a Szentmisét. 

Ezt cselekedjétek az Én emlékezetemre. Ezért csak oda 

menjetek, ahol ezeket a szavakat halljátok.  

 

Drága gyermekeim, készüljetek föl, mert beteljesülnek sza-

vaim. A még szentelés előtt álló kispapjaim nagyon gondol-

ják meg, hogy kinek tesznek hűségesküt. Jobb, ha nem 

„szentelik” őket az eretnek egyházba, mert ténykedéseik-

ben ezzel korlátozzák őket: vagyis nem mutathatnak be 
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Szentmisét. Mindezeket azért mondtam el nektek, hogy ne 

lepődjetek meg, ha ezzel a változással találkoztok. Minden-

re jó előre fölkészítettelek benneteket. Szavaim igazak és 

ámenek és beteljesülnek a maguk idejében. Megáldalak 

titeket Szívem túláradó szeretetével az Atya, a Fiú és a 

Szentlélek nevében.” 

 

Szentírási megerősítések: Ef 5, 6-7: „Senki ne vezessen 

félre benneteket üres beszéddel, mert ezek miatt éri Isten 

haragja a hitetlenség fiait. Tehát ne vállaljatok velük közös-

séget.” Mt 26, 56: „…beteljesedjenek a próféták írásai” 75: 

„Jézus szava”  

 

2017. április 3. Itthon a kegyelem órájában az Úr Jézus: 

„Drága gyermekeim! Eljön az óra, amikor meg kell vallano-

tok Engem. Most választom szét az igazakat a képmutatók-

tól. Azért beszélek erről ismétlődően nektek, mert nyoma-

tékosítani akarom bennetek ennek a páratlanul fontos, je-

lentőségteljes történelmi korszaknak a lényegét: hová fajult 

az emberiség Isten nélkül. Amikor egy ember önmagát 

akarja megvalósítani, akkor mindig a sátán elképzeléseit 

teljesíti. Amikor átadja életét Istennek, akkor Isten lehajol 

hozzá és szentté formálja. Ti is, drága kicsinyeim, amikor 

azt imádkozzátok a Miatyánkban, hogy „Legyen meg a Te 

akaratod”, ezt kéritek Tőlem, mert mi más lenne az Én aka-

ratom, mint az, hogy szentek legyetek, mint ahogy Én ma-

gam is Szent vagyok, mert csak így vagytok méltóak Hoz-

zám, és csak így tudtok feljönni a Mennybe.  

 

Drága kicsinyeim! Ti ne akarjatok szentek lenni, mert nem 

tudjátok hogyan kell. Ti csak kövessetek Engem az erények 

megvalósításában, az önmegtagadásban és a kereszthor-
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dozásban. Adjátok át az életeteket Nekem, és akkor majd 

Én szentekké formállak titeket. Erre áldalak meg bennete-

ket, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.” 

 

Szentírási megerősítések: Zsid 6, 5: „Isten tanítása” 1Pét 1, 

16: „Szentek legyetek, amint én is szent vagyok.”  

 

2017. április 4. Szentségimádáson az Úr Jézus: „Így imád-

kozzatok: „Jézusom, elfogadom a halált értem átszegzett 

Kezedből úgy, ahogy azt nekem szántad, és az idejét ak-

kor, amikor Te akarod.” Ha teljes szívetekből elmondjátok 

ezt az imát, nagy békét adok a lelketekbe. A szíveteket 

megtöltöm Irántam való szeretettel. Vértanúságotok könnyű 

lesz és édes, mert a szeretet szárnyain vágyódtok Hozzám, 

üdvözítő Királyotokhoz. Én pedig teljesítem vágyatokat. 

Halálotok pillanata égi születésnapotok lesz. Letörlök sze-

metekről minden könnyet. Örökké ujjongó örömmel fogtok 

dicsőíteni és imádni Engem. Vég nélkül hálát adtok Nekem 

megváltásom hatalmas művéért és mindazért a kegyelme-

mért, amely által üdvözítelek benneteket. Ezt lássátok! A 

jövőre, örök boldogságotokra szegezzétek tekinteteket! Ne 

az ideig való szenvedést tekintsétek! Az hamar elmúlik, de 

érte járó jutalmam örökké tart. 

 

Drága gyermekeim! Az óra eljött. Készüljetek fel mindarra, 

amit előre megmondtam nektek! Higgyetek Bennem! Sza-

vaim igazak és ámenek, beteljesülnek a maguk idejében. 

Megáldalak benneteket Szívem túláradó szeretetével, 

megerősítő áldásommal az Atya, a Fiú és a Szentlélek ne-

vében.” 
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2017. április 5. Itthon a kegyelem órájában az Úr Jézus: 

„Drága gyermekeim! Ne az ideig valókkal foglalkozzatok, 

eszmékkel, tanításokkal, felfogásokkal, kultúrákkal, tár-

gyakkal. Ezek mind elmúlnak, megsemmisülnek, nyomtala-

nul eltűnnek. Ti csak csüngjetek az Én szerelmes Szent 

Szívemen, mint a szerelmesek arájuk szeretetén, mert Én 

vagyok a ti imádott isteni Jegyesetek, Aki örökké együtt 

maradok veletek. Velem töltekeztek, Velem egyesültök 

minden Szentáldozásban, minden Szentmisében, imában 

és szeretet-megnyilvánulásban. Én örökkön-örökké egy 

vagyok veletek, elválaszthatatlanul. Legyetek hűségesek 

Hozzám mindhalálig, szeressetek Engem lángolóan, és így 

mutassatok példát embertársaitoknak, mert a leghitelesebb 

tanítás a példamutatás.  

 

Drága gyermekeim! Az égen már gyülekeznek a sötét vi-

harfelhők. Hamarosan olyan dolgoknak lesztek tanúi, ami-

lyen még nem volt Egyházam történetében. De ne botrán-

kozzatok meg rajta, mert ami a Szentírásban meg van írva, 

annak be kell teljesednie. Ti csak tartsatok ki mindhalálig! 

Ne foglalkozzatok az eretnektanításokkal! Hagyjátok fi-

gyelmen kívül, mintha nem is létezne! Ti csak szüntelen 

legyetek elmerülve Bennem, Engem imádjatok, szeresse-

tek, szolgáljatok, és teljes szívetekből vágyakozzatok Hoz-

zám, Szent Színem látására. A lelkekért pedig imádkozza-

tok, hogy megkapják a tisztánlátás kegyelmét, hogy a jó 

oldalra álljanak, ha majd megítélem őket, az áldottak közé 

tudjam sorolni.” 

 

Legyetek igaz, hű katolikusok életetek végéig! A protestán-

sok ingoványos talajon járnak. Hiányzanak náluk a szent-

ségek, ezért a sátán erőteljesebben tudja támadni őket. 
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Felszentelt katolikus papjaimat, Pongrácz Istvánt, Grodecz 

Menyhértet és Kőrösi Márkot megölték hitük miatt. Ők a 

kassai vértanúk.  

 

Eleve elrendelés nem létezik, mert Isten, amikor megterem-

tette az embert, szabad akarattal és értelemmel ruházta fel. 

Ez akkora méltóság, hogy még a sátán sem veheti el. Illet-

ve megkísérli, de Én mindig megadom a menekülés útját a 

kísértésekből. Ha nem így volna, nem létezne pokol és tisz-

títótűz, hanem csak Mennyország, mert Én üdvözíteni aka-

rok minden embert. Azért jöttem, hogy életük legyen, és 

bőségben legyen. Sajnos az ember szabad akarata húzza 

keresztül Isten rá vonatkozó örök, szent tervét. Emiatt hiú-

sítják meg magukban kegyelmemet, ezért pokolba hullnak, 

jobb esetben pedig a tisztítótűz fenekére. Az Egyház-

szakadás az ördög műve azért, hogy legyengítse az embe-

reket, megfossza Tőlem, a Védőpajzstól, Aki az Oltári-

szentségben valósággal jelen vagyok. Miután megfosztotta, 

könnyűszerrel leteperi és kárhozatba dönti.  

 

Kicsi gyermekeim! Határolódjatok el minden leszakadt tag-

tól! Maradjatok meg az Általam alapított katoli-

kus=egyetemes Egyházban, amelyet drága Szent, értetek 

kiontott Véremmel és kereszthalálommal pecsételtem meg. 

Erre áldalak meg titeket, Szívem túláradó végtelen szerete-

tével az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.” 

 

Szentírási megerősítések: Mk 12, 29: „Jézus válaszolt”  Tit 

3, 10: „A tévtanítót… kerüld”  

 

2017. április 13. Nagycsütörtökön Szentségimádáson az Úr 

Jézus: „Drága gyermekeim! Nagycsütörtök van, elfogatá-
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som éjszakája. Júdás, egy a tizenkettő közül, elárult Engem 

azért, mert nem teljesítettem elvárásait. Ma is sokan el-

hagynak, mert nem azt kapják Tőlem, amit elvárnak, vagy 

amit kérnek. Pedig ha azt kapnák, még többen elkárhozná-

nak. Aki igazán szeret Engem, az Rám hagyatkozik. Elfo-

gadja a kereszteket, és a próbatételeket. Szívesen osztozik 

sorsomban, mert örül annak, hogy a Jelenlétemben lehet. 

Nem ragaszkodik saját akaratához, hanem az Enyémhez 

szabja azt. Velem együtt ismételgeti minden szorongatott 

helyzetben: „Atyám! Ne az Én akaratom legyen, hanem a 

Tiéd!” Az ilyen lélek nem csalódik Bennem. Kisdedként si-

mul ölelő karomba, és szeretettől lángoló Szívemre hajtja a 

fejét, mint Szent János apostol az utolsó vacsorán. Az ilyen 

lélek osztozik szenvedésemben, ahogy János is keresztem 

alatt állt. Az ilyen ember megtapasztalja a legnagyobbat: az 

Én békémet és derűmet, amit azoknak ígértem, akik követ-

nek Engem. 

 

Gyermekeim! Soha ne zúgolódjatok! Osztozzatok sorsom-

ban! A Mennybe vezető út, a keresztút, az Én követésem. 

Más út nincs. Ezért nagy bizalommal és erős hittel adjátok 

át az életeteket Nekem, és hagyatkozzatok Rám mindig! 

Bennem soha nem fogtok csalódni. Az életeteket elszáll, 

mint a gondolat. Utatok végén Én várlak benneteket, hogy 

keblemre öleljelek, és bevigyelek az Atyai Házba. De csak 

azokat tudom, akik Istent szeretik. Ha Isten van az első he-

lyen az életetekben, akkor könnyű az önmegtagadás. Alá-

zatosan engedelmeskedtek törvényeinek, és ha teljesen 

átadjátok magatokat Nekem, Én szenteket formálok belőle-

tek. Júdás, aki ellenállt akaratomnak, a kárhozat fia lett. Ne 

kövessétek példáját! Olvassátok az Evangéliumot, és vált-

sátok tettekre! Akkor az életszentség útjára léptek, ami az 
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örök boldogságba visz. Erre áldalak meg titeket, édes kicsi 

gyermekeim, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.” 

 

2017. április 14. Nagypénteken Szentségimádáson az Úr 

Jézus: „Drága gyermekeim! Nagypéntek van. Kínszenve-

désem és keresztre feszítésem napja. Mindezeket azért 

szenvedtem el, hogy megszerezzem a ti üdvösségeteket. 

Hatalmas árat fizettem megváltásotokért. Mielőtt vétkezné-

tek, és ezzel könnyelműen eltékozolnátok lelketek üdvös-

ségét, nézzetek fel Rám, a keresztre! Ne tegyétek hiábava-

lóvá magatokban kínszenvedésemet és halálomat! Nem 

vagytok a magatokéi, hanem az Enyéim. Jobban szeretlek 

titeket, mint ti magatokat. Minden kegyelmet megadok, ami 

az üdvösségetekre válik. Jóllehet, ez legtöbbször nem 

egyezik meg azzal, amit kértek. De nem az a fontos, hogy 

itt a Földön, e rövid életetek alatt milyen életet éltek, hanem 

egyedül csak az, hogy innen hova mentek. Ez utóbbi ugya-

nis örökké tart. Ezért, kicsinyeim, fogadjátok el a kereszte-

ket, amelyekkel megajándékozlak benneteket, mert csak a 

kereszt visz az üdvösségre. Engem, a Földön, a kereszten 

találtok meg. Ha Velem akartok egyesülni, akkor fel kell 

jönnötök Hozzám a Golgotára, a keresztre. Oly édességes 

a Velem való együttlét, hogy örülni fogtok társaságomnak, 

még a szenvedések közepette is, és nem vágyakoztok se-

hova. Mindig csak Velem együtt akartok maradni. 

 

Gyermekeim! Tekintsetek a vértanúkra, akik megízlelték 

szeretetemet, és inkább áldozatul adták életüket Értem, 

minthogy megtagadtak volna. Hamarosan a ti számotokra 

is megnyílik a lehetőség, hogy döntsetek: Mellettem, vagy 

Ellenem. Emlékeztetlek benneteket az Evangélium szavai-

ra, amelyben ezt mondtam: „Aki mindvégig kitart, az üdvö-
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zül.” Ha a Földön osztoztok sorsomban, megaláztatásom-

ban és szenvedéseimben is, akkor a Mennyben részesül-

tök dicsőségemben. De ha hűtlenül elhagynátok és megta-

gadnátok, akkor Én is megtagadnálak titeket Atyám és 

szent angyalai előtt. Ez pedig azt jelentené, hogy sohasem 

látnátok meg dicsőségemet. Imádkozom értetek Atyámhoz, 

hogy befogadjátok kegyelmét, és erővel eltelve hősök le-

gyetek, akik még a vértanúságtól sem rettennek vissza. 

Hűségesek maradjatok Hozzám mindhalálig. Erre áldalak 

meg titeket gyermekeim az Atya, a Fiú és a Szentlélek ne-

vében.” 

 

2017. április 19. Itthon az Úr Jézus: „Drága gyermekeim! 

Ítélet alatt áll most a világ. Keresztre feszítésem újra meg 

újra megismétlődik. Sokan hátat fordítanak Nekem. Leköp-

dösnek, megostoroznak és megölnek Engem a lelkükben. 

Ez akkor történik, amikor erőszakkal elhallgattatják lelkiis-

meretük szavát, ami a jóra inti őket. Helyette a rosszat vá-

lasztják, és vétkeznek. Közben nem fogják fel, hogy ezzel 

magukat juttatják az örök kárhozatra. Az ilyen emberek mi-

att kerül ítélet alá a világ. A bűn már annyira elhatalmaso-

dott, hogy büntetésért kiált.  

 

Kicsi gyermekeim! Ti, akik hűségesen megtartjátok törvé-

nyeimet, és szüntelenül imádkoztok, ti tartjátok fenn ezt a 

bűneiben sínylődő világot. Ti vagytok a világ világossága, 

akik az Én fényemet hordozzátok, melyet rajtatok keresztül 

árasztok szét a világban.  

 

Drága gyermekeim! Ti soha ne hallgassatok el! Hirdessétek 

Evangéliumomat, akár alkalmas, akár nem! Életpéldátok-

kal, szavaitokkal és cselekedeteitekkel. Így még sok lelket 
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ragadtok ki a sátán markából. Folytassátok ezt életetek vé-

géig, amíg még időt adok rá! Megáldalak titeket, Szívem 

végtelen szeretetével, megerősítő áldásommal, az Atya, a 

Fiú és a Szentlélek nevében.” 

 

Szentírási megerősítés: Máté 27, 50: „Jézus…felkiáltott, és 

kilehelte lelkét.” 

 

2017. április 20. Szentségimádáson Jézus: „Drága gyerme-

keim! Készüljetek! Hamarosan meg kell vallanotok Engem. 

Ne féljetek! Olyan ékesszólást adok nektek, hogy nem tud-

nak ellene mondani. Maga a Szentlélek fog beszélni általa-

tok. 

 

Kicsinyeim! Az ég és a föld elmúlnak, de az Én igéim soha 

el nem múlnak. Mint ahogy az égből jövő eső megterméke-

nyíti a földet, úgy Szent Igém is elvégzi a lelkekben, amiért 

küldetett. Sok lélek fog megtérni Szent Evangéliumom által. 

Ne féljetek, amikor üldözésről fogtok hallani! Az Írásnak be 

kell teljesülni. Örüljetek, amikor mindezek bekövetkeznek, 

mert sok vértanúm látja meg dicsőséges Arcomat. Vissza-

jövetelem pedig egyre közeledik, amikor szám leheletével 

elsöpröm a gonoszt, és letörlök szemetekről minden köny-

nyet. A Mennyben annak fogtok örülni, hogy hűségesek 

voltatok Hozzám mindhalálig. 

 

Kicsinyeim! Hagyatkozzatok Rám teljesen! Engedjétek, 

hogy szenteket formáljak belőletek! Ti magatok nem tudtok 

azzá lenni, de Én Mindenható vagyok. 

 

Drága gyermekeim! Az óra itt van. Már benne éltek az idő-

ben, amikor beteljesülnek a Szentírás szavai. Éljetek szün-
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telen készenlétben! A napot és az órát nem ismeritek, de a 

jeleket látjátok. Várjátok kitörő örömmel dicsőséges vissza-

jövetelemet! Akkor Magamhoz emellek benneteket Atyám 

Házába, ahol vég nélkül fogtok dicsőíteni és magasztalni 

Engem. Örökké hálát fogtok adni megváltásomért. Erre ál-

dalak meg benneteket, Szívem mindeneket felülmúló, cso-

dálatos szeretetével, megerősítő áldásommal az Atya, a 

Fiú és a Szentlélek nevében.”  

 

2017. május 2. Itthon az Úr Jézus: „Drága gyermekeim! Ti 

csak kérjétek, hogy mindig az Én akaratom történjen meg, 

és maradéktalanul teljesítsétek rátok vonatkozó örök, szent 

tervemet. A körülményeket Én irányítom, és mindig csak 

annyi történhet, amennyit megengedek. A sátán is Engem 

szolgál. Az emberek szabad akarata miatt engedem meg a 

rosszat, de valójában mindig csak jót akarok, és mindenki-

nek az üdvösségét óhajtom.  

 

Drága gyermekeim! Ezeket a napokat, amelyben annyi 

szomorúság és félelem van, vegyétek úgy, mintha már el is 

múltak volna. Tekinteteteket mindig csak az odafent valóra 

vessétek. Minden gondolatotok Én legyek. Csak Bennem 

bízzatok, reméljetek, csak Engem szeressetek. Én megvé-

delek titeket mint a kotlós, ami szárnyai védelme alá veszi 

kiscsibéit. Aki Bennem bízik, Nálam menedéket talál. Aki 

Bennem hisz, még ha meghal is, élni fog. Szeressetek En-

gem mindenekfölött! A bűnt vessétek meg, soha ne álljatok 

szóba a gonosszal! Akkor már itt a Földön magatokban 

hordozzátok az örök élet csíráját. Elmerítelek titeket Szí-

vem szeretetének boldogságában. Bennetek élek, és ti Én-

bennem. Ez által ti már itt a Földön a Mennyország előszo-

bájában vagytok.  
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Kicsi gyermekeim! Soha ne aggódjatok! Nincs az a pusztító 

fegyver, ami fölötte állna az Én isteni hatalmamnak. Ha 

imádkoztok, nem tud nektek ártani semmi. Gondoljatok Hi-

rosimára, ahol az atomkatasztrófa mindent tönkre tett, de 

az a szerzetes kolostor, ahol gyermekeim imádkoztak, 

megmenekült. A káros sugárzás nem árthatott nekik. Én 

Isten vagyok és Mindenható – ma is tudok csodákat tenni, 

ha hittel és bizalommal kéritek.  

 

Imádkozzatok papjaimért, hogy irgalmasok és szeretettelje-

sek legyenek! Le kell hajolniuk a bűnösökhöz, ahogy Én 

tettem. Megbocsátó szeretettel ismételjék meg szavaimat, 

amelyet a házasságtörő asszonynak mondtam: Menj, de 

többé ne vétkezzél! Imádkozzatok értük, hogy szentek le-

gyenek! Az életszentség pedig nem más, mint az irgalmas 

szeretet gyakorlása. Mindig Engemet adjanak a híveknek, 

és az Én tanításomat továbbítsák nekik.  

 

Az élet a Földön hamar elfut, mint a gyorsvonat. Rövid, 

ezért ragadjátok meg a pillanatokat, hogy amikor találtok 

egy kis csöndet, abban Rólam elmélkedjetek és Engem 

imádjatok. Mindazokat, akiket elétek hozok, az Én irgalmas 

szeretetemmel terítsétek be, mint palásttal. Beszéljetek 

nekik arról, hogy mennyire szerettem őket, amikor vállaltam 

értük a megkínzást, a töviskoronát, a megostorozást, a ki-

gúnyolást, a kereszthordozást, a teljes kiüresítést és a ke-

resztre feszítést. Jóllehet, Isten voltam és vagyok, mégis 

kiüresítettem Magam. Emberként szenvedtem és meghal-

tam a világ bűneiért, amelyeket Magamra vettem. Ha erről 

beszéltek, akkor nagy béke és öröm lesz a szívetekben, és 

a lelkeket is megnyeritek Nekem. Tőletek azt várom, hogy 
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szeressetek viszont Engem, adjatok hálát megváltásom 

hatalmas művéért – soha ne vétkezzetek, inkább meghalja-

tok, mint hogy bűnt követnétek el. Akkor biztos léptekkel 

haladtok előre az üdvösség útján, és értelmet adtok szen-

vedéseimnek, mert nem hiúsítjátok meg magatokban ke-

gyelmemet.  

 

Drága gyermekeim! A szenvedéseket, amik érnek, vegyé-

tek úgy, mint parányi szálkákat hatalmas keresztemből. 

Amelyeket megosztok mindazokkal, akikkel bensőséges 

kapcsolatba lépek, akiket kiválasztok Magamnak, és az 

életszentség magas csúcsára vezetek fel. Csak az a fon-

tos, hogy mindenkor fölismerjétek és megtegyétek akara-

tomat. Megáldalak titeket, kicsi gyermekeim, Szívem végte-

len, minden értelmet felülmúló csodálatos szeretetével, és 

az Én békémet adom nektek, az Atya, a Fiú és a Szentlélek 

nevében.” 

 

Szentírási megerősítés: Mt 26, 10: „Jézus szólt hozzájuk”  

 

2017. május 4. Itthon a kegyelem órájában az Úr Jézus: 

„Drága gyermekeim! Nagyon kedvesek vagytok Isteni Szí-

vemnek. Szeressétek egymást Énbennem úgy, ahogy Én 

szeretlek titeket. Olyan tisztán és szentül, hogy mindig az 

életszentséget kívánjátok egymásra, és ezt mozdítsátok 

elő.  

 

Drága gyermekeim! Kiválasztottalak titeket, hogy példát 

mutassatok testvéreiteknek életetekkel, szavaitokkal és 

tetteitekkel. Jó példátok úgy árad szét a környezetetekre, 

mint a nemes virágok jó illata, amely beölti a szobát, és az 
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emberek csodálják e növények szépségét. Ti is ilyenek 

vagytok környezetetekben, ahová állítottalak benneteket.  

 

Kicsi gyermekeim! Soha ne bízzátok el magatokat! Mindig 

Nekem adjatok hálát mindenért, mert minden az Én ke-

gyelmem. 

 

Kicsi gyermekeim! Ne féljetek ezektől a zűrzavaros időktől, 

a kilátástalan jövőtől, amely nagyon sok embert csügge-

déssel és szomorúsággal tölt el. Ti tudjátok, hogy Én min-

den rosszból jót hozok ki, és hogy a felhők fölött mindig süt 

a Nap. Apostolaimnak is keresztül kellett menniük az üldöz-

tetésen, sőt, a vértanúságon is, hogy hazaékezzenek di-

csőségembe. Az üldöztetés az idők végezetéig tart, a világ 

végéig, mert a világ és az Én tanításom között hatalmas 

szakadék tátong. A világ fejedelme ugyanis a sátán, amely 

a rosszat úgy állítja be, mint jót, ezzel becsapja áldozatait, 

és a kárhozatba taszítja. Ti viszont, akik követtek Engem, 

Tőlem a színtiszta igazságot, az Evangéliumot tanultátok, 

amely ellenkezik minden bűnnel, és az örök életre vezet.  

 

Megáldalak titeket, gyermekeim, Szívem túláradó, megerő-

sítő, végtelen szeretetével az Atya, a Fiú és a Szentlélek 

nevében.” 

 

Szentírási megerősítés: Mt 26, 1 cím: „(Jézus) így szólt ta-

nítványaihoz” 

 

2017. május 8. Itthon az Úr Jézus: „Drága gyermekeim! 

Hamarosan kitör az üldözés, és az atomháború, amit csak 

nagyon kevesen fognak túlélni. Gyermekeimet biztonságba 

helyezem, mert Én hatalmasabb vagyok, mint a pusztító 
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fegyverek: Én Mindenható vagyok. Bízzatok Bennem! So-

kakat Magamhoz veszek Országomba, akik már teljesítet-

ték feladatukat ezen a Földön. Akiket pedig arra választot-

tam ki, hogy az új világban is szolgáljanak Engem ember-

testvéreikben, és hirdessék az Evangéliumot, azokat kira-

gadom, és a kellő időben majd visszahelyezem.  

 

Gyermekem! Most még előtte álltok mindannak, ami nem-

sokára bekövetkezik, azért azt kérem tőletek, hogy már 

most imádkozzatok üldözőitekért, hogy megtérjenek. Esdjé-

tek le magatokra és másokra kegyelmemet, hogy még mie-

lőtt kiszállna lelketek a testetekből, Engem válasszatok, és 

megmeneküljetek az örök kárhozattól.  

 

Kicsi gyermekeim! A világban zajló természeti katasztrófák 

mind előjelei annak, hogy haragom ítélete sújtja ezt a vilá-

got bűneiért, amelyek súlyosabbak, mint Szodoma és Go-

mora, vagy Babilon idejében. Ez a világ elpusztul, mert sa-

ját magát ítéli arra, és mindent elkövet, hogy megsemmisül-

jön. Egy háborúban soha senki sem lehet győztes. Itt csak 

vesztesekről lehet beszélni. De a legnagyobb baj az, ami-

kor egy lélek elkárhozik. Soha többé nem tud megtérni, 

örökre elvesztette az élet Forrását, az Istent, Aki megte-

remtette. Ezért imádkozzatok, hogy az emberek, akik nem-

sokára tömegével meg fognak halni, még életük utolsó pil-

lanatában, amikor megjelenek előttük dicsőséges fényem-

ben, és megkérdezem tőlük, hogy elfogadnak-e Engem 

Megváltójuknak, Mellettem döntsenek. Ezt az utolsó esélyt 

szinte mindenkinek megadom, kivéve azokat, akik már éle-

tük során többször is megkapták Tőlem, de mindig elutasí-

tottak. Ők azok, akik a Szentlelket káromolják, vagyis a 

megismert igazság ellen tusakodnak, vagyis örök vétek 
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terheli őket. De mindazok a lelkek, akik keveset kaptak, 

kevésről adnak számot, ezért még megadom nekik az utol-

só esélyt, hogy dönthessenek Mellettem, ha úgy akarják.  

 

Gyermekeim! Most egy hatalmas világégés előtt álltok. Itt 

hagytok mindent, még a testeteket is. Csak a cselekedetei-

teket hozzátok magatokkal, ezért újra mondom: fogadjátok 

el az áldozatokat a lelkek megmentéséért, és imádkozzatok 

magatokért és mindenkiért.  

 

Szentírási megerősítés: Lk 1, 45: „Boldog, aki hitt annak 

beteljesedésében, amit az Úr mondott neki.” 

 

2017. május 9. Itthon a Mennyei Atya: „Édes kicsi gyerme-

keim! Nagy ajándékot adtam nektek: Szent Fiamat, Aki le-

szállt a Mennyből, a Legszentebb Szentháromság ragyogó, 

hatalmas dicsőségéből, hogy magára vegye az egész em-

beriség bűneit, és elégtételt fizessen értetek a keresztfán. 

Mindezt nem Miattam tette, hogy kiengesztelődjek általa az 

emberi nemmel, hanem az igazságosságért, mert a bűn 

mindig büntetést érdemel, és az Isteni igazságosságnak 

érvényben kell maradnia.  

 

Drága gyermekeim! Ez most is így van, és a világ végeze-

téig, amíg ember él a Földön, így is marad. Most a bűnről 

beszélek nektek. Ne higgyétek, hogy Isten elől el tudtok 

bújni! Én látom minden gondolatotokat, szavatokat, csele-

kedeteket, egész életeteket. Előlem senki el nem rejtőzhet. 

Van egy törvény, amelyet megalkottam, ez pedig az Én 

igazságosságom. Hogy jobban megértsétek: minden bűn 

büntetésért kiált. Ne higgye senki, hogy a legkisebb bűnt is 

büntetlenül megúszhatja. Ezért tanított így titeket Szent 
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Fiam, Jézus: legyetek szentek, mert Én Szent vagyok. 

Csak az életszentség cselekedetei nem esnek ítélet alá. Az 

ember olyan Előttem, mint egy nyitott könyv. Látom minden 

gondolatát, szavát, cselekedetét, amelyet élete végén, mie-

lőtt kirepülne lelke porsátor, romlandó testéből, mindenki-

nek megmutatok. Lepereg előtte egész élete, mint egy film, 

amit a lélek már az Isten szemével lát, és így pontosan tud-

ja, mit érdemel. Miután meglátta életét, ő maga indul arra a 

helyre, amelyet földi életével választott magának. Ez auto-

matikus. Ezen csak imával lehet változtatni úgy, ha egy 

bűnösért imádkoztok. Akkor megkönyörülök rajta, kiraga-

dom őt a gonosz légiók hatalmából, akik elkísérik őt az íté-

lőszék elé, annak reményében, hogy megkaparinthatják a 

lelkét és a pokolra vihetik. De ha ezért a lélekért imádkoz-

nak, akkor Szent Fiam lehajol hozzá, és közeledtére az Ő 

fényessége elűzi a gonosz szellemek hordáját, és a lélek 

megmenekül. Boldogan ad hálát Neki, és elindul a tisztító-

tűzbe, hogy megtisztulva majd beléphessen Isteni dicsősé-

gembe. Fatimában Édesanyátok ezt mondta: „Sok lélek 

vész el, mert nincs, aki imádkozzon érte.” Szent Fiam ezt 

az egyet kérte tőletek, hogy szüntelen imádkozzatok. Ez 

azért fontos, mert a lélek az imában folytathat párbeszédet 

Istennel. Imáiban tanúskodik hitéről, és feltárja szükségle-

teit, hálát ad és dicsőíti Istent.  

 

Azok a lelkek, akik a Földön életszentségben élnek, és ha-

láluk ilyen állapotban találja őket, automatikusan följönnek 

Hozzám a Mennybe. Ők ragyogó fehér ruhát kapnak Tő-

lem, és az örök élet koronáját. Ők Szent Fiam képmásai, 

akikre úgy tekintek, mint Szeretett Fiamra. Dicsőséges, 

szent fényemben fürdetem őket, vég nélküli boldogságban 

fogják zengeni dicsőségemet, és hálát adnak Nekem min-
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denért. Őrájuk mondta Jézus: úgy élnek a Mennyben, mint 

az angyalok. A harmadik csoport, amikor az ember a halála 

pillanatában meglátja életét, és végig vagy élete végén a 

sötétség hatalmának szolgált, már nem tud változtatni a 

sorsán. Egyedül áll, nincsenek imádkozó testvérei, akikre 

támaszkodhatna, nem is látja Jézust, a Szabadítót, s mivel 

nem volt egyetlen jócselekedete sem, és nem volt irgalmas 

senkihez, ezért elindul az őt megillető helyre: az örök sötét-

ségbe, a szenvedés poklára. Örökre meg van fosztva Isten 

dicsőséges színe látásától, jóságától és szeretetétől. Eze-

kért sír Jézus, az Én Szeretett Fiam vérkönnyeket, amikor 

látja elveszni azokat, akikért hiába ontotta drága Szent Vé-

rét a keresztfán. Újra mondom: minden időtöket úgy osszá-

tok be, hogy mindig tudjatok imádkozni legalább egy-egy 

fohászt, vagy rövid imát a Legszentebb Szentháromság 

szándékára, ami a lélekmentés maga. Életetek legfőbb cél-

ja és értelme saját lelketek üdvössége és más lelkek föl-

emelése legyen. Jaj annak az embernek, aki bűnben él, és 

bűnre csábít másokat, főleg a kicsinyeket – ezek különösen 

nagy büntetésre számíthatnak. De aki a legkisebb jót is 

cselekszi Isten és a felebarát iránti szeretetből – nagy ju-

talmat kap. A Földön az élet rövid, de elég hosszú ahhoz, 

hogy az ember kiérdemelje az örök boldogságot. A Menny-

ben örök élettel jutalmazlak benneteket rövid szolgálatoto-

kért, ha hűségesek maradtok Hozzám mindhalálig.  

 

Csak a szeretet számít. Minden ténykedésetekben csak ez 

az egy a fontos, mert minden gondolatotok, szavatok, cse-

lekedetetek, imátok annyiban kedves Előttem, és nyeri el 

tetszésemet, hogy mennyi szeretet és hit van benne. Kérjé-

tek Tőlem, hogy maradjatok meg mindvégig az Irántam va-

ló hitben, reményben és szeretetben! A reményt és a derűt 
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soha ne engedjétek ki a lelketekből! Soha ne féljetek senki-

től és semmitől, mert a félelem a sátántól van! Erősen ka-

paszkodjatok bele az Én kegyelmembe, Szent Fiam kezé-

be, Akit azért adtam nektek, és Aki azért lett Emberré, hogy 

merjetek közeledni Hozzá, és megváltson titeket. Kérjétek 

Tőlem, Szent Fiam nevében, hogy mindhalálig kitartsatok 

az evangéliumi életszentségben, és maradéktalanul telje-

sítsétek be Szent Fiam rátok vonatkozó örök, szent tervét. 

Akkor boldogok lesztek már itt a Földön, a Mennyben pedig 

minden elképzeléseteket felülmúló örök boldogsággal ju-

talmazlak meg. Megáldalak titeket végtelen szeretetemmel, 

megerősítő áldásommal az Atya, a Fiú és a Szentlélek ne-

vében.” 

 

Szentírási megerősítés: Mk 9, 7: „a felhőből szózat hallat-

szott: ez az Én szeretett Fiam, Őt hallgassátok!”  

 

2017. május 10. Itthon a kegyelem órájában az Úr Jézus: 

„Drága gyermekeim! Most a keresztről szólók hozzátok, 

amin megváltottalak benneteket. Ha üdvözülni akartok, 

nektek is követnetek kell Engem. Végig kell mennetek a 

keresztúton, azon a szűk ösvényen, amelyen csak önmeg-

tagadás és kereszthordozás létezik. Követnetek kell Engem 

fel, a Golgotára, ahol majd titeket is keresztre szegeznek, 

ami azt jelenti, hogy szabad akaratotokat, vágyaitokat, és 

minden egyéni elképzeléseteket föl kell adni, át kell adni 

Nekem, hogy átformáljalak titeket, hogy teljesen az Én 

képmásomat tükrözzétek, és belesimuljatok engedelmesen 

az Atya akaratába. Mert amint azt Atyám megmondta, Én 

nem azért haltam meg a kereszten, hogy az Ő haragját ki-

engeszteljem, hanem Magamra véve az emberek bűneit, 

az igazságosság szellemében a bűnökért járó büntetést, 
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elégtételt megfizessem. Erre egyedül Én, az Istenember, az 

Isten egyszülött Fia, az ártatlan, Szent, tiszta és makulátlan 

Bárány voltam alkalmas. Ezt mondtam a Mennyben 

Atyámnak: itt vagyok, Engem küldj. Áldozatot nem kívántál, 

de ember-testet alkottál Nekem, hogy akaratodat teljesít-

sem. Azért születtem meg erre a Földre, és öltöttem testet 

Szűz Anyám méhében, hogy testemben meg tudjalak vál-

tani titeket a keresztfán, mert csak, mint Istenember tudtam 

szenvedni. Nektek is, kicsi gyermekeim, ha üdvözülni akar-

tok, föl kell jönnötök keresztfámra, ahol sok hely van, és az 

Irántam való szeretetből fakadó engedelmességgel ke-

resztre kell szegeznetek szabad akaratotokat, vágyaitokat, 

egész életeteket, lelketeket, testeteket, és szüntelen ismé-

telgetnetek kell Velem egyesülve: „Atyám, ne az legyen, 

amit Én akarok, hanem amit Te.” Erre azért van szükség, 

mert testben éltek a Földön, és más a test törvénye, mint a 

léleké. A test lefelé húz, a bűnbe – mivel az első emberpár 

elbukott –, a lélek viszont fölemel a Mennybe, és a lélek 

jócselekedetei nem esnek ítélet alá. Ezért, drága gyerme-

keim, meg kell tagadnotok mindazt, ami a testből fakad: az 

érzékiséget és az ösztönt. Ezeket mind lábbal kell tiporno-

tok, és föl kell emelkednetek a lélek szintjére, ami által Ve-

lem, az Istenemberrel egyesültök. Nagyban segítelek titeket 

a Szentáldozásban erre a fölemelkedésre, amikor Belém 

istenültök, és Én a szívetekbe térek, és Belőlem élhettek, 

táplálkozhattok, mint szőlővesszők a Szőlőtőkéből. Ezért, 

drága gyermekeim, jól véssétek az eszetekbe szavaimat, 

mert ha tettekre váltjátok, szinte azonnal szentekké teszlek 

benneteket. De jaj azoknak, akik kétfelé sántikálnak, és 

nem akarnak dönteni Mellettem, mert ezek minél többször 

elesnek a test bűnei miatt, annál gyengébbek lesznek, és 

örök életük forog kockán. Ezért, kicsi gyermekeim, legyetek 
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nagyon következetesek és szigorúak, legelsősorban saját 

magatokhoz: az önmegtagadásban és a kereszthordozás-

ban. Azonnal utasítsatok el minden kísértést, ne álljatok 

szóba a sátánnal, mert ő a ti legnagyobb ellenségetek. 

Nemcsak a test, hanem a lélek romlására is tör, mert a kár-

hozatba akar taszítani benneteket, ami az örök halál. De ha 

megtagadjátok magatokat, érzéki testeteket, és fölemelked-

tek Hozzám abba a csodálatos lelki életbe, amit felkínálok 

nektek, akkor nem vagytok veszélyben, állandó védelme-

met évezitek, és a Földről azonnal a Mennybe jöhettek. Az 

a vágyam, hogy valamennyien ott legyetek, ahol Én, és 

lássátok dicsőségemet! Erre áldalak meg titeket, kicsi 

gyermekeim, Szívem túláradó szeretetével, megerősítő 

áldásommal, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.” 

 

Szentírási megerősítés: Mt 27, 50: „Jézus még egyszer 

hangosan felkiáltott, és kilehelte lelkét.”  

 

2017. május 12. Itthon az Úr Jézus: „Drága gyermekeim! 

Az óra itt van, készüljetek! Mint ahogy Én a Golgotán és a 

keresztfán keresztül mehettem vissza Atyám dicsőségébe, 

Egyházam számára is ez az út vezet a feltámadásra és az 

örök életre. Nektek, keresztényeknek, át kell mennetek 

azon a tűzpróbán, amit megengedek, hogy általa bizonyít-

sátok Irántam való szereteteteket és hűségeteket. Ne zúgo-

lódjatok emiatt, ha majd beköszöntenek ezek a nehéz na-

pok. Akkor öleljétek át keresztemet, tekintsetek fel Rám, és 

az Én türelmemből, végtelen szeretetemből és kínszenve-

désemből merítsetek erőt. Ha ezt teszitek, ki fogtok tartani 

Mellettem hűségesen, mindhalálig. De ha lázadtok, elbuk-

tok, az első lépésnél.  
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Mint ahogy Engem elfogtak a Getszemáni-kertben, hogy 

igazságtalanul bevádoljanak és keresztre szegezzenek, 

úgy rátok is ez vár. Készüljetek, mert mindezek hamarosan 

beteljesülnek. A jelek már láthatóak. Addig is maradjatok 

meg az Én szeretetemben, békémben. Erre áldalak meg 

titeket Szívem túláradó szeretetével az Atya, a Fiú és a 

Szentlélek nevében.” 

 

Szentírási megerősítések: Lk 9, 22: „Mert – mondta (Jézus) 

– az Emberfiának sokat kell szenvednie, a vének, főpapok 

és írástudók nem ismerik el, megölik, de harmadnap feltá-

mad.” 23: Jézus követése. „Amikor az egész néphez szólt, 

ezt mondta: „Aki követni akar, tagadja meg magát, vegye 

fel keresztjét mindennap és úgy kövessen.”  

 

2017. május 13. A Fatimai Jelenés századik évfordulóján 

itthon a kegyelem órájában az Úr Jézus: „Nyisd ki a Szent-

írást!” Máté 24, 4: „Jézus így válaszolt” 9: „Szorongattatás-

ban lesz részetek, megölnek benneteket, s a nevemért 

minden nemzet gyűlölni fog titeket.” 23, 34. 37: A prófétákat 

megölik. 

 

Drága gyermekeim! Az óra itt van. Éljetek halálra készen! 

Csak egy a biztos: a halál. Ha üldöznek titeket, azt Értem 

teszik veletek. Engem előbb üldöztek, mint titeket.  

 

Gyermekeim! Beteljesül mindaz, amire előre fölkészítette-

lek. Nagyon hirtelen fog jönni, váratlanul, ezért ne lepődje-

tek meg, és ne essetek kétségbe. Gondoljatok arra, amit a 

Szentírásban, az Evangéliumban mondtam nektek: „Nem 

különb a szolga Uránál. Ha Engem üldöztek, titeket is ül-

dözni fognak.” Nem mondok nektek újat, csak azt, ami a 
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Szentírásban le van írva. Ezt ismétlem nektek azért, hogy 

az Evangélium aktualitását kiemeljem, mert mindezek most 

esedékesek: az Én dicsőséges visszajövetelem, a világka-

tasztrófa, egy soha nem látott világégés, ami a harmadik 

világháború kapcsán fog lezajlani. Ez benne van az Újszö-

vetségi Szentírásban: 2 Péter 3, 10-12. Az üldözés pedig, 

ahogy az elmúlt kétezer évet is jellemezte, most is folytató-

dik. Készüljetek! Mind az üldözés, mind a világháború fo-

lyamatosan zajlik, és egyre jobban kiteljesedik. Éljetek ha-

lálra készen! Nagyon sokan meg fognak halni a hitükért. De 

különösen azokért imádkozzatok, akik elhagyják hitüket, és 

más vallásokra térnek át, így például az iszlámra. 

 

Megáldalak titeket megerősítő áldásommal az Atya, a Fiú 

és a Szentlélek nevében.”  

 

Szentírási megerősítések: 1Tessz 1, 8: „az Úr szava” Mk 

14, 42. 49: „itt az óra” „az írásnak be kell teljesednie” 

 

2017. május 16. Itthon a kegyelem órájában az Úr Jézus: 

„Drága gyermekeim! Most megy a világ és az Egyház a 

Golgotára, a keresztre, hogy feltámadjon, megújítsam, 

megtisztítsam, megmossam, és szeplőtelenül tündököljön 

Előttem, az Én dicsőségemre. Dicsőségem fénye úgy be 

fogja ragyogni az Egyházat és a világot, hogy senki nem 

fog ráismerni. Mivel tiszteletben tartom az ember szabad 

akaratát, ezért megengedem a rengeteg rosszat, amit az 

emberek bűnei vonzanak le a világra.  

 

Drága gyermekeim! Imádkozzatok, mert a gonosz szellemi 

hatalmak légiói úgy ellepték a Földet, hogy feketéllik tőlük 

az ég. Beszivárognak az emberek szívébe, megtévesztik 
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elméjüket, becsapják, lépre csalják és ráveszik őket, hogy 

tegyék a gonoszságot, amit a démonok jónak tüntetnek fel. 

Ezért van ez a rengeteg baj, szerencsétlenség, háborúsko-

dás, gyilkolás szerte a Földön. Már maga a Föld is fellá-

zadt, mert a sok bűn láttán természeti katasztrófákkal vála-

szol az emberek rosszaságára.  

 

Drága kicsinyeim! Készüljetek! Hamarosan egy soha nem 

látott méreteket öltő világháború fog kitörni, ami egyben 

párosul egy nagy, kiszélesedett keresztényüldözéssel. 

Amint már mondtam, most megismétlem: az üldözést azért 

engedem meg, hogy szétválasszam az igazakat a képmu-

tatóktól. A háború pedig a világ bűneire válasz, mert min-

den bűn büntetést von maga után.  

 

Drága gyermekeim! Határolódjatok el mindazoktól, akik 

mondják ugyan törvényeimet, de nem teszik, és minden 

bűntől, gonoszságtól, mert ítélőszékem előtt mindenki szá-

mot ad tetteiről. Higgyetek üzeneteimben! Minden szót be-

teljesítek a maga idejében. Készüljetek föl mindarra, amire 

figyelmeztettelek benneteket! Igaz híveim vérük kiontásával 

fognak tanúságot tenni Mellettem. A világ és az Egyház 

könnyeiben és vérében tisztul meg. Most következik be a 

tűzözön, a világ megtisztítása, amiről Szent Péter apostol 

írt. „Az Úr nem késik ígéretét teljesíteni, ahogy némelyek 

késedelmeskedésnek tartják, hanem türelemmel viseltetik 

irántatok, mert nem akarja, hogy valaki is elvesszen, ha-

nem hogy mindenki bűnbánatot tartson. Mint a tolvaj, úgy 

jön el az Úr napja. Ezen a napon az egek nagy robajjal el-

múlnak, az elemek a tűz hevétől felbomlanak, a föld és ami 

rajta van, elenyészik. Mivel így minden elpusztul, minden 

tekintetben szentül és vallásosan kell élnetek, hiszen várjá-
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tok és siettetitek Isten napjának eljövetelét, amikor is az 

egek lángba borulnak és felbomlanak, az elemek a tűz he-

vétől megolvadnak. Mi ígérete alapján új eget és új földet 

várunk, az igazságosság hazáját.” (2 Péter 3, 9-13.)  

 

Gyermekeim! Higgyetek szavaimban, mert csak így mene-

kültök meg! Próféciáim számotokra a tisztánlátás. Én va-

gyok az Igazság, Aki igazságom fényében vezetlek titeket 

az örök életre. Fogadjátok megerősítő áldásomat Szívem 

túláradó végtelen szeretetével, amely fenntart titeket min-

den viszontagság ellenére is. Megáldalak titeket az Atya, a 

Fiú és a Szentlélek nevében.”  

 

Szentírási megerősítés: Mk 8, 32: „(Jézus) egészen nyíltan 

megmondta.”  

 

2017. május 17. Itthon a kegyelem órájában az Úr Jézus: 

„Drága gyermekeim! Hamarosan részetek lesz sorsomban. 

Már elhatározták veszteteket. Az ördögök hemzsegnek, 

hogy minél nagyobb káoszt, üldözést, bajt és háborúságot 

szítsanak.  

 

Kicsinyeim! Az Én békémet adom nektek. Ne féljetek! Min-

den félelem a gonosz lélektől van. Maradjatok meg az Én 

békémben! Bízzatok Bennem és imádkozzatok! Sorsotok 

az Én kezemben van. Nélkülem semmi sem történhet vele-

tek. Ha meg is ölnék testeteket, ne féljetek, mert lelketek 

egy örökkévalóságon át fog örvendezni Szent Színem látá-

sának. 

 

Drága gyermekeim! Ne féljetek! Úgy fogják ontani vérete-

ket, mint a vizet. De akkor fogjátok átlépni Országom kapu-
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ját és bejöttök az örök fény, az örök boldogság birodalmá-

ba, amit szem nem látott, fül nem hallott, emberi szív föl 

nem foghatott. Ezt Isten nektek készítette, akik életetek 

odaadása árán is szeretitek Őt. Akkor majd megtapasztaljá-

tok, hogy mennyire szeret az Isten. Földi porsátor testetek 

belehalna ennek megélésébe, de minden Szentáldozáskor 

lecsökkentett formában megéreztetem veletek az Én sem-

mihez sem fogható, végtelen szeretetemet.  

 

Drága kicsinyeim! Most még tükör által, homályosan láttok, 

akkor majd színről-színre. Most még fátyol takar el Engem 

szemetek elől, akkor majd beléptek ragyogásomba, dicső-

ségembe és örömötöket soha senki nem tudja elvenni tőle-

tek. Most vonzalak Magamhoz benneteket, mert azt aka-

rom, hogy ti is ott legyetek, ahol Én, és lássátok dicsősé-

gemet. Engedjétek, hogy ez a vonzás keresztülhúzza em-

beri terveiteket! Hagyjátok veszni programjaitokat, szórako-

zásra szánt időtöket! Vesszetek bele az Én irgalmas szere-

tetembe! Egész életeteket, minden időtöket szenteljétek az 

imának, mert ez az egyedüli bölcs, tartalmas, célravezető 

cselekedet, ami az örök életre visz. Nem kérek tőletek 

mást, mint egész életeteket. Helyezzétek azt bele irgalmas, 

szeretettől lángoló Szívembe! Hagyatkozzatok Rám! Élete-

tek egyedüli értelme és célja egyedül Én legyek! Szolgálja-

tok Engem a felebarátban, és akkor kimondhatatlanul bol-

doggá teszlek benneteket. Nem különb a szolga Uránál: ha 

Én, az Úr engedelmeskedtem Atyámnak mindhalálig, és 

erre adtam nektek példát, tőletek is ezt kérem: engedel-

meskedjetek az Evangéliumnak. Így háláljátok meg rettene-

tes gyötrelmeimet, kínszenvedésemet, kereszthalálomat, 

hogy részt vesztek megváltásom hatalmas művében. Ez 

azt jelenti, hogy Velem egyesített áldozataitok és szenve-
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déseitek által lelkeket mentek. Atyám úgy tekint le rátok, 

mintha itt és most Én magam szenvednék általatok.  

 

Drága kicsinyeim! Az idő egyre fogy. Hamarosan megálltok 

Szent Színem előtt. Ti, akik készen vagytok az eltávozásra, 

legyetek nagyon boldogok és adjatok hálát szüntelen! Akik 

pedig még nem volnának készen, ők gyakorolják a feleba-

ráti szeretetet, ismerjék meg Evangéliumomat, váltsák azt 

tettekre, és akkor ők is azt hallják Tőlem, amit ti: „Jöjjetek, 

Atyám áldottai! Vegyétek birtokba azt az Országot, amely 

kezdettől fogva nektek készült.” Erre áldalak meg titeket, 

kicsi gyermekeim, Szívem túláradó, végtelen szeretetével 

az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.” 

 

Szentírási megerősítések: Mk 14, 32: „Jézus szólt” 42: „Itt 

az óra.” 49: „Az Írásnak be kell teljesednie.” 

 

2017. május 22. Itthon a kegyelem órájában az Úr Jézus: 

„Drága gyermekeim! Kiválasztottalak titeket Magamnak, 

mert azt akarom, hogy szentek legyetek, és példaképül állí-

talak titeket népem elé, hogy megszentelődjenek általatok. 

Tanításom által, amelyet közöltem veletek.  

 

Kicsi gyermekeim! Nagy a felelősségetek, ezért legyetek 

éberek, mert a sátán ordító oroszlán módjára leselkedik 

rátok, hogy elbuktasson, elnyeljen és pokolra taszítson. De 

ne féljetek tőle! Szálljatok vele szembe bátran hitetek ere-

jével! Bízzatok Bennem! Én veletek vagyok minden nap a 

világ végezetéig. 

 

Kicsi gyermekeim! Most nagy feladatot bízok rátok. A leg-

nagyobb feladat az életszentség elérése és annak megtar-
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tása, és hogy jó példát mutassatok környezetetek számára. 

A másik feladat nem kisebb ennél. Az, hogy életpéldátok-

kal, tanításotokkal, áldozataitokkal és imáitokkal lelkeket 

mentsetek ki a sátán karmaiból. Hozzátok vissza őket szent 

keresztem alá, hogy rájuk csurogjon Legszentebb Testem-

ből kifolyt Vérem, hogy megszentelje és üdvözítse őket. Az 

ilyenekért kiáltottam: „Szomjazom!” Szomjaztam a lelkekre 

akkor ott, a keresztfán, és szomjúságom nem csillapodik. 

Kétezer éve egyfolytában belekiáltom a világba: „Szomja-

zom a lelkekre, hogy üdvözítsem őket!” Ennél nagyobb fe-

ladat nincs, mint az életszentség és a lélekmentés. Majd 

meglátjátok a Mennyben, hogy milyen hatalmas ünnepet 

ülnek szent angyalaim és üdvözült szentjeim azért, hogy 

egy megtérő bűnöst mentettetek meg az örök életre. Vég 

nélkül fogtok ünnepelni a Mennyben minden üdvözült, 

megmentett lélek miatt. Azért van különválasztva a pokol a 

Mennytől, ahogy azt a szegény Lázár és a dúsgazdag pél-

dabeszédében mondtam, hogy az üdvözült szentek és a 

szent angyalok ne szomorkodjanak ezeknek a szerencsét-

len kárhozottaknak a láttán, akik vég nélkül gyötrődnek 

meg nem bánt, jóvá nem tett bűneik miatt. Mindezt azért 

mondom most nektek, mert amíg a Földön él valaki, addig 

megtérhet, és megmenthető. De ha már külön vált lelke a 

testétől, akkor nem tud megváltozni, és el kell foglalnia ne-

ki,  az őt megillető helyet. Ezért, drága gyermekeim, sokat 

imádkozzatok a szegény bűnösökért! Ne tartsatok soknak 

semmi szenvedést és áldozatot, amit ezekért a lelkekért 

hoztok, mert ha így tesztek, Velem egyesültök és bevonlak 

titeket Megváltásom hatalmas művébe. Ezért van az, hogy 

sok betegséget és szenvedést, ami a Földön van, nem 

gyógyítok meg, mert aki kapja, az két okból kapja. Az egyik 

ok az, hogy megtérjen és üdvözüljön a kereszt által, és 
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szenvedéseivel levezekelje bűneit. Ha pedig mindezt már 

megtette, akkor a bűnösökért engeszteljen, és ez által 

megmentse őket a kárhozattól.  

 

Gyermekeim! A szenvedésnek hatalmas értéke van. Szent 

angyalaim irigyelnek titeket, földi embereket, mivel ők nem 

tudnak szenvedni. Ti pedig menekültök a szenvedések elől, 

keseregtek és panaszkodtok. Jóllehet, Én minden embert 

az örömre és boldogságra teremtettem, de amióta az első 

emberpár kiűzetett a Paradicsomból, azóta automatikus a 

szenvedés. 

 

Kicsi gyermekeim! Már elmondtam nektek a jövőt. Figyeljé-

tek a jeleket! Ezek mind-mind arra szolgálnak, hogy meg-

erősítsem Belém vetett hiteteket és bizalmatokat. Az óra itt 

van. Az Emberfia a bűnösök kezére kerül. Az óra most is itt 

van. És követőim osztoznak sorsomban. Ne féljetek, és ne 

rettegjetek! Bízzatok rendületlenül Bennem, Megváltó, Min-

denható Istenetekben! Ellenfelem az utolsókat rúgja. Érzi, 

hogy közel a vég. Nemsokára megkötözöm őt, és a pokol 

mélyére vitetem. Ti pedig végre felszabadultok a nyomasz-

tó kísértések és lidércek alól, és Belém vetett hittel, lángoló 

szeretettel imádhattok Engem. Mindez hamar bekövetkezik, 

de addig is, amíg ez a jelen világ tart, éljetek szüntelen ké-

szenlétben, mert most fogok eljönni, megítélni a világot, 

most fogom büntetéssel sújtani mindazokat, akik ezt kiér-

demelték. Sokakat vértanúkként viszek a Menny dicsősé-

gébe. Néhányat pedig meghagyok, hogy itt szolgálják és 

tanítsák a felnövekvő nemzedéket, az új korban. Ennek a 

történelmi korszaknak örökre vége lesz. Egy újat alkotok, 

ami az Én teremtésem, amiben nem lesz gyűlölet, gonosz-

ság, mert a kísértőt megláncolom. Igazság és béke csókol-
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gatják egymást. Ez lesz Édesanyám Szeplőtelen Szívének 

diadala, Aki szüntelenül azért imádkozik, hogy ez mielőbb 

beteljesüljön, és az Ő diadala egybeesik az Oltáriszentség 

soha nem látott tiszteletével és dicsőségével, ami a Földön 

megvalósul Egyházamban. Boldog az az ember, aki megéli 

ezt az új kort, mert megitatom őt az élet vizéből, és nem 

szomjazik többé, betelik az Én végtelen, Isteni szerete-

temmel és dicsőségemmel. Erre áldalak meg titeket kicsi, 

drága gyermekeim, Szívem túláradó, végtelen szeretetével, 

megerősítő áldásommal az Atya, a Fiú és a Szentlélek ne-

vében.”  

 

Szentírási megerősítés: Mk 9, 7: „A felhőből szózat hallat-

szott: „Ez az én szeretett Fiam, őt hallgassátok!”  

 

2017. május 24. Itthon a kegyelem órájában az Úr Jézus: 

„Drága gyermekeim! Szívem nagyon szeret titeket. Irgal-

mas, szeretettől lángoló Szívembe vagytok írva lángnyel-

vekkel, a ti pici szeretetetek lángjával. 

 

Drága gyermekeim! Veletek vagyok minden nap a világ 

végéig. Bízzatok gondviselő szeretetemben, megváltásom 

mindenhatóságában! Szem nem látta, fül nem hallotta, em-

beri szív felfogni nem tudja, amit azoknak készítettem, akik 

szeretnek Engem. Ti, akik megtartjátok törvényeimet, és 

egész életetek egy küzdelem, hogy törekedjetek az élet-

szentségre, ti valóban szerettek Engem. Nagyon megvi-

gasztaljátok Szívemet. A Mennyben nagy jutalmat készítet-

tem számotokra.  

 

Drága kicsinyeim! Ne nézzetek a Földre, mert az tele van 

bűnnel! Ne gondoljatok a múltra, mert azt irgalmas Szí-
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vemben elégettem. [Ez a saját bűneinkre vonatkozik.] Ne 

rémüldözzetek a jövőtől: helyezzétek azt Belém vetett biza-

lommal és hittel mindenható, gondviselő szeretetembe! 

Csüngjetek szerelmes Szívemen, a jelen pillanatban! Min-

dig csak Rám gondoljatok, Nekem adjatok hálát mindenért: 

jóért és rosszért egyaránt! Fogadjatok el mindent, és gon-

doljatok arra, hogy minden mögött Én állok. Bízzatok Ben-

nem rendületlenül! Mindenható vagyok és minden rosszból 

jót hozok ki. Csak egyet kérjetek Tőlem, mind a magatok, 

mind a mások számára: az örök életet. Ezért haltam kínha-

lált a keresztfán értetek, ezért küldtelek el titeket a világba, 

hogy hirdessétek az Evangéliumot minden népnek, és 

ezért adom üzeneteimet, hogy erre emlékeztesselek.  

 

Kicsi gyermekeim! Most különösen imádkozzatok, mert a 

sátáni hordák fekete fellegekként sötétítik be a Földet, rá-

szedve és elbuktatva mindazokat, akik hátat fordítanak Ne-

kem, és maguk akarják megoldani a jövőjüket. Ezekért a 

szerencsétlen, szegény lelkekért imádkozzatok! Imáitokkal, 

áldozataitokkal és szenvedéseitekkel, amelyeket örök ér-

demeimmel egyesítve, Égi Édesanyátok hétfájdalmas 

Szeplőtelen Szíve által felajánlotok Nekem, végtelen, örök 

érdemet nyer minden apró áldozatotok és szenvedésetek. 

Ezeket ajánljátok föl ezekért a szerencsétlenekért, hogy 

megmeneküljenek az örök kárhozattól. 

 

Gyermekeim! Ez a leghatalmasabb cselekedet, amit meg-

tehettek itt a Földön egymásért, az Én dicsőségemre. 

Imádkozzatok! Imádkozzatok! Imádkozzatok! Imáitok leesdi 

minden bűnös számára a megtérésükhöz szükséges ke-

gyelmet. Imáitokra leszállok az égből, és rendet teremtek a 

Földön. Megtisztítom a világot, és elhozom az ezer éves 
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béke uralmát. Ez a béke korszak Édesanyám Szeplőtelen 

Szívének diadala, ami Szentséges Szívem felmagasztalása 

a Legméltóságosabb Oltáriszentségben, amelyet soha nem 

látott tisztelettel és imádással fognak körülvenni. Csak erre 

gondoljatok, gyermekeim! Arra, hogy veletek vagyok, cse-

lekszem, megóvlak, megőrizlek, jövőt és reményt adok nek-

tek. Célt és értelmet nyer életetek. Az idő már itt van, ami-

kor hatalmas üldözés tör ki Európában is. Azt hiszik, hogy 

Istennek tesznek szolgálatot azzal, ha titeket megölnek. Ne 

féljetek tőlük! Egyetlen hajszál nem veszhet el a fejetekről 

Atyátok tudta nélkül. Atyám gondoskodik rólatok, és a 

Mennyben örök otthont készített számotokra.  

 

Gyermekeim! Már minden elő van készítve. Hirtelen tör ki 

az üldözés és a háború. Mindezt azért engedem meg, hogy 

megtisztítsam a világot, és fölemeljem arra a magaslatra, 

amelyet öröktől fogva szántam neki. 

 

Hamarosan egy új világban találjátok magatokat, az ezer 

éves béke uralmában. Az a világ sokban fog hasonlítani az 

első keresztény Egyházhoz, ahol nem az számít, hogy ki-

nek milyen rangja, címe, hatalma van, mert mindazt azért 

kapta, hogy szolgáljon vele, hanem csak a szeretet számít. 

Az Isten-szeretet, amely által példát adtok a környezetetek 

számára, és a felebarát szeretete, ami által megvigasztal-

tok Engem.  

 

Gyermekeim! Példát adtam nektek. Kövessetek Engem a 

keresztúton, az önmegtagadásban, a kereszthordozásban. 

Már nem sokat beszélek hozzátok. Az idő itt van, a próféci-

ák beteljesülnek. A nyelvek elhallgatnak [a próféciák], mert 

a beteljesülés felváltja a jövendölést. Higgyetek mindab-
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ban, amit mondtam nektek! Váltsátok tettekre tanításomat, 

és Én veletek maradok minden nap a világ végezetéig. 

Megáldalak titeket Szívem túláradó, végtelen szeretetével 

az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.” 

 

Szentírási megerősítés: Márk 4, 1 cím: „Jézus tanít.”  

 

2017. május 25. Itthon a kegyelem órájában az Úr Jézus: 

„Drága gyermekeim! Hatalmas keresztényüldözés van ki-

bontakozóban, rengeteg vértanúm lesz. Éljetek halálra ké-

szen! Szüntelen készenlétet kértem, mert nem ismeritek 

sem a napot, sem az órát. Tartsátok meg az Evangélium 

tanítását! Váltsátok tettekre, törekedjetek az életszentség-

re, akkor készenlétben talál titeket a halál! Akármilyen hirte-

lenül jön, üldözés vagy betegség által, fogadjátok el ke-

zemből. Én is meghaltam értetek. Csak azért imádkozza-

tok, hogy lelketek egy örökkévalóságon át Velem legyen, 

amint ezt Én Főpapi imámban Atyámtól kértem: „Atyám, azt 

akarom, hogy akiket Nekem adtál, ott legyenek, ahol Én, és 

lássák dicsőségemet.”  Az idő itt van. Már mindent előre 

megmondtam. Ezek még a kegyelem percei, amit azért 

adtam, hogy járuljatok a szentségekhez és éljetek szünte-

len készenlétben. Legyetek éberek, hogy ne érjen váratla-

nul, amikor lelketek kirepül testetekből, és megáll ítélőszé-

kem előtt. Én ismerem mindenkinek a gondolatait, szavait, 

cselekedeteit, és számon kérem mindarról, amit a Földön 

tett. 

 

Gyermekeim! Az életetek ezen a világon egy vizsga, hogy 

kiálltátok-e a próbát, tettekre váltottátok-e parancsaimat, a 

Tízparancsot és a főparancsot, ami a szeretetről szól. Ha 

mindezeknek eleget tettetek, nincs mitől tartanotok, akkor 
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már átmentetek az ítéleten. De azoknak, akik halogatták a 

bűnbánatot, a megtérést és tanításomnak hátat fordítva a 

gonoszságot szolgálták, van mitől félniük. Az ilyenekért 

imádkozzatok, hogy megmentsem lelküket az örök kárho-

zattól.  

 

Az Evangéliumban ezt mondtam: „Az Én terhem könnyű, az 

Én igám édes.” Itt a teher alatt a keresztet kell érteni. Az iga 

alatt pedig azt, ami a két ökröt összekapcsolja: hogy egy 

felé húzzák az ekét a szántóföldön. Módfelett nagy kegye-

lem, hogy Én, az Istenember, Aki Megváltó, Üdvözítő Iste-

netek vagyok, felajánlom nektek az Én igámat, ezzel ösz-

szekapcsolva az életeteket az Én örök szándékommal. 

Mert az Én tervem a ti szentté válásotok, és ha engeditek 

magatokat Általam vezetni, akkor hamar életszentségre 

juttok, ami biztos megérkezés az örök életre. Adjatok hálát 

azért a meghívásért, hogy Velem együtt mehettek végig az 

úton. Vezetlek és megadom a kegyelmet, hogy boldogok 

legyetek már itt és a Mennyben örökkön-örökké.  

 

Erre áldalak meg benneteket kicsi gyermekem, Szívem túl-

áradó végtelen szeretetével, megerősítő áldásommal az 

Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”  

 

Szentírási megerősítések: Máté 24, 2: „(Jézus mondja:) 

Bizony mondom nektek”  

9: „Szorongattatásban lesz részetek, megölnek benneteket, 

s a nevemért minden nemzet gyűlölni fog titeket.”  

 

2017. május 27. Itthon az Úr Jézus: „Drága gyermekeim, 

Szívemnek kedves választottai! Ne féljetek a jövőtől! Vele-

tek vagyok és gondot viselek rátok. Az idő itt van. Most fo-
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gom megbüntetni a világot, tűzeső fog hullani az égből, és 

feléget, felperzsel mindent, hogy megtisztuljon a Föld a 

bálványoktól, az anyagiaktól, a test minden bűnétől és 

szennyétől, mert sokan eladják magukat és gyermekeiket a 

jobb anyagi lét reményében. De akik Hozzám könyörögnek, 

és bizalommal kérik védelmemet, azok nem lesznek a tűz 

martalékai, hanem védő kezemet föléjük tartom, és meg-

menekülnek. 

 

Drága gyermekeim! Leszálltam értetek Atyám öléből, hogy 

a Szent Szűz méhében Magamra vegyem az emberi testet 

azért, hogy megváltsalak benneteket. Megváltásom kiterjed 

minden emberre, de a ti közreműködésetek nélkül nem tud-

lak üdvözíteni benneteket. Szabad akaratot és értelmet 

kaptatok. Nektek kell eldönteni örök sorsotokat. Tanítalak 

titeket és üzenek nektek, hogy elnyerjétek az üdvösséget. 

A sátán, mint ordító oroszlán, szüntelenül leselkedik rátok, 

keresi, kit nyeljen el. Ha ellenálltok neki a hitben, győze-

delmeskedtek fölötte. De ha hátat fordítotok Nekem és taní-

tásomnak, akkor legyőz benneteket, megpecsételi örök 

sorsotokat: a kárhozat fiai lesztek.  

 

Drága gyermekeim! A Mennyországban csodálatos helyet 

készítettem nektek. Megnyitottam előttetek Országom ka-

puját, és olyan boldogságot szereztem, amely örökké tart. 

Ott letörlök szemetekről minden könnyet. Minden vágyato-

kat és elképzeléseteket felülmúlóan csodálatos, örök bol-

dogságot, örök életet adok nektek.  

 

Kicsinyeim! Ismerjétek meg az Evangéliumot, és váltsátok 

tettekre! Lépjetek személyes kapcsolatba Velem és szeres-

setek viszont Engem! Bánjátok meg bűneiteket és éljetek 
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életszentségben! Akkor elnyeritek az Országot, amelyet 

Atyám azoknak készített, akik Őt szeretik. De ha gyűlölköd-

tök, nem bocsátotok meg egymásnak, és csak az anyagi 

haszon reményében munkálkodtok, akkor csalódást fogtok 

aratni, mert minden itt marad, elvész, de még a lelketek is 

kárát látja. Mit ér az embernek, ha az egész világot meg-

nyeri, de a lelke kárt szenved. Ezért azt mondom nektek, 

legyetek bölcsek: gyűjtsetek maradandó kincseket ezen a 

Földön, ami a szeretet jócselekedetei. Amiért majd ezt hall-

hatjátok Tőlem a végítéleten: „Jöjjetek, Atyám áldottai, ve-

gyétek birtokba a világot, amely öröktől fogva nektek ké-

szült, mert éheztem és ennem adtatok, ruhátlan voltam és 

felruháztatok, beteg voltam és meglátogattatok. Amit a ki-

csinyek közül eggyel tettetek, azt Velem tettétek.” De ha 

fösvények vagytok, és gyűlölködtök, nem tudok mást mon-

dani, csak azt, hogy amit a kicsinyek közül eggyel nem tet-

teket, Velem nem tettétek, és akkor nincs, mit keressetek 

Isten Országában, ahol csak szeretet van és béke, öröm és 

boldogság. Mert erre teremtette Atyám az embert, hogy 

szeressen és szeretetet kapjon. A kölcsönös szeretet a 

Mennyország előszobája. Országomban csak kiteljesednek 

ezek a tanítások, és kézzel foghatóvá válnak. Örökös imá-

dás és dicsőítés lesz az ajkatokon, és mérhetetlen nagy 

szeretetben fogtok élni egymással a szentek és szent an-

gyalok társaságában. 

 

Kicsi gyermekeim! Azért születtetek meg erre a Földre, 

hogy ebben a siralomvölgyben megszerezzétek magatok-

nak az örök életet, és másokat is erre vezessetek. Hitetek-

kel és jócselekedeteitekkel kiérdemeljétek az üdvösséget. 
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Hamarosan eljön az idő, amikor tanúságot kell tennetek 

Rólam, hűségetekről és szeretetetekről. Meg kell vallanotok 

Engem az emberek előtt kétféle módon. Az egyik az, hogy 

hisztek Bennem, mint Isten Egyszülött Fiában, a Megváltó-

ban, Aki megszülettem erre a Földre, emberi testben azért, 

hogy megváltsalak benneteket. Meghaltam, feltámadtam és 

örökké élek a Mennyben, Atyám jobbján. Majd visszajövök 

dicsőségben az ég felhőin, ítélni eleveneket és holtakat.  

 

A megvallás második pontja ez: hisztek az Oltáriszentség-

ben jelenlevő Krisztusban, Akinek feltámadott Teste és Vé-

re a Szent Eucharisztia, Aki valóságosan itt van köztetek 

Testével és Vérével, és Aki táplálékul adta Magát lelketek 

üdvösségére. Ha ezt a két tant megvalljátok, hűségesek 

maradtok Hozzám. Ezt a két tanítást fogják támadni a leg-

jobban: Engem lesüllyesztve egy szimpla próféta szintjére, 

az Oltáriszentséget pedig csupán jelképnek tekintik, ami 

puszta kenyér és bor.  

Erre áldalak meg benneteket Szívem túláradó, végtelen 

szeretetével, megerősítő áldásommal az Atya, a Fiú és a 

Szentlélek nevében.” 

 

Szentírási megerősítés: Márk 3, 28-29: „Bizony mondom 

nektek, hogy minden bűn és minden káromló szó, amit 

csak kiejtenek az emberek fiai a szájukon, bocsánatot nyer. 

De aki a Szentlelket káromolja, nem nyer bocsánatot min-

dörökké, bűne örökre megmarad.”  

 

2017. május 29. Itthon a kegyelem órájában az Úr Jézus: 

„Drága gyermekeim! Én örökkön-örökké élő valóság va-

gyok. Köztetek maradtam a Legméltóságosabb Oltáriszent-

ségben. Ha hisztek Bennem, megtapasztaljátok szeretettel-
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jes állandó jelenlétemet. A szívetekben vagyok, Általam 

éltek, és Én cselekszem rajtatok keresztül. Aki Engem 

eszik, nem szomjazik többé. Eltelik Velem, a végtelen való-

sággal, az örökké élő Istennel. Már semmi földi vágy nem 

tudja szívét betölteni, mert a legnagyobbat birtokolja: En-

gem, a második Isteni Személyt, és Bennem a teljes 

Szentháromságot, Aki a leghatalmasabb a Mennyben és 

Földön, és Hozzá képest minden üres semmiség, fölösle-

ges, ami nem méltó Hozzá. Aki Engem eszik, betelik fé-

nyességemmel, dicsőségemmel, szeretetemmel, tudá-

sommal, mindenhatóságommal, mert Én, az Isten azért 

szállok alá minden Szentmisén a kenyérbe és a borba, 

hogy betöltsem gyermekeimet Istenségemmel, részesítsem 

őket Istenségem kegyelmeiben, és ők Általam, az Én aka-

ratomból, Belém Istenüljenek. Ez a csere hatalmas kegye-

lem. Az ember, aki szavamra a porból lett megalkotva, és 

aki ismét porrá lesz, lelkében, amit Én leheltem belé, mégis 

alkalmas arra, hogy részesüljön Istenségemben. Belém 

Istenüljön, vagyis már előre megízlelje az örök boldogsá-

got, amelyet Isten azoknak készített, akik szeretik Őt.  

 

Gyermekeim! A Mennyország már itt van bennetek, Aki Én 

magam vagyok, a ti örök életetek, mert kereszthalálommal 

megváltottalak titeket. A Mennyország az a szeretet, amit 

Bennem gyakoroltok Felém és felebarátaitok felé.  

 

Drága kicsinyeim! Ó, ha tudnátok, mily hatalmas kegyelem 

az Oltáriszentség és az ebben való részesülés, mind tolon-

ganátok a gyóntatószékek előtt és Engem akarnátok szíve-

tekbe fogadni, hogy részesüljetek a legnagyobb kegyelem-

ben, az Én birtoklásomban.  
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Drága kicsinyeim! Ha tiszta lélekkel járultok a Szentáldo-

záshoz és szerettek Engem, az örök életet adom nektek. 

Mert az Én jelenlétem bennetek az örök élet csírája, amit 

magatokban hordozhattok egész földi életeteken át. Ez ad-

ja nektek a békét, a boldogságot és a szeretetet. Ó, ha fel 

tudnátok fogni, mily boldog vagyok egy-egy ilyen szentéletű 

lélekben, aki helyet ad Nekem a lelkében, a szívében, aki 

viszontszeret Engem. Akinek élete középpontja Én, a meg-

testesült Istenember vagyok, Aki leszálltam értetek Szűz 

Anyám méhébe, és arra használtam emberi Testemet, 

hogy kínhalált haljak értetek, amikor bűneiteket Magamra 

véve, helyettetek letörlesztettem adósságotokat. Ha csak 

egyetlen ilyen lélek lenne a világon, már akkor is megérte 

volna hatalmas kínszenvedésem. Nagyon megvigasztalnak 

Engem ezek a lelkek, akik Nekem szentelik magukat. Meg-

őrzik magukat a szent tisztaságban, mentesek minden bűn-

től, még az árnyékától is. Csírájában elvetik maguktól ellen-

felem kísértéseit, és lelkük ettől visszhangzik: „inkább meg-

haljak, mint vétkezzek, minthogy a legkisebb visszatetszést 

okozzam Neked, imádott Jézusom!”  

 

Drága gyermekeim! Hívlak benneteket, akik még távol 

vagytok, de Én várok rátok. Szentelődjetek meg, tisztuljatok 

meg a bűnbánat szentségében, értetek kiontott drága, 

Szent Véremben! Felszentelt szolgáim által Én magam ol-

dozlak fel benneteket bűneitek alól. Utána pedig várlak tite-

ket, hogy a Szentmisén drága szent Testemmel és Vé-

remmel tápláljam lelketeket. Megerősítselek, derűt adjak 

nektek, meghívjalak benneteket szent szolgálatomra, mint 

az általános papság részeit, amely által értelmet és célt 

nyer életetek.  
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Drága kicsinyeim! Azt akarom, és arra kérlek benneteket, 

teljesítsétek vágyamat, engeszteljetek a bűnös lelkekért! 

Fogadjátok el nagylelkűen az áldozatokat és szenvedése-

ket, amelyeket az Én végtelen, örök érdemeimmel egyesít-

ve ajánljatok fel Atyámnak, és lelkeket mentsetek általa. 

Atyám, ilyenkor úgy tekint le rátok, mintha Én magam 

szenvednék általatok, és Én tenném meg ezt a felajánlást. 

Az Én érdemeim nélkül semmit érőek áldozataitok és szen-

vedéseitek. Adjatok hálát, hogy összekapcsolhatjátok az 

Enyéimmel. Az első ilyen engesztelő az Én Legédesebb 

Anyám volt ezen a Földön, aki már gyermekkoromban 

megtanulta Tőlem az engesztelésnek ezt a módját, és ren-

geteg lelket mentettünk ketten, elővételezve kereszthalá-

lomat és Megváltásomat. 

 

Drága gyermekeim! Vegyétek nagyon komolyan kérése-

met! Adjatok hálát a kegyelem perceiért, hogy még mindig 

adok rá lehetőséget, hogy mentsétek a lelkeket, mert ha-

marosan zord idők jönnek. Lezárul irgalmasságom ideje, 

amelyet igazságosságom ítélete fog felváltani. Akkor már 

nem lesz lehetőség sem a megtérésre, sem az engeszte-

lésre. Akkor jogos haragom sújt le a bűnösökre, és nem 

lesz menekvés számukra. Most még felkínálom az engesz-

telést, mint lehetőséget és mentőövet a bűnösök számára, 

de ha lezárul irgalmasságom ideje, akkor keményen meg-

büntetem őket, mert bűnük vonja le rájuk a büntetést.  

 

Erre áldalak meg titeket Szívem túláradó szeretetével, 

megerősítő áldásommal az Atya, a Fiú és a Szentlélek ne-

vében.” 

 

Szentírási megerősítés: Márk 8, 2: „(Jézus) mondta”  
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2017. május 30. Itthon a kegyelem órájában az Úr Jézus: 

„Drága gyermekeim! Itt vagyok köztetek Szent Testemmel 

és Véremmel, amely valóban étel és ital. Jelen vagyok 

Egyházamban a világ végezetéig. Ne higgyék azok, akik 

arra készülnek, hogy Engem eltaposnak, hogy meg tudják 

Tőlem fosztani gyermekeimet! Azok, akik ezt teszik, saját 

magukat rekesztik ki kegyelmemből, a szentségekből, és 

ezt a kárhozatukra teszik. De akik Engem szomjaznak, 

azok kielégítést nyernek, mert a rejtekben gondoskodom 

róluk. Odavezetem szent papjaimat, akik ugyanúgy bemu-

tatják a Szentmisét, mint egykor templomaimban.  

 

Kicsinyeim! A terv kész, már csak idő kérdése, hogy meg-

valósuljon. De az Én tervem is kész, mert kiragadlak titeket 

ellenségeitek kezéből. Helyet készítek nektek irgalmas Szí-

vemben és a rejtekben, hogy ugyanúgy tápláljalak benne-

teket, mint most: Szent Testemmel és Véremmel, a meg-

hamisítatlan, tiszta Igével, és az Én végtelen szeretetem-

mel. Ne féljetek tőlük! Nem tudnak nektek ártani, csak saját 

maguknak. Nekik kell számot adni minden cselekedetükről. 

Még ha meg is ölnének benneteket, akkor se féljetek, mert 

ti az örök boldogságba fogtok jönni, ők viszont soha nem 

láthatják meg dicsőséges Arcomat. 

 

Sötétség borul e világra, mert most újra keresztre feszíte-

nek Engem. Egyházamba befurakodott az ellenség, aki a 

hamis egység látszatával félrevezetve a tömegeket, fokoza-

tosan elvesz Engem, kilop az Oltáriszentségből. Amikor ez 

megtörténik, onnantól olyan hatalmas pusztulás tör a világ-

ra, ami még nem volt, amióta fennáll. Atyám igazságos ha-

ragja lesújt, mert a legnagyobb jót, az Ő egyetlen, szeretett 
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Fiát, Akit azért adott az embereknek, hogy megmentse 

őket, elvetik, újra megölik, keresztre feszítik, eltapossák. 

Innentől már nem tudok közbenjárni értetek Atyám előtt, és 

viselnetek kell bűneitek következményeit. Óvakodjatok a 

képmutatóktól, a báránybőrbe bújt farkasoktól, akik az éle-

tetekre törnek, akik az üdvösséget lopják el tőletek. 

 

Megáldalak titeket, kicsi gyermekeim, Szívem túláradó sze-

retetével, megerősítő áldásommal, az Atya, a Fiú és a 

Szentlélek nevében.” 

 

Szentírási megerősítések: Márk 12, 38: „(Jézus) ezt a fi-

gyelmeztetést adta: óvakodjatok az írástudóktól” „Márk 15, 

24: „(Jézust) keresztre feszítették” 37: „Jézus hangosan 

felkiáltott, és kilehelte lelkét.”  

 

2017. június 2. Itthon a kegyelem órájában az Úr Jézus: 

„Drága gyermekeim! Minden kereszténynek meg kellene 

menteni bizonyos számú lelket, amennyit Én előre megha-

tároztam. Akkor csak nagyon kevesen, egy-két ember ke-

rülne a pokolba. Ha a keresztények mindig elfogadnák az 

áldozatokat és a szenvedéseket, és fölajánlanák azt úgy, 

ahogy Én kérem, és életszentségben élnének, akkor telje-

sítenék elvárásomat. De sajnos ezt csak nagyon kevesen 

vállalják. Pedig minden jó szándékú munka, szenvedés, 

áldozat, jócselekedet lelkeket ment, mert beszámítom eze-

ket. Ezért sokkal több hárul rátok, akik Engem követtek, és 

engedelmeskedtek hívásomnak. De Én megáldom teherbí-

ró képességeteket. Keresztetek súlyosabbik végét Én vi-

szem, és megadom nektek a kegyelmet, hogy kitartsatok 

követésemben mindhalálig. Mert az Én követésem nem 
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más, mint az Én Megváltásom művében való részvétel, ami 

maga a lélekmentés.  

 

Drága gyermekeim! Így tekintsetek a keresztre, amelyet 

nap, mint nap föl kell vennetek, és ahhoz, hogy hordozni 

tudjátok, önmegtagadásra van szükségetek. Ezért kértem 

ezt a kettőt, amikor meghívtalak követésemre.  

 

Drága kicsinyeim! Az idő sürget. A bűn nagyon elburjánzott 

a Földön. Atyám büntető keze hamarosan lesújt. Az irgal-

masság ideje lejár, amelyet kemény igazságosságom ha-

ragja vált fel. A harmadik világháború már elkezdődött. Hi-

deg szele végigsöpör az egész Földön. Az országok fegy-

verkeznek és katonákat toboroznak.  

 

Gyermekeim! A kehely csordultig betelt. A türelem ideje 

lejár. Nagyon szomorú események következnek rátok. Em-

berek milliói, tömegei fognak hirtelen meghalni. Ezért jobb 

lenne minden embernek megtérni, mert élete végén már az 

ítélet következik, és arra a sorsra jutnak, amit cselekedete-

ikkel kiérdemeltek. Túl sokat foglalkoznak a testükkel, ami 

elrohad, és semmit sem törődnek a lelkükkel, ami örökké 

él, de nem mindegy, hova jut. Ezért, drága kicsinyeim, jobb 

lenne, ha a lelketeket táplálnátok szentségeimmel. Megtisz-

tulnátok a bűnbánat szentségében, Szent Vérem fürdőjé-

ben, és megerősödnétek a Szent Eucharisztia vétele által.  

 

Kicsinyeim! Ezt hirdessétek mindenkinek, és főleg imád-

kozzatok és hozzatok áldozatot a bűnösökért, hogy meg-

hallják figyelmeztetésemet, és tettekre váltsák azokat. Én 

az igazságot hirdetem nektek, ami a Szent Evangélium is-

métlése. Ne mondjátok, hogy félelmetesek üzeneteim, mert 
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ezek mind megegyeznek a Szentírással. Kétezer évvel 

ezelőtt ugyanezeket mondtam, nektek, amelyek a történe-

lem folyamán többször is beteljesültek. Száz évvel ezelőtt 

Édesanyám Fatimában ezt mondta: „Ha nem tér meg a vi-

lág, egy még pusztítóbb háború következik.” Ezzel a máso-

dik világháborút jövendölte meg, ami be is következett. 

Sajnos a világ azóta sem tért meg. Bűneik az Égbe csap-

nak, és büntetésért kiáltanak. Még a gyermek is fél az apjá-

tól, ha engedetlen, de a bűnös nem féli Istent, csak káro-

molja és szidja. Ez így nem mehet tovább. Minden atya, aki 

szereti fiát, megfenyíti, hogy jobb útra térítse. Ez a háború 

is egy fenyítés, amely által még sok lélek meg fog térni, 

amikor tisztán fogja látni, hogy az élete véget ér, és válasz-

tania kell Isten és a sátán között. Még olyanok is megtér-

nek Hozzám, akik soha nem hallottak Rólam, mert ilyenkor 

rengeteg kegyelmet adok.  

 

Gyermekeim, készüljetek! Beteljesülnek a próféciák. Meg-

áldalak titeket Szívem minden emberi értelmet felülmúló 

végtelen, csodálatos szeretetével az Atya, a Fiú és a 

Szentlélek nevében. 

 

[Végtelenül szomorú volt az Úr a háború miatt. Itt olyan 

pusztaságot láttam, hogy csak halottak voltak. Meg üregek 

a földben. Házak eltűnve.] 

 

Szentírási megerősítések: 1Kor 11, 32: „Ha azonban az Úr 

ítél meg bennünket, az fenyítésünkre szolgál, hogy ezzel a 

világgal együtt el ne kárhozzunk.” 2Tim 2, 9: „Isten szava” 

 

2017. június 3. Itthon az Úr Jézus: „Drága gyermekeim! 

Készüljetek mindarra, amit mondtam nektek, mert betelje-
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sednek szavaim. Ítélet alatt áll ez a világ. A rengeteg ter-

mészeti katasztrófa Atyám fenyítése, ami a világ bűneinek 

a következménye.  Atyám meg akarja menteni gyermekeit, 

ezért azt akarja, hogy féljék az Istent, térjenek bűnbánatra 

és megmeneküljenek az örök kárhozattól. Tulajdonképpen 

már az első ilyen természeti katasztrófa láttán imádkozni 

kellene, és Egyházamnak meg kellene szerveznie, hogy a 

plébániákon éjjel-nappal Szentségimádást végezzenek. Ha 

ezt tennék papjaim, rengeteg rossztól menekülnének meg 

azok a városok, ahol ezt teszik, és az egész világra kihatna 

ez a hatalmas kegyelem-kiáradás, amelyet azoknak adok, 

akik szüntelenül imádnak és engesztelnek Engem a Leg-

méltóságosabb Oltáriszentségben. Az Evangéliumban ezt 

mondtam: kérjetek és adatik, és a hittel teli ima hegyeket 

mozdít el. De ha nem kérnek Engem, nem imádkoznak, és 

nem hisznek Bennem, akkor mire adjam a kegyelmet? Az 

imádság párbeszéd Istennel. Ha a gyermek nem kéri apját, 

hogy segítsen rajta, akkor nem kap segítséget. Ezt mond-

tam: „aki hisz, üdvözül, aki nem hisz, elkárhozik”. Keresz-

tény híveimnek misszionálni kellene úton-útfélen, hogy hitre 

térítsék a hitetleneket, meg a más vallásúakat. Ehelyett 

csak a maguk dolgával vannak elfoglalva, vasárnapi ke-

resztények, akik egy héten egyszer bejönnek a templomba, 

de miután kimentek, úgy élnek, mint a pogányok.  

 

Gyermekeim! Ne csodálkozzatok azon, hogy megtisztítom 

a világot. Ha ez így menne tovább, szinte mindenki elkár-

hozna.  

 

Kicsinyeim! Imádkozzatok és engeszteljetek, hogy vegyem 

vissza a büntetés ostorát, és ne kelljen kiinni a kelyhet. 

Mert ha nem imádkoztok, egy még szörnyűbb háború sújt 
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le rátok, amely rengeteg halottat követel. Annyi lesz a ha-

lott, mint a tenger fövenye. De hittel teli imáitokkal, engesz-

teléseitekkel és áldozataitokkal még csökkenthetitek a 

szenvedéseket. Még egy pici időt koldulhattok, mielőtt vég-

érvényesen lejárna irgalmasságom időszaka. Éljetek szün-

telen készenlétben, és akkor bármikor csap le rátok, ké-

szenlétben talál titeket a halál, és nem fogtok elveszni.  

 

Megerősítő áldásomat adom rátok, Szívem túláradó, végte-

len szeretetével, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.” 

 

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

 

2017. június 3. Első szombaton Szentségimádáson, Pün-

kösd előestéjén: „Én a Szentlélek vagyok. Írd! Betöltök 

mindent és mindenkit, akik megnyitják Előttem lelküket. Én, 

a Szentlélek, újítom meg ezt a világot, és benne minden 

embert. Előttem nincs akadály. Még a legnagyobb bűnösö-

ket is megtérítem. Tiszteletben tartom a szabad akaratot. 

Ahova nem engednek be, oda nem megyek. De a követ-

kezményeket mindenki maga viseli.  

 

Most pedig dicsőítsd Általam az Istent, a szentek Szentjét, 

Aki három Személy, de mégis egy Isten. Légy áldva, és 

magasztalva Legszentebb Szentháromság, Atya, Fiú és 

Szentlélek! Dicsőítelek és áldalak Téged, Akinek szavára 

lett a világmindenség. Aki a semmiből teremtetted az em-

bert azért, hogy hálát adjon Neked, mert a Te szeretetedből 

létezik. Dicsőítsen és szeressen Téged úgy, hogy megtartja 

törvényeidet! Minden cselekedete a Te szeretetedet tük-

rözze, hogy magasztalják miatta az örökkön élő Istent! 
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Ó, ember! Ha tudnád, mekkora méltóságra hívott meg Te-

remtőd! Szent Fia képmására alkotott. Értelmet és szabad 

akaratot kaptál azért, hogy munkatársa légy az Emberfiá-

nak a Megváltásban! Ha tudnád, mekkora jutalom és di-

csőség Krisztus sorsában osztozni a Földön. Ti mindnyájan 

viszolyogtok és menekültök az áldozatoktól és szenvedé-

sektől. Pedig ha Jézuséval egyesülve felajánljátok szenve-

déseiteket, Maga a Megváltó menti általatok a lelkeket. Ő 

Maga folytatja bennetek áldozatait és szenvedéseit a világ 

végéig. Amíg a sátán szedi áldozatait, addig ti, Jézus köve-

tői, kiragadhatjátok a markából a lelkeket, ezzel megdicső-

ítve az Isten Fiát, Aki kínszenvedésével és kereszthalálával 

váltott meg benneteket. A Mennyben hatalmas az öröm egy 

megtérő lélek miatt, akinek üdvösségét ti elő tudjátok moz-

dítani. 

 

Gyermekeim! Mentsétek meg a bűnösöket! Imáitokkal, ál-

dozataitokkal és szenvedéseitekkel meg tudjátok tenni. 

Nyissátok meg Előttem szíveteket! Betöltelek titeket meny-

nyei fényemmel. Megadom nektek a tisztánlátást, és a haj-

landóságot arra, hogy engedelmeskedjetek Istennek, és 

tettekre váltsátok tanításomat. Ez a Pünkösd legyen más, 

mint az eddigiek! Most, amikor a bűn túlárad a világban, 

legyetek világító fáklyák! Sugározzátok Krisztus fényét, 

életpéldátokkal, szavaitokkal és cselekedeteitekkel! Soha 

nem látott szükség van rátok. Nélkületek sokan mennének 

a pokolba, mert nincs, aki imádkozzon értük. Én, a Szentlé-

lek, kérlek titeket: nyissátok meg Előttem szíveteket és 

váltsátok tettekre tanításomat! Erre áldalak meg titeket Is-

ten, lángoló tűz-szeretetével, megerősítő áldásommal az 

Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.” 
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2017. június 4. Itthon a kegyelem órájában az Úr Jézus: 

„Drága gyermekeim! Nagyon szomorú az Én lelkem. A Föld 

már nem kerülheti el a büntetést. A terrorcselekmények 

egyre szaporodnak, egyre több ember fog áldozatul esni. A 

természeti katasztrófák egyre több helyen sújtják a világot. 

A háború, az öldöklés nem szűnik meg, sőt, egyre jobban 

kiterjed. Édesanyám hamarosan elhagyja Medjugorjét. Be 

fognak fejeződni a jelenések. Ő a Béke Királynőjeként 

szállt alá a Mennyből Medjurogjéba. Ha ő már nem lesz 

jelen a Földön, mint a Béke Királynője, akkor elhatalmaso-

dik a háború.  

 

Kicsinyeim! Most, amíg még Ő jelen van a világon, ragadjá-

tok meg Istenanyai kezét! Kapaszkodjatok bele palástjába! 

Hívjátok segítségül közbenjáró imáját, hogy megmenekülje-

tek a kárhozattól, és másokat is megmentsetek, és elkerül-

jétek azokat a borzalmas, fájdalmas kínszenvedéseket, 

amelyeket ellenfelem, a sátán már előre kitervelt minden 

ember számára. Kérjétek meg Édesanyámat, borítson be 

titeket Istenanyai szent palástjával, ami a szent angyalok 

védelme! Kérjétek magatokra Szent Vérem oltalmát! Akkor 

láthatatlanná váltok a sátán számára, és erőt öntök belétek, 

a hit erejét, hogy legyőzzétek a kísértéseket, és a bűnt láb-

bal tapossátok. Most ezekre a fegyverekre van a legna-

gyobb szükségetek.  

 

Kicsinyeim! Gyülekezzetek keresztem alá, mint a kiscsibék 

a kotlós szárnyai alá, ahol Szent Vérem ömlik rátok, ami az 

egyetlen biztos védelem a bűn és a kárhozat ellen. Szent 

Vérem által biztonságban vagytok, mert Vérem a megváltás 

eszköze. Azért lettem Emberré, hogy áldozatul adjam Tes-

temet és Véremet a keresztfán értetek, hogy megmenekül-
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jetek az örök haláltól, és helyettetek szenvedjem el a bűnei-

tekért járó büntetést.  

 

Kicsinyeim! Ha tudnátok, mekkora kegyelmi ajándék és 

kincs vagyok a számotokra! Éjjel-nappal imádkoznátok, 

könyörögnétek Hozzám oltalomért, amíg a veszedelem el 

nem múlik. Felfogni nem tudjátok, mennyi veszélynek vagy-

tok kitéve. Az ég feketéllik a démonok légióitól, akiket bűne-

itekkel, bűnös életviteletekkel és cselekedeteitekkel szaba-

dítotok ki a pokolból a Földre. Minden kísértésbe és bűnbe 

való beleegyezés felhozza őket a pokolból, rátok teleped-

nek, kínoznak, gyötörnek, csábítanak benneteket, végül a 

kárhozatba döntenek. Újra mondom: ne álljatok soha szóba 

a gonosszal! Minden kísértést azonnal vessetek el maga-

toktól! Ha ilyet tapasztaltok, rögtön mondjátok el a Szent 

Mihály és a Most segíts meg Mária imákat! Vessetek ke-

resztet a homlokotokra, és egész testetekre, mert a testi 

kívánságok által kísérti lelketeket, hogy végül elbuktasson. 

Tagadjátok meg magatokat! Mondjatok ellene a test és a 

világ csábításainak! Törekedjetek a lelki kincsek megszer-

zésére, amely az Én követésem gyümölcse. Ha valakiben 

látom a készséget és a hajlandóságot az Én megismeré-

semre és követésemre, azonnal lehajolok hozzá, karjaimba 

veszem, és minden számára szükséges kegyelemmel el-

halmozom. Én vagyok a ti üdvösségetek és megváltó Iste-

netek. Az ilyen lelket igyekszem hamar életszentségre vin-

ni. Vonzom őt a szentségek felvételére. Elkísérem a gyón-

tatószékig és a Szentáldozáshoz. Mert ez a két legnagyobb 

szentség, amit alapítottam. A Szentmise, az Egyház, ahol 

jelen vagyok Testemmel és Véremmel, és Én magam adok 

feloldozást minden bűn alól, papjaim által. De csak a bűn-

bánatban megtisztult lélek kaphat Tőlem nagy kegyelmeket 
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a Szentáldozásban. Abban a fokban, amennyire megnyitja 

lelkét Előttem. Ez a megnyitás azt jelenti, hogy teljesen 

Rám hagyatkozik, és átadja az életét Nekem. Akkor tudom 

őt formálni, és életszentségre vinni. De ha szentségtörően 

gyón és áldozik, akkor ezt a kárhozatára teszi. Ezt a lelket 

továbbra is gyötörni fogja a sátán. Állandó harcban áll Ve-

lem, mert a sátán szítja ellenem. Ennek a léleknek nincs 

békéje és boldogsága. Erről ismeri fel, hogy szentségtörő-

en gyónt és bűnben áldozott. De ha Szentgyónás és 

Szentáldozás után a lelke megtelik az Én békémmel és 

örömömmel, akkor biztos lehet abban, hogy megtisztult 

lélekkel, méltó módon fogadott Engem a szívébe. Íme, elé-

tek tártam a jeleket, megkaptátok Tőlem a tisztánlátást. 

 

Megáldalak titeket Szívem túláradó, végtelen szeretetével 

az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.” 

 

Szentírási megerősítés: Márk 9, 39: „Jézus válaszolt” 

 

2017. június 5. Itthon az Úr Jézus: „Drága gyermekeim! 

Nagyon szomorú az Én Lelkem. Az embert arra teremtet-

tem, hogy szeressen, és szomjazzon a viszont-szeretetre. 

Ehelyett csak gyűlölködés és öldöklés folyik szerte a Föl-

dön. Ez így nem mehet tovább. Be kell avatkoznom, és 

meg kell állítanom ezt a gyűlölet-hadjáratot és gyilkolást. 

Megtisztítom ezt a Földet. Megfenyítem a Föld lakóit. Saját 

könnyeikben és vérükben fognak megtisztulni. Mint ahogy 

Én fölmentem a keresztfára és kiontottam értük Véremet, 

ők ugyanúgy fölmennek a saját szenvedéseik Golgotájára, 

hogy megbánják, megsirassák bűneiket és elégtételt adja-

nak érte.  
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Gyermekeim! Imádkozzatok még többet a bűnösökért, hogy 

belássák bűneiket és felhagyjanak azokkal, hogy megkap-

va a tisztánlátást Hozzám térjenek.  

 

Kicsi gyermekeim! Adjatok hálát azért, hogy ti a keresztény 

hitbe születtetek, és gyakoroljátok vallásotokat! Mondjátok 

el ezért mindennap a Te Deum-ot, és kérjétek magatokra a 

mindhalálig való kitartás kegyelmét, még akkor is, ha üldö-

zést szenvedtek és az életeteket fogjátok adni Értem.  

 

Féltékenyen szerető Istenetek vagyok. Azt akarom, hogy 

csak Bennem éljetek és Engem imádjatok! Én legyek min-

den örömötök, boldogságotok forrása! Én legyek szívetek 

egyedüli vigasza, reménye, örök boldogsága! Megismerte-

tem veletek szeretetem mélységeit: mily nagy szeretet vitt 

fel Engem értetek a Golgotára. Megismerhetitek ellenállha-

tatlan vágyamat, amely az emberi nem üdvösségét, örök 

boldogságát kívánta. Ez az izzó szeretet és vágy vitt fel 

Engem a keresztfára. Ez adta az erőt Nekem, amikor a kín-

zások helyén rettenetes kínszenvedéseket álltam ki, mert 

azt akartam, hogy ti is ott legyetek, ahol Én, és lássátok 

dicsőségemet. Nem akartam, hogy csak egyetlenegy is 

elvesszen közületek. Mivel szabad akaratot kaptatok, és 

bűnbe estetek, így szükséges volt, hogy az elégtételt bű-

neitekért Én fizessem meg, amikor Magamra vállaltam vét-

keiteket. Hatalmas Közbenjáró vagyok. Isten-ember, Aki az 

Istennél könyörgök értetek. Emberré lettem – egy közüle-

tek, hogy meg tudjak halni bűneitekért. Nem kérek mást, 

csak azt, hogy szeressetek viszont, és teljesítsétek törvé-

nyeimet, mert csak így tudtok megmenekülni a gonosz ha-

talmából. Jöjjetek Hozzám mindnyájan! Szárnyaim alatt 

menedéket találtok. Csak Én vagyok az egyetlen, az egye-
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düli, Aki ki tudlak szabadítani a sátán rabságából, Aki meg 

tudom menteni lelketeket az üdvösségre. Hallgassatok 

Rám! Engedelmeskedjetek figyelmeztetéseimnek, mert a 

fekete felhők már egyre tornyosulnak. Ítélet alatt áll a világ. 

Az emberiség nem kerülheti el a büntetést és a fenyítést, 

mert bűneik az Égbe csapnak, és büntetésért kiáltanak. Ne 

higgyétek, hogy megúszhatjátok! Erre áldalak meg benne-

teket, kicsinyeim, Szívem minden emberi értelmet felülmú-

ló, végtelen szeretetével, megerősítő áldásommal az Atya, 

a Fiú és a Szentlélek nevében.” 

 

Szentírási megerősítések: „Márk 5, 39: „(Jézus) szólt hoz-

zájuk” 13, 35-37: „Legyetek hát éberek! Nem tudjátok 

ugyanis, mikor érkezik meg a ház ura: lehet, hogy este, 

lehet, hogy éjfélkor vagy kakasszóra, vagy reggel. Ne talál-

jon alva, ha váratlanul megérkezik! Amit nektek mondok, 

mindenkinek mondom: Legyetek éberek!” 

 

2017. június 6. Itthon az Úr Jézus: „Nyisd ki a Szentírást!” 

Erre a helyre nyílt ki: Márk 14, 24: „Ő (Jézus) pedig így 

szólt: „Ez az én Vérem, az új és örök szövetségé, amely 

sokakért kiontatik.” 42: „Itt az óra, az Emberfiát a bűnösök 

kezére adják.” 49: „Az Írásnak be kell teljesednie.” 

 

„Drága gyermekeim! Ennek a három mondatnak óriási je-

lentősége van napjaitokra nézve. Amint az Én Véremet ki-

ontották értetek, úgy a ti véreteket is ki fogják ontani Értem. 

Készüljetek, mert eljött az óra. Itt van a ti órátok, amikor 

meg kell vallanotok Engem mindazok előtt, akik üldöznek 

benneteket Értem. Legyetek bátor harcosok, hogy szentek-

ké és hősökké formáljalak benneteket. A harmadik mondat 

így szólt: „az Írásnak be kell teljesedni”. Ne mondjátok, 
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hogy félelmetesek a figyelmeztetéseim! Én csak a kétezer 

évvel ezelőtti szavaimat ismétlem, a Szent Evangéliumot. 

Jobban teszitek, ha szüntelen készenlétben várjátok az 

eseményeket, amelyekről előre tájékoztatlak benneteket. 

Nem az számít, hogy ezen a Földön hogyan megy sorotok, 

hanem egyedül az, hogy földi életetek után hová megy a 

lelketek. Mert mindaz, aki megvall Engem az emberek előtt, 

azt Én is megvallom Atyám és szent angyalai előtt. De akik 

megtagadnak Engem, azokat Én is meg fogom tagadni. Aki 

mindhalálig kitart, csak az üdvözül.  

 

Gyermekeim! Vértezzétek fel magatokat az Én erőmmel, 

amely a szentségek vétele, az állandó imádság, és a Be-

lém vetett hit. Mit ér az embernek, ha az egész világot 

megnyeri, de lelkében kárt szenved? Mit adhatna lelkéért 

cserébe? Ezért ne az ideig valókkal foglalkozzatok! Ne 

halmozzatok föl a Földön anyagi javakat! Időtöket és fi-

gyelmeteket fordítsátok mindig csak Rám, Megváltó Istene-

tekre, Aki örök életet adok nektek, ha megtartjátok paran-

csaimat. Az idő itt van. Úgy éljetek, hogy bármikor megvall-

jatok Engem, ha kérdőre vonnak titeket Felőlem. Kérjétek 

magatokra az erős hit kegyelmét, hogy szembe tudjatok 

szállni a gonosszal, aki meg akar ingatni benneteket, és el 

akar buktatni, hogy a kárhozatra taszítson. Kérjétek maga-

tokra Szent Vérem védelmét, és Égi Édesanyátok Isten-

anyai palástját! Szüntelen imádkozzatok, mert az ima az 

ember párbeszéde Istennel! Ez a Velem való kapcsolat 

megnyilvánulása, mert csak a barátok szoktak egymással 

beszélgetni, Én pedig barátaimnak nevezlek benneteket. 

De csak akkor, hogyha megtartjátok parancsaimat, mert 

akkor váltok méltókká barátságomra. Ha viszont ellene 

mondotok tanításomnak, és hátat fordítotok Nekem, akkor 
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a magatok ellenségeivé váltok, Nekem pedig nagy szomo-

rúságot okoztok.  

 

Drága kicsinyeim! Életetek hátralevő részét, amíg még a 

kegyelem ideje tart, tekintsétek nagy kincsnek, hatalmas 

lehetőségnek, ami kaput nyit előttetek az örök üdvösségre, 

ha teljesítitek szavaimat. Minden percről, gondolatotokról, 

szavatokról és cselekedetetekről számot fogtok adni ítélő-

székem előtt. Csak azok kerülik el az ítéletet, akik élet-

szentségben élnek.  

 

Drága kicsinyeim! Most, az idők végén, hirdessétek Evan-

géliumomat, akár alkalmas, akár nem! Ne törődjetek azzal, 

ha kigúnyolnak, vagy kinevetnek titeket! Engem is kigúnyol-

tak, és tövissel koronáztak, mégis Én vagyok a királyok Ki-

rálya. Nemcsak a zsidóké, hanem minden nemzeté, min-

den emberé, mert Én az egész világot váltottam meg, kín-

szenvedéseim és kereszthalálom árán. Ti se törődjetek az-

zal, ha kinevetnek vagy kigúnyolnak benneteket, mert az 

utolsó szó az Enyém. Az ítéletkor mindazok, akik elvetettek 

titeket, meg fogják látni, milyen nagy kegyelmet utasítottak 

el, amit Én adtam nekik – általatok.  

 

Kicsinyeim! Az óra itt van. Lezárul ez a korszak, amelyet 

egy új fog felváltani: az ezer éves béke uralma. Imádkozza-

tok azért, hogy mielőbb megkötözzem a sátánt, és a pokol 

fenekére taszítsam, titeket pedig fölemeljelek abba a bé-

kességbe és boldogságba, amelyet öröktől fogva készítet-

tem nektek. Megáldalak benneteket Szívem túláradó, vég-

telen szeretetével az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.” 
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Szentírási megerősítés: 2Tim 3, 12: „Az üldözésből min-

denkinek kijut, aki buzgón akar élni Krisztus Jézusban.”  

 

2017. június 8. Itthon az Úr Jézus: „Drága gyermekeim! A 

keresztről szólok hozzátok. Készüljetek! Beteljesülnek sza-

vaim. A terv már elkészült kiirtásotokra, de nem számolnak 

Velem. Tűz fog lecsapni az égből, és elpusztítja mindazo-

kat, akik titeket megölnek, és az egész világ meg fog tisz-

tulni.  

 

Gyermekeim! Életetek minden napján úgy éljetek, mintha 

az a nap lenne az utolsó lehetőség számotokra, hogy fel-

készüljetek, és készenlétben várjátok a pillanatot, amikor 

átlépitek a halál küszöbét, és megjelentek ítélőszékem 

előtt. Mondom nektek, beteljesülnek az Evangélium szavai: 

Boldogok a szolgák, akiket Ura érkezése készenlétben ta-

lál. De nagyon boldogtalanok azok a szolgák, akik meg-

átalkodottak a bűnben, és nem várják Uruk érkezését, és 

amikor Uruk megérkezik, nem találja őket készenlétben. 

Ezek mind a külső sötétségbe kerülnek, a pokol tüzébe, 

ahol sírás és fogcsikorgatás lesz.  

 

Gyermekeim! Ne mondjátok, hogy kemények és szigorúak 

szavaim! Én csak az Evangéliumot ismétlem nektek. Az óra 

már itt van. Éljetek szüntelen készenlétben, és imádkozza-

tok a szegény, szerencsétlen bűnösökért, mert ha nem 

imádkoztok értük, az örök tűzbe fognak kerülni. Erre álda-

lak meg, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.” 

 

Szentírási megerősítések: Mk 4, 1: „Jézus tanít” 17: „üldö-

zés” 
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2017. június 10. Itthon az Úr Jézus: „Drága Gyermekeim! 

Hamarosan ki fog törni a harmadik világháború. Készülje-

tek! Hamarosan színt kell vallani sokaknak Előttem, mert 

megérkezik a Nagy Figyelmeztetés – de a halál okán is.  

 

Gyermekeim! Az idő eljött, beteljesülnek próféciáim. Hama-

rosan olyan világ következik a Földre, amilyen még a világ 

teremtése óta nem volt. [És most itt egy hatalmas pusztítást 

mutat az Úr: lerombolt városokat, amit a tűz felégetett, 

atomháborút, és néptelen minden, nincs ember, kipusztult 

minden]. Imádkozzatok a bűnösökért és azokért, akik ször-

nyet fognak halni, akár a háború okán, akár a Nagy Fi-

gyelmeztetés során, hogy még életük utolsó pillanatában 

Hozzám meneküljenek, és megbánva bűneiket, megment-

sem őket. Megáldalak titeket Szívem féltő szeretetével, 

megerősítő áldásommal, az Atya, a Fiú és a Szentlélek ne-

vében.” 

 

Szentírási megerősítés: Márk 10, 39: „Jézus szólt” 

 

2017. július 17. Itthon az Úr Jézus: „Drága gyermekeim! 

Édesanyám Fatimában a kis Jácintának azt mondta, hogy 

lesz egy olyan divat, ami nagyon fogja sérteni a Mennyei 

Édesatyát. Ez a szemérmetlen öltözködés, vagy inkább 

vetkőzés a ti napjaitokban vált szokássá. A lányok és asz-

szonyok olyan ruhát viseljenek, ami nem takarja ki a testet 

és nem adja ki a formát! Édesanyám legyen a követendő 

példa, Ő legyen a női ideálotok!  

 

Drága gyermekeim! Az időtöket úgy osszátok be, hogy 

mindig jusson a szent csendre, a tabernákulum előtt való 

imára, beszélgetésre Velem. Kérjetek meg Engem, tanítsa-
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lak meg titeket szavak nélkül imádni az Istent! Elég csak 

egy gondolat: Istenem, szeretlek! Hálát adok mindenért. 

Ilyenkor tudatosítsátok magatokban, hogy Én bennetek la-

kom, és ti Énbennem. Én az ilyen lelkekkel örökre elvá-

laszthatatlan egységet alkotok. Ti állandóan az Én Jelenlé-

temben éltek. Fontosabb vagyok számotokra, mint a leve-

gő, vagy a fény. Nélkülem lelki halottak lennétek. Adjatok 

hálát szüntelen mindenért: hogy megteremtettelek, hogy a 

tiétek vagyok, és ti az Enyémek lehettek. Adjatok hálát 

mindazért, amit megadok, és amit megakadályozok. Borul-

jatok le Előttem, üresítsétek ki magatokat, és magasztaljá-

tok gondviselő jóságomat. Mindezt lélekben is megteheti-

tek, akár a tabernákulum előtt vagy a szobátokban: a lé-

nyeg az, hogy teremtsetek csöndet magatokban bent, és 

kint, a környezetetekben. Ne engedjétek, hogy más gondo-

latok lefoglalják elméteket! Üresítsétek ki magatokat telje-

sen! Adjátok át Nekem magatokat és minden ügyeteket! 

Határtalanul bízzatok Bennem, mert Én a tiétek vagyok! 

Nagyon megbízom bennetek. Szent Testemet és Véremet 

adom nektek. Nem kérek mást, csak azt, hogy szeressetek 

Engem: teljes szívetekből, teljes lelketekből, teljes elmétek-

ből és minden erőtökből! Imádkozzatok mindazokért, akiket 

elétek hozok, hogy ők is szentek legyenek, és veletek 

együtt magasztalják jóságomat és irgalmas szeretetemet 

Országomban, mindörökké.  

 

Drága gyermekeim! Ez egy egész életprogram. Ha tettekre 

váltjátok, nagy lelki békét fogtok élvezni. A derű soha nem 

távozik el a szívetekből, és ha a külső zajok fölerősödné-

nek is, ha üldözés is lesz, ti akkor is nyugodtak maradtok, 

mert megteszitek, amit kérek tőletek. Az Én békémet aján-

dékozom nektek. Erre áldalak meg titeket, Szívem túláradó 
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végtelen szeretetével az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevé-

ben.” 

 

Szentírási megerősítések: Mk 2, 13: „(Jézus) tanította őket” 

1Tim 1, 13: „üldözés” 

 

2017. július 18. Itthon az Úr Jézus: „Nyisd ki a Szentírást!” 

Erre a részre nyílt ki:  

Márk 13, 33: „(Jézus mondja) Vigyázzatok, legyetek ébe-

rek, mert nem tudjátok, mikor jön el az idő!”  

 

„Drága gyermekeim! Amint olvastátok a szent Evangélium-

ban: „Legyetek éberek!” Bár nem tudjátok a napot és az 

órát, de figyelmeztetlek benneteket: hatalmas keresztény-

üldözés támad, kioltják életeteket. De ti ne féljetek a halál-

tól, mert az valójában nincs. Csupán általa, mintegy küszöb 

által beléptek az örök fény birodalmába. Abba az Ország-

ba, amelyet Atyám azoknak készített, akik szeretik Őt.  

 

Drága gyermekeim! Ti csak egyre törekedjetek: hogy meg-

tegyétek, amit tanítottam nektek! Éljetek szüntelen készen-

létben, állandó imában, az Én Szent Jelenlétemben! Legye-

tek ragyogó fáklyák, só, amely megízesíti az ételt, világos-

ság, amely beragyogja a Földet. Hordozzátok körül tanítá-

somat életpéldátokkal, szavaitokkal, cselekedeteitekkel! 

Hirdessétek az Evangéliumot ott, ahol éltek, és minden 

eszközt ragadjatok meg, hogy megmentsétek a lelkeket!  

 

Drága gyermekeim! Ebben a munkában akarlak látni ben-

neteket, amikor majd kiragadlak ebből a világból! Legyetek 

szőlőskertem munkásai! Ti adjatok értelmet Szent Vérem 

kiontásának, rettenetes kereszthalálomnak, amelyet a Gol-
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gotán elszenvedtem a ti megváltásotokért azzal, hogy mi-

nél több lélek megmeneküljön, és így ne legyen hiábavaló-

vá számukra keresztáldozatom.  

 

Drága gyermekeim! Az idő itt van. Vesztetek el van tervez-

ve. Összeesküdtek ellenetek, hogy titeket, keresztényeket, 

kiirtsanak a Földről, és a világot megváltoztassák a saját 

kényük-kedvük szerint. De kihagynak Engem a számítá-

sukból. Eddig is beavatkoztam, mert örökkön élő, gondvise-

lő Istenetek vagyok. Én, Aki elhoztam a Megváltás művét, 

megnyitottam előttetek Országom kapuját, ne viselnék rá-

tok gondot?! Azért mondom: ti ne féljetek ezektől! Őket el-

lenfelem, a sátán irányítja, de tudnotok kell, hogy ő az örök 

vesztes. Még akkor se féljetek, ha megölnek titeket Értem. 

Drága nekem minden vértanúm vére, amely Egyházam 

magvetése.  

 

Kicsinyeim! Készüljetek! Én, Aki ismerem az ember gondo-

latát, és látom mindazt, amit a rejtekben ellenetek forralnak, 

ennek birtokában mondom: készüljetek, mert már nagyon 

közel van, itt, az ajtóban. 

 

Evangéliumban mondtam: „Aki megvall Engem az emberek 

előtt, azt Én is megvallom Atyám, és szent angyalai előtt. 

De aki megtagad Engem, azt Én is megtagadom. Mit ér az 

embernek, ha az egész világot megszerezni, de a lelke kárt 

szenved? Mit adhat cserébe a lelkéért? Aki mindvégig ki-

tart, az üdvözül.” Készüljetek fel egy nagy, véres keresz-

tényüldözésre, hogy amikor elérkezik, erős hittel szálljatok 

szembe a sátánnal, valljatok meg Engem üldözőitek előtt, 

és hűek maradjatok Hozzám mindhalálig! Soha ne cseréljé-

tek fel az Én tanításomat semmi másra: se iszlámra, se 
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protestánsra, se semmire; mert egyes-egyedül Én vagyok 

az út, az igazság és az élet. Csak Bennem és Általam van 

utatok az Atyához. Csak az Én tanításom, az örök igazság, 

az Ige, melyet Atyámtól hoztam le, amikor megtestesültem 

Szent Anyám méhében. Ez szerzi meg számotokra az örök 

életet. Én legyek számotokra az első! Szeressetek viszont 

Engem úgy, ahogy Én szerettelek titeket! Ti is adjátok oda 

életeteket Értem és tanításomba vetett hitetekért, mert csak 

akkor tudlak üdvözíteni titeket. Jó példátokkal erősítsétek 

az elkövetkező generációkat hitük megvallásában! Erre 

áldalak meg titeket, drága kicsi gyermekeim, Szívem túl-

áradó, végtelen szeretetével, megerősítő áldásommal az 

Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.” 

 

Szentírási megerősítés: Márk 6, 31: „(Jézus) szólt hozzá-

juk”  

 

2017. július 19. Itthon a kegyelem órájában az Úr Jézus: 

„Drága gyermekeim! Nem rémiszteni és ijesztgetni akarlak 

benneteket, csupán elmélyíteni akarom bennetek üzenete-

imet, azért ismétlem annyiszor, amit már többször elmond-

tam nektek. Mint ahogy Engem kereszthalálra adtak, úgy 

titeket is meg fognak ölni Miattam, mert nem különb a szol-

ga Uránál, sem a tanítvány Mesterénél. Ha Engem üldöz-

tek, titeket is üldözni fognak. Ha Engem megöltek, titeket is 

meg fognak ölni. Értsétek meg, ez velejárója követésem-

nek.  

 

Kicsi gyermekeim, készüljetek! Hamarosan rejtekbe kény-

szerültök. Minden napotokat úgy éljétek meg, mintha ez 

lenne az utolsó, és már meg kellene állnotok ítélőszékem 

előtt. Ez jelenti a szüntelen készenlétet.  
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Legyetek feddhetetlenek! Életpéldátok egyezzen meg a 

szentek életével! Vegyétek magatokra az Én igámat, mert 

az Én igám édes és az Én terhem könnyű.  

 

Drága gyermekeim! Bízzatok Bennem! Én legyek az egye-

düli támaszotok, példaképetek, reményetek, örök boldog-

ságotok! Én, Aki kereszthalálommal bizonyítottam irántatok 

való végtelen szeretetemet, Aki meghaltam értetek, hogy 

nektek örök életetek legyen. Ti, akik nap, mint nap eszitek 

Testemet és isszátok Véremet, új erőre kaptok, hogy fölé-

nyesen legyőzzétek a sátánt, aki az örök vesztes. Utasítsa-

tok vissza miden kísértést, és élvezetet, amit a világ feje-

delme, a sátán kínál fel! Csak akkor győzedelmeskedtek 

felettük, ha mindig megvetitek ezeket, és ha minden gond-

ban, szomorúságban, bajban, tápláljátok magatokban a 

derűt, a reményt és a bizalmat. Akkor rátok is vonatkozik a 

nyolc boldogság: boldogok vagytok minden körülmény kö-

zött, mert örömötök, reményeteket biztosítéka a Mindenha-

tó, élő, egyetlen, igaz Isten.  

 

Teljes bizalommal hagyatkozzatok Rám életetek minden 

pillanatában! Az idő rövid. A próféciák hamar beteljesülnek. 

Bízzatok mindabban, amit mondtam! Éljétek meg üzenete-

imet, és akkor boldogok lesztek! Én bennetek élek, és ti 

Énbennem, örökre, elválaszthatatlanul. Belőlem kapjátok 

az életet, mint a szőlővessző a Szőlőtőből, és Én pedig be-

lőletek fakasztom gyümölcseimet, hogy ízletesek, élvezhe-

tőek és hasznosak legyenek testvéreitek számára, amely 

az örök életre vezeti őket. Fogadjátok szeretettől lángoló 

Szívem, áldását az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.” 
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Szentírási megerősítések: Ef 5, 16-17: „Használjátok fel az 

időt, mert rossz napok járnak… értsétek meg az Úr akara-

tát.” Mk 14, 42: „Itt az óra, az Emberfiát a bűnösök kezére 

adják.” 49: „Az Írásnak be kell teljesednie.” 

 

2017. július 20. Itthon a kegyelem órájában az Úr Jézus: 

„Drága gyermekeim! Vegyétek nagy kegyelemnek, kitünte-

tésnek, hogy szólok hozzátok! Egyetlen szavam többet ér 

számotokra, mint az egész világmindenség együttvéve. 

Szavam fényt gyújt a lelketekbe és az elmétekbe, megadja 

a tisztánlátást, az útmutatást, hogy milyen irányba haladja-

tok. Ha követitek ezt az irányt, akkor a Mennybe juttok, az 

örök boldogságba. Szavaim ugyanis Lélek és örök élet 

mindazok számára, akik megtartják, de örök halál minda-

zoknak, akik ellene szegülnek. 

 

Drága gyermekeim! Engedelmeskedjetek mindig tanítá-

somnak és üzeneteimnek, és akkor kikerülitek az ördög 

csapdáit! Béke és biztonság vesz körül benneteket, s a lel-

keteket tündöklő fény borítja be, amely Én magam vagyok. 

Ti mindnyájan Isten-hordozók vagytok, mint Legszentebb 

Édesanyám, amikor kilenc hónapon át hordozott Engem a 

szíve alatt. Ti, akik rendszeresen táplálkoztok Igémmel, 

Szent Testemet és Véremet a szívetekbe fogadjátok, és 

tettekre váltjátok tanításomat, mindnyájan fényhordozók 

vagytok. Engem, a világ Világosságát hordozzátok maga-

tokban, és ez a fény kiárad belőletek minden megnyilvánu-

lásotokban, életmódotokban, szavaitokban és cselekedetei-

tekben. Felfogásotok is különbözik a hitetlenekétől, mert ti 

az Én tanításom szerint gondolkoztok, és a szeretet főpa-

rancsa uralkodik a lelketekben.  
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Drága gyermekeim! Maradjatok meg tanításom megtartá-

sában! Tartsatok ki Mellettem hűségesen mindhalálig, és 

akkor elnyeritek az örök életet, amelyet a keresztfán, rette-

netes kínszenvedésem és kereszthalálom által szereztem 

nektek.  

 

Sok mindent nem értetek a jövőből, és nem tárul fel előtte-

tek teljes részleteiben, mert nem tenne jót kedélyállapoto-

toknak, nem tudnátok elviselni. Ezt mondtam apostolaim-

nak is, hogy sok mindent tudnék még nekik mondani, de 

nem tudnák elviselni. Amíg még testben éltek, földiesen 

gondolkodtok, a test szempontjából, ami normális, mert 

még itt éltek, porsátor testetekbe zárva, és a földi körülmé-

nyekre kényszerültök.  

 

Éljetek a jelenben, a jövőről Én gondoskodom! De készülje-

tek, mert próféciáim nem váratnak magukra, hamar betelje-

sülnek! Imádkozzatok mindennap azért, hogy megadjam a 

kegyelmet, s a lehetőséget, és Én irányítsam a körülmé-

nyeket, hogy maradéktalanul beteljesítsétek rátok vonatko-

zó örök, szent tervemet. Mindig mindenért imádkozzatok!  

 

Az üldözés egyre közeledik, és elkerülhetetlen lesz Európa 

számára, mert elvetették tanításomat. Helyettem a bálvá-

nyokat imádják, ezért meg kell fenyítenem őket. A jók a 

gonoszokkal együtt fognak meghalni, ezért éljetek szünte-

len készenlétben, hogy amikor tanúságot kell tenni Rólam, 

meg ne futamodjatok. Mindennap kérjétek a Szentlélek ere-

jét, az erősség kegyelmét, hogy ha kell, véretek kiontása 

árán is maradjatok hűségesek Hozzám. Erre áldalak meg 

titeket, drága gyermekeim, megerősítő áldásommal, Szí-
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vem túláradó szeretetével az Atya, a Fiú és a Szentlélek 

nevében.” 

 

Szentírási megerősítések: Mk 4, 24: „(Jézus) szólt” 33: „hir-

dette nekik a tanítást” 

 

2017. július 21. Itthon az Úr Jézus: „Drága gyermekeim! 

Nektek kell megmenteni Egyházamat imáitokkal, böjtjeitek-

kel és engesztelésetekkel. Tiértetek mondtam: a pokol ka-

pui nem vesznek erőt rajta.  

 

Drága kicsinyeim! Ez az állapot nem tart sokáig. Napjai 

meg vannak számlálva. Mindezt azért engedtem meg, hogy 

szétválasszam a búzát a pelyvától, az igazakat a képmuta-

tóktól. Nemde ezt mondtam: aki mindvégig kitart, az üdvö-

zül. Nektek is ezt az irányt kell követni. 

 

Papjaimnak hamarosan színt kell vallani, hogy melyik oldal-

ra állnak.  

 

Az idő rövid. Hamarosan megújítom Egyházamat, amely 

most egy süllyedő hajóra hasonlít, de kimentem ebből az 

állapotból, lecsupaszítom mindenféle fölösleges sallangtól 

(itt a pompára, és a gazdagságra utal az Úr), és megha-

gyom benne az igazgyöngyöt: Magamat, a Legméltóságo-

sabb Oltáriszentségben, és tanításomat, amely út az üd-

vösségre.  

 

Kicsinyeim! Csak ezért imádkozzatok, hogy maradéktalanul 

teljesítsétek rátok vonatkozó örök, szent tervemet. Ez a 

világ elmúlik, és benne az életetek is, utána pedig mindnyá-

jatoknak meg kell állni ítélőszékem előtt, hogy ki-ki meg-
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kapja az örökkévalóságban azt, amit cselekedeteivel kiér-

demelt. Ezért újra csak azt mondom nektek: törekedjetek 

az életszentségre, mert ezt kértem tőletek: legyetek szen-

tek, mert Én Szent vagyok! Szüntelen imádkozzatok, vagyis 

éljetek Jelenlétemben és folytassatok párbeszédet Velem! 

Fogadjátok el barátságomat, amelyet felkínálok nektek! 

Éljetek Velem szoros, személyes kapcsolatban, mint igaz 

baráttal és atyával! Adjátok át magatokat, egész életeteket 

Nekem teljesen! Engedjétek, hogy szenteket formáljak be-

lőletek! Minden döntéshelyzetben cselekedjetek úgy, ahogy 

a ti helyetekben Én és Édesanyám tennénk. Éljétek meg a 

Tíz parancsot és annak csúcsát: a Főparancsot. Szeresse-

tek Engem teljes szívetekből úgy, hogy ha kell, akár az éle-

teteket is adjátok oda hitetekért! A felebarátot pedig úgy 

szeressétek, ahogy Én titeket, hogy a keresztfán meghal-

tam értetek. Ha Értem elveszítitek életeteket, megtaláljátok 

azt. De ha ragaszkodtok hozzá, és evilági tobzódásban 

akarjátok megtalálni, elveszítitek.  

 

Drága gyermekeim! Már mindent megmondtam nektek. 

Készüljetek föl a nagy keresztényüldözésre, amely már 

nem várat sokat magára! Legfőképpen lélekben készülje-

tek! Gyakoroljátok be, hogy mindig igennel válaszoljatok 

törvényeimre, a szeretetre, legelső helyen az Isten-

szeretetre, és indítsátok föl magatokban a lángoló szerete-

tet! Ismételgessétek gyakran Nekem fohászokban: „Jézu-

som, szeretlek! Úgy akarlak szeretni, ahogy te szerettél, 

amikor értem a keresztfára mentél!” Boríts be minket Szent 

Véred erejével, hogy mindhalálig kitartsunk az Irántad való 

szeretetben és hűségben!” Ha ezeket teljes szívetekből ki 

tudjátok mondani, mint óhajt, mint vágyat, megkapjátok Tő-

lem azt a kegyelmet, hogy mindhalálig kitartva, hűségesen, 
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lángoló szeretettel lesztek Irántam. Én pedig halálotok pil-

lanatában bevezetlek titeket Atyám dicsőséges Országába.  

 

Drága Gyermekeim! Én beszélek hozzátok. Ellenfelem el 

akarja lopni ezt a páratlan, hatalmas kincset. Ne engedjé-

tek! Féltve őrizzétek meg hiteteket, bizalmatokat és remé-

nyeteket, amelyeket egyedül Belém vessetek, a Mindenha-

tó Istenbe! Nekem hatalmam van beteljesíteni az Általam 

megprófétált jövőt, és hatalmam van arra is, hogy kitoljam 

az időket. Azt tudjátok, hogy irgalmam végtelen. Azt is, 

hogy az Evangéliumban ezt mondtam: azt akarom, hogy 

minden ember üdvözüljön, életük legyen és bőségben le-

gyen. Ezért jöttem erre a világra, ezért haltam kínhalált, és 

ezért maradtam köztetek a Legméltóságosabb Oltáriszent-

ségben, az Igében és a szeretetben. Nálam az idő olyan, 

mint a gumi. Ha akarom, meghosszabbítom, ha akarom, 

rövidebbre veszem. Nekem egy nap annyi, mint ezer év, 

ezer év pedig annyi, mint egy nap. Az időpontokban ne 

higgyetek! És az időpontokhoz kötött események lefolyá-

sában sem. Ha Én úgy látom jónak, akkor beteljesítem, de 

ha lelkeket tudok menteni azáltal, hogy kitolom az időpon-

tot, akkor megteszem. Gondoljátok, hogy fontosabb Nekem 

az, hogy a prófécia beteljesüljön az időpontra vonatkozóan, 

mint hogy akárcsak egy lélek is elvesszen?! Mondom nek-

tek: nem.  

 

Drága gyermekeim! Biztosítalak benneteket, hogy mindaz, 

amit mondtam: beteljesül a maga idejében. Várjatok türe-

lemmel, és ne engedjetek a kísértőnek! Higgyetek sziklaszi-

lárdan Bennem és üzeneteimben, mert ezek módfelett 

nagy kincsek, amelyek az életszentségre visznek bennete-

ket, megdicsőítve ez által az Én Nevemet, és halálotok pil-
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lanata égi születésnapotok kezdete lesz. Erre áldalak meg 

benneteket, drága gyermekeim, Szívem túláradó szereteté-

vel, tisztánlátást megadó kegyelmével az Atya, a Fiú és a 

Szentlélek nevében.” 

 

Szentírási megerősítések: 1Kor 10, 8-10: „Ne is vétsünk… 

Ne kísértsük az Urat… Ne is zúgolódjatok.” 11: „akik a vég-

ső időkben élünk”. Mk 6, 50: „Ő (az Úr Jézus)… szólt hoz-

zájuk” Mk 11, 17: „(Jézus) tanított és mondta nekik” 

 

2017. augusztus 26. Itthon az Úr Jézus: „Drága gyermeke-

im! Nemsokára el fognak venni Engem tőletek. Akkor olyan 

nagy pusztulás tör az egész világra, amilyen még nem volt, 

mióta fennáll. Azért, mert a Szentmise, az Én vértelen ke-

resztáldozatom tartja fenn a világot. Ha Engem eltörölnek a 

Föld színéről, ha már nem lehetek köztetek a legméltósá-

gosabb Oltáriszentségben, akkor védelem nélkül maradtok. 

Atyám, Akinek Én vagyok a legkedvesebb, kegyetlen ha-

raggal fog lesújtani mindazokra, akik elvesznek Engem tő-

letek. Örökkön örökké a kénköves tóban fognak égni, és 

kínjuk nem enyhül mindörökké. Imádkozzatok azokért, akik 

engedelmeskednek nekik, és helyettem a kihelyezett bál-

ványistent fogják imádni. Ellenük is fellángol haragom, és 

megsemmisítem őket egy pillanat alatt. Rájuk is az a sors 

vár, mint azokra, akiket követnek.  

 

Drága gyermekeim! Most nagyon kemény, embert próbáló 

nehéz idők előtt álltok. A természeti katasztrófák sorozata 

mind figyelmeztetés, hogy térjetek meg. Édesanyám szob-

rai a világ több pontján sírnak. Siratja gyermekeit, akik 

örökre kizárják magukat az örök élet boldogságából. Akik 

számára hiábavalóvá lett keserves kínszenvedésem és 
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kereszthalálom, ami által megváltottam őket. Ha a tragikus 

jelek és üzeneteim süket fülekre találnak, ne csodálkozza-

tok, ha hirtelenül a pokolban találjátok magatokat. 

 

Ezt az üzenetemet sürgősen add közre! Azt akarom, hogy 

mielőbb olvassák, és hasznukra váljon! Nagyon szomorú 

vagyok, és vérkönnyeket sírok minden elkárhozott gyerme-

kem miatt. De tiszteletben tartom szabad akaratukat, mely-

lyel ők döntik el örök sorsukat. Megáldalak benneteket Szí-

vem aggódó, végtelen szeretetével, megerősítő áldásom-

mal, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. 

 

Szentírási megerősítés: Zsid 7, 21: „Megesküdött az Úr, és 

nem bánja meg…” Márk 12, 7-9: „De a szőlőmunkások így 

biztatták egymást: Ez az örökös. Gyerünk, öljük meg, és 

mienk lesz öröksége! Nekiestek hát, megölték és kidobták 

a szőlőből. Mit tesz majd a szőlő ura? Eljön, megöli a sző-

lőműveseket, és másoknak adja ki a szőlőt.” 

 

2017. október 3. Itthon az Úr Jézus: „Drága gyermekeim! 

Higgyetek üzeneteimben! Szavaim világosak és egyértel-

műek. Csak nektek rossz, ha belemagyarázzátok gondola-

taitokat. Az idő itt van. Eljött az óra, amikor beteljesülnek 

szavaim. Minden hirtelen jön. Készüljetek! Éljetek szüntelen 

készenlétben! Most még többet imádkozzatok a lelki erőért, 

a Szentlélek kiáradásáért, a tisztánlátásért és azért, hogy 

bűn nélkül éljetek. Erős akarattal és elhatározással határo-

lódjatok el minden bűntől és minden bűnre vezető alkalom-

tól! Valahányszor ezt teszitek, mindig megerősödtök, végül 

ércfallá, vaskapuvá formállak benneteket, amiről mindig le 

fog pattanni ellenfelem kísértése. Erre áldalak meg benne-
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teket Szívem túláradó, végtelen 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 próféták-

ban; ezekben a végső napokban Fiában szólt hozzánk…” 

 

2017. október 18. Itthon az Úr Jézus: „Drága gyermekeim! 

Most fognak beteljesülni a próféciák. Nincs több haladék. 

Száz évet kapott a Föld Édesanyám megjelenése után, 

hogy teljesítse az üzeneteket, hogy térjenek meg, tartsanak 

bűnbánatot és engeszteljenek a bűnösökért. Nagyon sokan 

mennek a pokolba, mert nincs, aki imádkozzon értük. Leta-

gadják a poklot, az igazságosságot, a büntetést. Nem be-

szélnek a fatimai titkokról, amit Édesanyám mondott. Pap-

jaimnak hatalmas a felelősségük. 

 

Gyermekeim! A világ sorsa sokkal rosszabbra fordult, mint 

korábban bármikor volt. A bűnök az égbe csapnak. Süketek 

és vakok felhívásaimra. Csak a mának élnek, az élvezete-

ket hajhásszák, és úgy fürdenek a bűnben, mint disznók a 

pocsolyában. Undorodom ettől a nemzedéktől. Most egy 

harmadik világháború küszöbén álltok, amelyet azért enge-

dek meg, hogy még mentsem a lelkeket, akiket lehet, és 

kiirtsam a bűnt a Föld színéről. A rengeteg természeti ka-

tasztrófa mind büntetésem jele. Minden mögött Én állok, de 

Engem letagadnak azért, hogy törvényeimet ne kelljen 

megtartani. Igen, gyermekeim: ütött az óra. Már hosszú 

hónapok óta ide nyittatom ki a Szentírást: „Itt az óra, az 

Emberfiát a bűnösök kezére adják”. Itt az óra, amikor meg-

ítélem a Földet. Rengeteg lesz a halott, sokkal több, mint 

az első két világháborúban együttvéve. Megítélem a vilá-
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got, és nem tűröm, hogy továbbra is gúnyt űzzenek Belő-

lem. Az Isten Én vagyok. Eltaposom a bálványisteneket és 

a kisisteneket, akik azt hiszik, hogy uralkodhatnak népe-

men.  

 

Gyermekeim, készüljetek! Soha nem látott szenvedés zúdul 

erre a világra. Beteljesül Szent Péter apostol szava: „az 

egek lángba borulnak és felbomlanak, az elemek a tűz he-

vétől megolvadnak.” (2 Péter 3, 12.) Elpusztítom javaikat, 

amelyeket bálványoztak, megsemmisítem élvezeti cikkei-

ket, amelyek miatt halomra gyilkolták magzataikat. Ugyano-

lyan hullahegyeket csinálok a Föld lakóiból, mint amekkora 

hullahegyeket gyártottak a klinikákon, az abortuszban 

megölt kisgyermekek testéből. Véget ér irgalmasságom 

ideje, és beköszönt igazságosságom haragja. A pokol ösz-

szes ördöge ki van engedve. Ezt mind a bűnösök szabadí-

tották ki, amikor nekik szolgáltak. De ti, kicsi gyermekeim, 

akik megtartjátok hűségesen törvényeimet, az Enyéim 

vagytok. Ne aggódjatok! Mindvégig veletek vagyok, és 

megvédelek titeket mindazoktól a borzalmaktól és szenve-

désektől, amelyeket a bűnösöknek szántam, mert a vétkei-

kért járó poharat nekik kell kiinni és nem az ártatlanoknak. 

Nektek, kicsinyeim, azt mondom: Szent Véremre kérlek, 

amelyet kiontottam a Keresztfán minden bűnösért, imád-

kozzatok ezekért a sátán által megtévesztett nyomorult bű-

nösökért, hogy befogadják kegyelmemet, megtérjenek és 

üdvözüljenek. Mert jaj azoknak, akiket bűnben talál a halál. 

A halál most nagyon hirtelen fog jönni. Sok ember megy 

majd a pokolba. Tiszteletben tartom szabad akaratukat, 

ezért döntéseik következményét kell viselniük örökre. 
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Kicsinyeim! A küszöbön van egy hatalmas keresztényüldö-

zés. Már minden elő van készítve, meg van szervezve, 

csak a jelre várnak, hogy elkezdjék az öldöklést. Igaz Egy-

házam rejtekbe szorul. Zárkózzatok be házaitokba és úgy 

imádkozzatok! Amit a rejtekben a lelketekben kértek, Atyám 

meghallgatja és megadja, ami az üdvösségetekre válik. 

Nektek is azt mondom, amit apostolaimnak: „Ne féljetek 

azoktól, akik a testet megölik.” A lelketeken nincs hatalmuk. 

Lelketek az Én tulajdonom, amelyet Véremen váltottam 

meg és vértanú-halálotok pillanatában Magammal viszlek 

benneteket abba a dicsőségbe, ahol Én vagyok, ahol helyet 

készítettem nektek. Valljatok meg Engem mindhalálig, még 

olyan áron is, ha mások életét is kockára tennétek ezzel, 

mert nem a földi élet számít, hanem csak az örök élet. Nem 

az számít, hogy itt hány évig él valaki, hanem az, hogy in-

nen hova megy az örökkévalóságba.  

 

Fogadjátok Szívből jövő áldásomat, melyet Szívem végte-

len szeretetével adok rátok, és megerősítelek titeket vele, 

az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.” 

 

Szentírási megerősítések: Mt 26, 45: „(Jézus) visszament 

tanítványaihoz, s így szólt: „Aludjatok csak és pihenjetek! 

Elérkezett az óra. Az Emberfiát a bűnösök kezére adják.”  

Jn 17, 1-5: „Jézus az égre emelte tekintetét, és így imádko-

zott: „Atyám, elérkezett az óra. Dicsőítsd meg Fiadat, hogy 

Fiad is megdicsőítsen téged. Hatalmat adtál neki minden 

ember fölött, hogy akiket neki adtál, azoknak örök életet 

adjon. Az az örök élet, hogy ismerjenek téged, az egyedüli 

igaz Istent, és akit küldtél, Jézus Krisztust. Én megdicsőí-

tettelek a földön: a feladatot, amelynek az elvégzését rám 

bíztad, elvégeztem. Most te is dicsőíts meg, Atyám, ma-



127 

gadnál: részesíts abban a dicsőségben, amelyben részem 

volt nálad, mielőtt a világ lett.” 

 

2017. október 24. Itthon az Úr Jézus: „Drága gyermekeim! 

Nagyon szomorú az Én lelkem. Már minden elő van készít-

ve a harmadik világháborúhoz. Amiben most vagytok, az a 

vihar előtti csend. Minden elő van készítve, hogy megsem-

misítsék a nemzeteket, kiirtsák a hitet és földdel egyenlővé 

tegyék a világot. Ez tulajdonképpen visszajövetelem előké-

szítése, mert meg kell tisztítanom a világot. Ezt a pusztítást 

nem Én akarom, hanem a rengeteg bűn, amit az emberek 

elkövettek, hívja le a büntetést. A jók a gonoszokkal együtt 

fognak szenvedni és meghalni, de végcéljuk merőben más. 

A gonoszok elkárhoznak, ők az örök büntetésre mennek. A 

jók viszont, rövid szenvedés után, az örök boldogságra 

jönnek be Országomba.  

 

Drága kicsinyeim, kiválasztott gyermekeim! Készüljetek, 

mert egy soha nem látott, véres keresztényüldözés vár rá-

tok. Minden elő van készítve. Imádkozzatok! Kérjétek a 

Szentlélek erejét és világosságát, hogy megerősítsen tite-

ket, hogy mindhalálig kitartsatok Mellettem és megvalljatok 

Engem ez előtt a bűnös nemzedék előtt, mert csak az üd-

vözül, aki mindvégig kitart. 

  

Drága gyermekeim! Ez a prófécia nem más, mint az Evan-

gélium megismétlése, ahol előre megmondtam, hogy nem-

zet nemzet ellen támad és üldözni fognak titeket az Én ne-

vemért. Ne csodálkozzatok ezen, és ne mondjátok, hogy 

félelmetesek üzeneteim, mert Én csak azt ismétlem, ami a 

Szentírásban benne van. A választottak kedvéért megrövi-

dítem ezeket a súlyos, szenvedésekkel terhelt napokat. 
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Drága kicsinyeim! Ti, akiket kiválasztottalak, készüljetek föl 

a rejtekre, ahol biztonságot adok nektek és megóvlak ben-

neteket a gonosz emberektől. Nemsokára csak a rejtekben 

lehet majd igazi Szentmisét bemutatni, amiért egyébként 

halálbüntetés fog járni. De Én ott akarok maradni köztetek, 

mindazok között, akik élő hittel és szeretettel vesztek körül 

Engem, és akik nem tudnak, és nem akarnak Nélkülem, a 

Legszentebb Eucharisztia nélkül élni, mert Én vagyok éle-

tetek alapja és forrása, ereje és boldogsága. Én vagyok 

számotokra a Minden, a Teremtő, a Megváltó, az Isten. 

 

Drága gyermekeim! Éljetek halálra készen, és ha majd 

számotokra üt az óra, ne féljetek megvallani Engem, és az 

életeteket adni Értem, ha a körülmények úgy kívánják. Ha-

mar lezárul ez a korszak. Most már a legvégét élitek. Egy 

csodálatos, új világ lép a helyébe: az ezer éves béke ural-

ma, ami mindenben más lesz, mint ez a mostani világ. Ak-

kor szeretet és béke csókolgatják egymást, és bűn nem 

lesz többé, mert meg lesz láncolva a sátán. Ezer évre a 

pokol fenekére taszítom. Már most imádkozzatok, hogy 

jöjjön el az Én Országom, mert a Miatyánkban erre az Or-

szágra gondoltam, amikor ezt tanítottam: „Jöjjön el a Te 

Országod, legyen meg a Te akaratod!” Ez az Ország ha-

sonló lesz a paradicsomi állapothoz, amikor Isten az embe-

rekkel lesz és letöröl szemükről minden könnyet. Ez maga 

a Mennyország előszobája lesz. 
  

Drága gyermekeim! Örüljetek, hogy kiragadlak benneteket 

ebből a jelen siralomvölgyből, és átviszlek titeket (a kivá-

lasztottakat), akik a szent gyökér lesztek, amely újra kisar-

jad és kihajt, az ezer éves béke uralmába. Már most ké-
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szüljetek erre! Bűnbánattal járuljatok a szentségekhez, 

gyónjatok, áldozzatok, éljetek készenlétben, mint az okos 

szüzek, hogy amikor megjön a Vőlegény, bemehessetek 

Vele a menyegzőre. Lámpásotok legyen csordultig tele 

olajjal, amely a megszentelő kegyelem, az állandó ima és a 

szenvedések türelmes elfogadása. Vegyetek példát Rólam 

és Szent Édesanyámról! Kövessetek minket a keresztúton! 

Éljetek az önmegtagadás és a kereszthordozás szellemé-

ben! Fogadjatok el mindent úgy, ahogy kapjátok! Ne kér-

dezzétek, hogy miért és hogyan! Hagyatkozzatok Rám tel-

jesen! Maradjatok mindig kisdedek az Én keblemen! A múl-

tat helyezzétek az Én irgalmamba, a jövőt az Én gondviselő 

szeretetembe! Csupán a pillanatokban éljetek, állandó há-

laadásban és dicsőítésben! Mindig mindenért adjatok hálát 

Nekem! Akkor nem fogtok csalódni és boldogok lesztek 

egész életetekben. Örömötök, boldogságotok Én magam 

leszek. Fogadjátok megerősítő áldásomat, melyet Szívem 

végtelen szeretetével adok rátok az Atya, a Fiú és a Szent-

lélek nevében.” 

 

Szentírási megerősítés: Márk 12,29: „Jézus válaszolt” 

 

2017. november 8. Itthon az Úr Jézus: Drága, szeretett kis-

gyermekeim! El nem tudjátok képzelni, milyen boldog va-

gyok köztetek. A legnagyobb gyönyörűségem Nekem az 

emberek fiaival lenni. Ezért szálltam le Atyám öléből. Meg-

testesültem a Szent Szűz, Legszentebb Édesanyám mé-

hében, hogy emberré legyek, és köztetek legyek, mert így 

akartam. Lehoztam nektek Atyám Igéjét, a Szent Evangéli-

umot, a szeretetet, azt a tanítást, amely egyedül tudja bol-

doggá tenni az egész emberi nemet. De sajnos ellenfelem 

megtéveszti az embereket, így félredobják a szeretetet, a 
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legegyszerűbb és legnagyszerűbb tanítást, az Evangéliu-

mot, helyette túlbonyolítják az elméjüket, megrontják életü-

ket és a sok bonyodalom közepette már észre sem veszik, 

hogy a sátánt szolgálják, és a kelepcéjében vergődnek. De 

ti, kicsi gyermekeim, akik oly tiszta egyszerűséggel és nagy 

szeretettel gyűltök körém, megvigasztaljátok értetek átdö-

fött, Legszentebb Szívemet, amelyből minden szeretet for-

rásozik, amelyből az Egyházat hoztam létre, a vér és a víz, 

szentségeim által. 

 

Gyermekeim! Ragaszkodjatok az Általam alapított egyete-

mes, katolikus Egyházhoz! Minden zűrzavar ellenére ra-

gaszkodjatok a legtisztább tanításhoz, a Szent Evangéli-

umhoz. Nap, mint nap olvassátok, ebből merítsetek, hogy 

szentek legyetek, amiképpen kértem tőletek. Minden életál-

lapotban éljétek meg az életszentséget, melynek alapja az 

Isten- és emberszeretet, és az ebből fakadó jócselekede-

tek.  

 

Drága kicsinyeim! Vegyétek nagy kitüntetésnek, hogy szó-

lok hozzátok, hogy tanítalak titeket. Fogadjátok meg intel-

meimet és éljetek szerintük! Határolódjatok el, és ne vegye-

tek részt a világ zűrzavaros tévtanításaiban és rossz csele-

kedeteiben, amelyeket a sátán tár elétek, hogy elveszejt-

sen, és a kárhozatra taszítson benneteket. Ti mindig csak a 

tiszta forrásból igyatok, amely az Én tanításom, Aki út, igaz-

ság és élet vagyok számotokra, és az örök boldogságra 

vezetlek titeket. Kövessetek Engem a keresztúton, az ön-

megtagadás, a lemondás és a türelmes kereszthordozás 

szellemében, mert bár rögös és szenvedésekkel teli út az 

Én keresztutam, de mégis ez az egyetlen ösvény, amely az 

örök életre vezet. Ti ne tobzódjatok a világgal és ne keres-
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sétek annak élvezeteit, mert ezek mind hamis örömök. Jól 

jegyezzétek meg, hogy Én csak attól tiltalak titeket, ami a 

kárhozatotokra van, és csak azt kérem tőletek, ami az üd-

vösségre vezet. 

Fogadjátok áldásomat, melyet Szívem túláradó szereteté-

vel adom rátok, amely megerősít titeket az élet megpróbál-

tatásai között, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.” 

 

Szentírási megerősítések: Zsid 12, 22. 23. 25: „…ti Sion 

hegyéhez járultatok,… Istenhez, Vigyázzatok, ne utasítsá-

tok vissza azt, aki hozzátok szól.” 

 

2017. november 14. Itthon az Úr Jézus: „Drága gyermeke-

im! Közeleg az óra, már itt is van, amikor beteljesülnek 

szavaim. Azért figyelmeztetlek benneteket, mert azt aka-

rom, hogy ne érjen váratlanul, és éljetek szüntelen készen-

létben. 

  

Kicsinyeim! Ne legyetek hitetlenek, hanem hívők! A prófé-

ciák attól jövendölések, hogy előre figyelmeztetnek a ké-

sőbb beteljesülő eseményekre. Nézzetek körül: a világ tisz-

títása, megbüntetése már régóta folyik. A rengeteg termé-

szeti katasztrófa, háború, migráns-áradat, mind a bűnök 

következménye. Imádkozzatok, mert csak a ti imáitokra 

adok még haladékot, és ha elegendő ima száll fel Hozzám 

és felajánlott áldozat, akkor egy-egy csapás el is maradhat. 

Jóllehet Én előre tudom, hogy szabad akaratotokból mit 

fogtok válaszolni, de mégis megvárom válaszotokat. A pró-

féciák, amelyeket tudtotokra adtam, be fognak teljesülni. Az 

üldözés és a háború már itt van, és sok áldozatot fog szed-

ni.  
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Megáldalak titeket drága gyermekeim, Szívem túláradó, 

végtelen szeretetével, megerősítő áldásommal, az Atya, a 

Fiú és a Szentlélek nevében.” 

 

Szentírási megerősítések: Márk 14, 42. 49: „Itt az óra, az 

Emberfiát a bűnösök kezére adják. …az Írásnak be kell 

teljesednie.” 

 

2017. november 15. Itthon az Úr Jézus: „Drága gyermeke-

im! Készüljetek! Egy soha nem látott, hatalmas keresztény-

üldözés vár most a világra. Maga a sátán harcol ellenetek, 

megtévesztve az embereket, hogy titeket hitetleneknek ne-

vezzenek, és mint valami fölösleges szemetet, eltakarítsa-

nak a Földről. Ne féljetek azoktól, akik a testet megölik, de 

semmi más hatalmuk nincs fölöttetek.  

 

Gyermekeim! Csak a bűn elkövetésétől féljetek, ami elvá-

laszt titeket Tőlem, Megváltótoktól, örök életetek Szerzőjé-

től. Ha majd eljön az óra, amely szinte már itt is van, adjá-

tok oda az életeteket Értem. Így dicsőítsétek meg az Em-

berfiát, Engem, Aki a keresztfán kínhalált haltam értetek. 

Valljatok meg Engem, ne féljetek! Szükség van hitetek 

megvallására ahhoz, hogy tudják, Kihez tartoztok, és Kiről 

tesztek tanúságot. Apostolaim is megvallottak Engem an-

nak ellenére, hogy üldözték és megbotozták őket azért, 

hogy ne tanítsanak Rólam. Péter, aki akkor már eltelt a 

Szentlélekkel, ezt mondta üldözőinek: inkább kell engedel-

meskedni Istennek, mint az embereknek. Ezzel folytatták a 

tanítást Rólam, Aki meghaltam, de feltámadtam, és örökké 

élek. Nektek is, gyermekeim, apostolaim nyomában kell 

járnotok, és erős hittel, határozottan meg kell vallani En-
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gem az emberek előtt, még akkor is, ha ezért az életetekre 

törnek.  

 

Drága gyermekeim! Újra mondom, ne féljetek azoktól, akik 

a testet megölik, de lelketek fölött nincs hatalmuk. Lelketek 

az Én tulajdonom, amire úgy vigyázok, mint saját dicsősé-

gemre, és halálotok pillanatában áthelyezlek titeket abba a 

csodálatos, gyönyörű Országba, amelyet öröktől fogva ké-

szítettem nektek, amely azoknak készült, akik Istent szere-

tik. Szeressetek Engem mindhalálig, és adjátok az életete-

ket is Értem, mert senkinek sincs nagyobb szeretete annál, 

mint annak, aki életét adja Istenért. 

  

Gyermekeim! Az óra itt van. Hamarosan leszállok az Égből, 

megmutatom hatalmamat, kiirtom a bűnösöket a Föld szí-

néről, a démonokat és a főördögöt visszataszítom a pokol 

fenekére, és ezer évre megláncolom őket. Nem tűröm to-

vább, hogy gyermekeimet félrevezessék. A sátán ideje ak-

kor lejár, és ezer évig nem lesz szabadon engedve. Az 

ezer év a teljességet jelenti, amikor az emberek békében 

és szeretetben fognak élni. Teljes szívükből fognak szeretni 

és dicsőíteni Engem, Aki a legméltóságosabb Oltáriszent-

ségben köztük vagyok. Akkor nem tudja kísérteni a gonosz 

a lelkeket. Nagy boldogságban, békében és szeretetben 

fognak élni az emberek egymással, de mindenekelőtt Is-

tennel. Az a világ a Mennyország előszobája lesz, ahol igaz-

ság és béke csókolgatják egymást, és a szeretet kiárad 

minden lélekre. Sóvárogva várjátok ezt az eljövendő kor-

szakot, amelyet azért adok, hogy megmutassam az akkor 

élőknek, hogy milyen életet szánt nekik öröktől fogva Isten 

ezen a Földön. Ti pedig, drága kicsinyeim, akik már nem 

lesztek itt a Földön, amikor mindez bekövetkezik, a Menny-
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ből még nagyobb boldogságban fogjátok szemlélni ezt a 

földi Paradicsomot, az ezer éves béke uralmát. Nem lesz 

többé harc a sátánnal, az emberek békében és szeretetben 

fognak élni. A Föld az embert szolgálja, bőségben megter-

mi gyümölcsét. Az embernek nem kell dolgozni, hanem 

élvezik a föld ajándékait, és minden idejüket Isten imádásá-

ra fogják fordítani. Akkor papjaimnak az lesz a feladatuk, 

hogy az elkövetkező nemzedékkel megismertessék tanítá-

somat. Jó és szent életpéldájukkal elől járjanak, hogy híve-

ik őket követve tettekre váltsák Isten törvényeit. Most meg-

tisztítom ezt a világot, kisöpröm a bűnt, a szennyet, a 

mocskot, örökre eltaposom a paráznaság férgét. Az új vi-

lágban minden megfogant élet csak szeretetből jön létre, 

igaz, tiszta szerelemből. Az új világ Isten képmásának le-

nyomata lesz, ahol a szeretet lesz az úr. Ez a világ, amiben 

most éltek, a bűn melegágya, az önzés, az érdek, ami ele-

ve halálra van ítélve, mert nem Istentől származik.  

 

Fogadjátok megerősítő áldásomat, melyet Szívem túláradó, 

végtelen szeretetével adom rátok, az Atya, a Fiú és a 

Szentlélek nevében.” 

 

Szentírási megerősítés: 2 Tessz 3, 1: „az Úr szava” 

 

2017. november 21. Itthon az Úr Jézus: „Drága gyermeke-

im, Szívemnek áldott kicsinyei! Ismerjétek föl az idők jeleit! 

Az óra itt van. Soha nem volt még ilyen káosz a világban, 

mint most. A pokol összes ördöge és démona ki van sza-

badítva, hogy zűrzavart keltsenek a lelkekben és az embe-

rek között. Már minden készen áll a harmadik világháború 

kirobbantására. Pattanásig feszült a helyzet. Imádkozzatok 

a békéért! Imáitokra még sok kegyelmet adok. Jóllehet, a 
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világ megtisztítását már nem lehet elkerülni, ez már régóta 

elkezdődött, de nem mindegy, hogy egy adott területen be-

lül mennyi lesz a szenvedés és a kár. 

 

Kicsinyeim! Szavaimat soha ne felejtsétek el: „Én veletek 

vagyok a világ végezetéig”, „Nálam nélkül semmit sem te-

hettek.” „Aki kér, az kap, aki zörget, annak ajtót nyitnak.” A 

hittel teli, kitartó, állhatatos imára sok kegyelmet adok. A 

leghatásosabb ima a rózsafüzér. Azért, mert abban az Én 

életemről elmélkedtek, és Édesanyám maga könyörög érte-

tek. Ezért biztatlak benneteket, hogy mindennap mondjátok 

el a rózsafüzért, legalább egy öt tizedes szentolvasót, 

amelyből rengeteg kegyelem forrásozik. Erre az imára min-

den kegyelmet megkaptok, amire szükségetek van, mert 

maga a Szentlélek és Édesanyám könyörög értetek. 

  

Kicsinyeim! Ne féljetek attól, aminek be kell következnie! A 

Szentírásban benne van, Szent Péter apostol levelében: „A 

világ tűz által tisztul meg.” Fatimában száz évvel ezelőtt az 

angyal lángpallossal akarta meggyújtani a Földgolyót. A 

pallos lángját az Édesanyám kezéből kiáradó fény, a szere-

tetláng oltotta el, mert az isteni szeretet lángja összehason-

líthatatlanul nagyobb, mint a gyűlölet tüze. Azért kérem 

most is az imát. Égig érő könyörgéssel, Isten iránti végtelen 

nagy szeretettel imádkozzatok! Kérjétek Tőlem a kegyelmet 

a lelkek megmentéséért, kegyelmem kiáradásáért, az el-

mék megvilágosodásáért, és mindazért a kegyelemért, ami-

re itt és most szükségetek van. Itt vagyok köztetek, kereszt-

re feszítve, Véremet kiontva, mert a hitetlenek, a bűnben 

élők ma is keresztre feszítenek Engem a lelkükben, és ha 

újra itt lennék köztetek, megint keresztre feszítenének, mint 

kétezer évvel ezelőtt. Mivel már fölmentem Atyámhoz és 
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testben nem jövök el úgy újra, mint legelőször, hanem csak 

megdicsőült formában, az ég felhőin, ezért most azokat 

üldözik, akik a Nevemet viselik, és tanításom szerint élnek. 

Ezért van most ilyen nagy keresztényüldözés. A sátán látja 

a keresztények homlokán a szent jelet, a keresztség szent-

ségét, és dühödt erővel támad rájuk, hogy elpusztítsa őket. 

Ne féljetek azoktól, akik a testet megölik, de a lelketek fölött 

nem lehetnek úrrá. Ti szent istenfélelemmel tartsátok meg 

törvényeimet, a szeretet főparancsát és akkor nyugodtak 

lehettek bármikor és bármilyen körülmények között haltok 

meg: biztos helyetek van a Mennyben. 

 

Erre áldalak meg titeket, Szívem túláradó, végtelen szere-

tetével az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.” 

 

Szentírási megerősítés: Márk 6, 34: „(Jézus) sok mindenre 

kezdte őket tanítani”  

 

2017. november 22. Itthon az Úr Jézus: „Drága gyermeke-

im! Kizárólag miattatok tartom még fenn ezt a világot. Tiér-

tetek, akik tisztalelkűek vagytok, akik szerettek Engem, tü-

relemmel viselitek szenvedéseiteket, és megtartjátok törvé-

nyeimet. Atyám karja súlyosan fenyít. Már lesújtani készül a 

Földre. 

  

Gyermekeim! Ha látnátok, hogy mennyi a bűn, úgy az Egy-

házban, mint a világban, és hogy mekkora felfordulás és 

káosz uralkodik a lelkekben és a környezetükben, meghal-

nátok a rémülettől. Már a természet sem bírja ezt a felfor-

dulást. Azért vannak a katasztrófák, a cunamik, a földren-

gések, a tűzvész és az árvíz, az égi háborúk, a villámok és 

minden katasztrófa. Én, Aki a szívek és a vesék vizsgálója 
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vagyok, látom az emberek gondolatait. Még Engem is el-

képeszt, hogy az emberek ekkora nagy pusztulás láttán 

hogy-hogy nem fordulnak Istenhez, miért nem bánják meg 

bűneiket. Miért nem váltanak irányt, hogy a rossz útról le-

térve az üdvösségre vezető, keskeny ösvényen indulnának 

el. Borzasztó ez a megátalkodottság. Ez a bűnben való 

vergődés olyan, mint amikor egy nagytestű állat beleragad 

az iszapba, kínlódik-vergődik, de nem hogy ki tudna jönni 

belőle, hanem csak még mélyebbre süllyed.  

 

Gyermekeim! Értsétek meg, amit mondtam: „Nélkülem 

semmit sem tehettek.” Semmi jót, csak rosszat. Egyedül az 

Isten kegyelme, ereje és végtelen szeretete tud kibillenteni 

titeket a bűnből, a rosszból, az iszapból. De ha nem kéritek, 

és nem imádkoztok, menthetetlenül elvesztek.  

 

Gyermekeim! A világban mindig is harc dúlt. Most különö-

sen hatalmas a csata a lelkekért. A pokol összes ördöge és 

démona ki lett engedve az emberek bűnös cselekedetei 

miatt. Ugyanis a bűnös szabadítja ki őket a pokolból, ami-

kor a rosszat választja.  

 

Gyermekeim! Soha ne ragaszkodjatok saját akaratotokhoz, 

mert a gonosz az ő szándékát úgy tünteti fel, mintha az a 

tiétek lenne. A Miatyánkban ezt tanítottam: „Legyen meg a 

Te akaratod.” Ezért kutassátok, keressétek mindig, hogy mi 

az Isten akarata. Könnyű szerrel rájöttök, ha a főparancs 

tükrében vizsgáljátok meg az eseményeket. Mindig a sze-

retet és az irgalom mellett döntsetek, mert ez az Isten aka-

rata. A Szentírás ismerete fontosabb minden tudománynál, 

mert ennek tudása világító fáklya, amely vezet titeket a 

szellemi zűrzavarok sötétségében. Ha ismeritek a Szent-
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írást, akkor bölcsen tudtok élni. Mindig fölismernétek, mi az 

Isten akarata, és akkor akadálytalanul haladnátok előre az 

üdvösségre vezető úton. De aki nem ismeri az igazságot, a 

Szentírást, az vakon tapogatódzik a sötétben, mindenféle 

eretnekség és tévtanítás csapdájába esik, ami újabb meg 

újabb szenvedéseket hoz rá. Ezért, drága kicsinyeim, kivé-

tel nélkül mindenkinek, akiket elétek hozok, hirdessétek az 

Evangéliumot, az Én tanításomat, mert egyedül ez az igaz-

ság, amely megvéd titeket a sátán csapdájától, amely 

megnyitja szíveteket a jóra, a szépre, és a szeretetre.  

 

Drága gyermekeim! Éljetek szüntelen készenlétben! A na-

pot és az órát senki sem ismeri, de egy biztos: hogy elérke-

zik. Eljön az egyén halálának a pillanata, amikor megjelenik 

számadásra Isten ítélőszéke előtt, és elfoglalja az őt megil-

lető helyet, amelyet cselekedeteivel kiérdemelt. Onnan már 

nincs visszaút, és nem lehet rajta változtatni. Aztán majd a 

végítéleten, feltárulnak mindenki előtt az egyének cseleke-

detei, amiről az Evangéliumban ezt mondtam, hogy „amit 

most titokban tesztek, a háztetőkről fogják hirdetni”. Ezért, 

gyermekeim, úgy éljetek, hogy senki ne tudjon elmarasztal-

ni titeket életmódotokért, szavaitokért és tetteitekért. Szen-

teljétek Nekem az életeteket, és akkor Én boldoggá teszlek 

titeket már ezen a Földön. Egyesüljetek Velem tiszta lélek-

kel a Szentáldozásban, és akkor mindent megnyertetek 

ezen a világon, mert Én a legnagyobbat, Önmagamat 

adom nektek. Akkor beviszlek titeket a menyegzőre, Atyám 

Országába, ahol helyet készítettem nektek. Ott az örök 

boldogság vár rátok. De ha nem működtök együtt kegyel-

memmel, kirekesztitek magatokat a külső sötétségre, ahol 

sírás és fogcsikorgatás lesz mindörökre. Ettől akarlak meg-

óvni titeket, kicsi gyermekeim. Ezért üzenek és figyelmez-
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tetlek. Mert az idő a Földön véges, hamar lejár, és az örök-

kévalóságon át mindenkinek viselnie kell tettei következ-

ményeit. Megáldalak titeket Szívem túláradó, végtelen sze-

retetével az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.” 

 

Szentírási megerősítés: Márk 2, 19: „Jézus válaszolt” 

 

2017. november 28. Itthon az Úr Jézus: „Drága gyermeke-

im! El nem tudjátok képzelni, milyen nagy boldogságot ké-

szítettem számotokra az örök hazában. Ennek a hatalmas 

boldogságnak az előízét éreztetem meg veletek a Szentál-

dozásban. Örömötök forrása, boldogságotok titka Én ma-

gam vagyok, Aki oly nagyon szeretlek titeket, hogy mindig 

köztetek akartam lenni. Ezért maradtam itt, a Legméltósá-

gosabb Oltáriszentségben, és táplállak titeket Önmagam-

mal, értetek feláldozott drága, Szent Testemmel és Vé-

remmel. Ó, ha felfognátok, mily nagy szeretet rejlik e sza-

vak mögött, belehalnátok a boldogságba. Ember így nem 

tud szeretni, csak az Isten. Csak Isten képes rá, hogy szét-

ossza magát, és hogy veletek egyesüljön lélekben, ami a 

legmagasabb rendű együttlét. Ha fölfognátok azt, mekkora 

kegyelem vagyok az egész világ és az egyes ember szá-

mára, hogy mit jelent a Szentáldozás – minden ember tér-

den kúszva menne a templomba, mellét verné a bűnbánat-

tól, és mindenki Engem akarna a szívébe fogadni. Engem, 

a legnagyobbat, a második isteni személyt, az Isten egy-

szülött Fiát, a Megváltót, az Üdvözítőt. 

  

Gyermekeim! Magamnál nagyobbat nem tudnék adni nek-

tek. Ezért arra kérlek titeket, bár felfogni nem tudjátok az 

Ajándék nagyságát, de mégis igyekezzetek tisztán élni, 

szentül, mint a szent angyalok. Tartsátok meg törvényeimet 
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maradéktalanul! Én a szeretet Istene vagyok. Egész életem 

példaként szolgál előttetek. Azt kértem tőletek, hogy En-

gem kövessetek, Aki úgy szerettem Atyámat, hogy min-

denben engedelmeskedtem Neki – ezt kérem tőletek is. Ez 

legyen Istenszeretetetek, hogy Atyám törvényeit maradék-

talanul teljesítsétek. Én úgy szerettelek titeket, hogy az éle-

temet adtam oda értetek. Ugyanezt várom el tőletek is, 

hogy úgy szeressétek a felebarátot, ahogy Én, hogy ha 

kell, akár az életeteket is adjátok oda érte, ahogy azt Kolbe 

atya tette a koncentrációs táborban, és ezzel megmenekí-

tett egy családfőt. Az a legkevesebb, hogy amit magatok-

nak nem akartok, azt a másik embernek se tegyétek, és 

ahogy szeretnétek, hogy veletek bánjanak, úgy bánjatok a 

másik emberrel.  

 

Drága gyermekeim! A világ ma egy csatatér, ahol gyilkolás 

folyik, háború, öldöklés, gyűlölet, veszekedés és harag. 

Mintha Én meg sem születtem volna, nem hoztam volna le 

Atyám Igéjét, a szent Evangéliumot és a szeretet törvényét. 

Pedig ha körülnéztek a világban, Isten ujjlenyomata látszik 

minden teremtményen: emberen, állaton, növényen, a ter-

mészeten, az egész világmindenségen. Isten túláradó sze-

retete népesítette be a földet és a vizeket emberekkel és 

állatokkal, és Atyám mindegyikről gondoskodik. A Földön a 

bűn miatt billent meg az egyensúly, az emberek önzése, 

kapzsisága miatt. Egyik uralkodik a másikon, azt hiszi, hogy 

örökké itt marad. Pedig minden ember porrá lesz, meg-

semmisül, de a cselekedeteit hozza magával ítélőszékem 

elé. Jó lenne, ha tudomásul vennétek, és szem előtt tarta-

nátok az igazságot, hogy az életeteket Istentől kaptátok, és 

csak addig lehettek itt, a Földön, ameddig Atyám úgy akar-

ja. Ezért kértem a szüntelen készenlétet, mert bárki bármi-
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kor megállhat Isten ítélőszéke előtt. Akkor lezárul élete, és 

tettei alapján nyeri, vagy veszti el az örök életet. 

 

A sátán soha nem látott módon harcol a lelkekért, hogy po-

kolra taszítsa őket. Ha látnátok, milyen harc folyik szellemi 

szinten, meghalnátok a rémülettől. A pokol összes ördöge 

ki van engedve, és mindenféle módon igyekszik elbuktatni 

és kárhozatra taszítani az embereket. A bűnt, a mocskot, a 

szennyet szép csomagolóeszközbe burkolja, hogy tetsze-

tős és kívánatos legyen, mint annak idején a gyümölcs a 

Paradicsomkertben, amit Éva leszakított a tiltás ellenére, és 

ettek belőle. Ez a gyümölcs mindannak a bűnnek a szimbó-

luma, amire ráveszi az embereket a sátán. A szeretetet, 

mint szót, kiforgatták az értelméből, az már minden jelen-

téssel bír, csak azzal nem, ami valójában. Mert mit jelent 

szeretni? Engedelmeskedni Istennek, amint Én tettem. Az 

életét áldozni másokért, amint Én tettem. Ennek semmi 

köze nincs a bujasághoz, a paráznasághoz, az érdekhez, 

amit ma ezzel a szóval fejeznek ki.  

 

Gyermekeim! Csak és kizárólag a Szentlélek megvilágosító 

kegyelme által tudtok eligazodni ebben a szellemi zűrza-

varban, ami ma a világot sújtja. Mindennap, már reggel 

imádkozzátok el a Szentlélek himnuszát! Kérjétek a Szent-

lelket, az Ő hét ajándékát, hogy Ő vezessen, az Ő fénye 

ragyogja be elméteket, lelketeket és testeteket! Ha ezt te-

szitek, akkor megkapjátok a bölcsességet, a tisztánlátást, 

és el tudtok igazodni a sátán útvesztőiben. Ó, ha látnátok, 

hogy mennyi csapdát helyezett ki ellenfelem a gyanútlan 

emberek elé, hogy azok elbukjanak, beleborzadnátok a 

rémületbe. A sátán a jó égisze alatt támad. Megvalósítatlan 

jócselekedetekkel van kirakva a pokolba vezető út. Gyü-
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mölcseiről ismeritek meg a fát: ne higgyetek a gonosznak! 

Ti csak maradjatok meg a szent egyszerűségben és a tisz-

taságban, ami az én tanításom. Szavaitok legyen igen-igen 

és nem-nem. Ami ezen túl van, az a sátántól van.  Erre ál-

dalak meg titeket Szívem csodálatos, mindeneket felülmú-

ló, végtelen szeretetével az Atya, a Fiú és a Szentlélek ne-

vében.” 

 

Szentírási megerősítés: Márk 9, 39: „Jézus válaszolt” 

 

2017. november 29. Itthon az Úr Jézus: „Drága gyermeke-

im! A legboldogabb akkor vagyok, amikor egy tiszta lélekkel 

egyesülök a Szentáldozásban. Ilyenkor mindig azt mon-

dom: érdemes volt megtestesülnöm legszentebb Anyám 

méhében, világra jönnöm, Emberré lennem, és feláldoztat-

nom a keresztfán, hogy legszentebb Testemmel és Vé-

remmel köztetek legyek. El nem tudjátok képzelni, hogy 

milyen boldogság és sikerélmény, amikor egy szenttel 

egyesülök, mert vannak a Földön élő szentek. Nem hiába 

mondtam, hogy legyetek szentek, mert Én Szent vagyok. 

Mindaz, aki olvassa és tettekre váltja tanításomat, az szent. 

Szent Pál is szenteknek nevezte a gyülekezet tagjait. Azért 

engedek meg gyarlóságokat a szentek körében, hogy el ne 

bízzák magukat. És azért, mert örömömet találom igyeke-

zetükben, hogy harcolnak a sátánnal, ellene mondanak a 

kísértéseknek, a bűnnek, és lángoló szeretettel belevetik 

magukat szeretettől lángoló, irgalmas Szívembe, az örök 

élet tűzkohójába, ahol kiégetek belőlük minden hiábavaló, 

fölösleges gyarlóságot. Ezeknek már nincsenek bűneik, 

mert olyan undort és utálatot támasztottam a lelkükben a 

bűn iránt, hogy képtelenek még rágondolni is, nemhogy 

elkövetni. Mindezeket azért mondtam el, hogy nem hiába-
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valóak erőfeszítéseitek, mert el lehet érni már itt a földi 

életben az életszentséget.  

 

Drága kicsinyeim! Adjatok hálát különösképpen azért, hogy 

köztetek maradtam a Legszentebb Oltáriszentségben! Ez a 

ti erőforrásotok és a Szentgyónás, hogy újra meg újra föláll-

jatok bűneitekből, gyarlóságaitokból, és megerősödve újra 

csatába szálljatok a sátánnal. Amíg itt éltek a Földön, az 

életetek egy folyamatos harc a gonosszal, de soha ne fe-

lejtsétek, hogy a ti harcotok megdicsőít Engem, titeket meg 

egyre erősebbé tesz. Az örök győzelem pálmája leng már 

itt és most a kezetekben, aminek a legjobban a Mennyor-

szágban fogtok örülni. 

  

Drága kicsinyeim! Így tekintsetek mindennapjaitok harcaira, 

hogy Én nagy örömömet találom bennetek. Igyekezzetek 

mindig tiszta lélekkel a szívetekbe fogadni Engem, Aki ha-

talmas védelem vagyok lelketek-testetek számára. Távol 

tartom a gonoszt, mert mint a Nap, úgy ragyogok a lelke-

tekben, és ez a ragyogás kisugárzik belőletek, és a sátán 

nem mer még meg sem közelíteni. Gyötrelmet okoz neki, 

ha mégis megközelíti az ilyen lelket, mert szenved az Én 

valóságos Jelenlétemtől. 

  

Gyermekeim! Higgyetek erősen a Szent Eucharisztiában, 

Amelyben valóságosan jelen vagyok Szent Feltámadott 

Testemmel és Véremmel. A legméltóságosabb Oltáriszent-

ség tartja fönn ezt a világot, és a Szentmise, amely ke-

resztáldozatom vértelen megújítása. Ha beszüntetnék a 

legszentebb Áldozatot, a Szentmisét, az a világ pusztulá-

sához vezetne. Sajnos ellenfelem azon mesterkedik, hogy 

elpusztítsa Egyházamat, és benne a legnagyobbat, a 
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Szentmisét megszüntesse, és a Szent Eucharisztiát elta-

possa, eltörölje. De mondom nektek: ha sikerül is ezt neki 

megtenni, azok az emberek, akiket rávesz erre a halálos, 

nagy bűnre, azoknak egy pillanatnyi nyugtuk nem lesz, és 

egymással is civakodnak. Felszínes vigadozásuk pedig 

örök gyötrelembe fordul. Ahogy Szent János apostol levele-

iben leírta, úgy Én is megismétlem: van olyan bűn, ami ha-

lálos, amiért ne imádkozzatok, mert az az ember, aki eladta 

a lelkét a sátánnak, azt Én is átengedtem ellenfelemnek, 

mivel tiszteletben tartom az egyén szabad akaratát. Csak 

azokért imádkozzatok, akik nincsenek tudatában annak, 

hogy ellenfelemet szolgálják: az ő számukra még van visz-

szaút. De akik tudva és akarva elkötelezték magukat a sö-

tétség hatalmának, azok mindörökre a gonosz martalékai 

lesznek. Mindez Engem hatalmas szomorúsággal tölt el, de 

tiszteletben tartom szabad akaratukat, ezért nem szólok 

bele döntésükbe. 

 

Az életszentség egy olyan dolog, amelyen folyamatosan 

dolgozni kell. A nap folyamán nem elég egyszer kezet 

mosni. Mert ha valami piszkos dologhoz hozzáértek, újra 

meg kell mosni. Ugyanígy vagytok a lélekkel is, amelyet 

állandóan érnek kísértések és mások bűnei. Újra meg újra 

meg kell tisztulnotok a bűnbánatban, és amikor alkalmas és 

lehetséges, a szentgyónásban. Nagy kegyelem a bűnbánat 

szentsége. Ott a bűnbánó lélek megszabadul terhétől, új 

életet kezdhet, mert Én nem csak megbocsátom, de el is 

felejtem bűneit. Ezért bíztam apostolaimra és utódaikra, a 

papokra az oldás és a kötés hatalmát. Amit feloldanak a 

Földön, fel lesz oldva a Mennyben is. Amit megkötnek a 

Földön, meg lesz kötve a Mennyben is. Ez vonatkozik a 

feloldozásra, a bűnbocsánatra, de arra is, ha nem oldozhat-
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ják föl a hívőt. A hívőnek tudnia kell, hogy ha nem tér meg 

és nem nyer feloldozást, el is kárhozhat. Ez a tükör számá-

ra, hogy tisztán lássa lelke állapotát. Ezért akik bűnös kap-

csolatban élnek, azokat tilos feloldozni. Mindaddig, amíg a 

kapcsolat fennáll. Ha pedig így áldoznak, azt a kárhozatuk-

ra veszik. Bekényszerítenek Engem szívükbe, ahol a sátán 

az úr, ahol Engem újra keresztre feszítenek.  

 

Gyermekeim! Óvakodjatok minden bűntől! Igyekezzetek 

eljutni az életszentségre! Akkor a lelketek megtelik derűvel, 

békével és boldogsággal. Erre áldalak meg benneteket, 

Szívem túláradó, végtelen szeretetével az Atya, a Fiú és a 

Szentlélek nevében.” 

 

Szentírási megerősítés: Mk 9, 7.: „A felhőből szózat hallat-

szott: „Ez az én szeretett Fiam, őt hallgassátok!”  

 

2017. dec. 1. Szentségimádáson az Úr Jézus: „Drága 

gyermekeim! Az idő itt van. Nagyon borzalmas dolgok jön-

nek a világra. Ami következik, az nem az Én akaratom. Bű-

neitek vonzzák le rátok a büntetést. A világnak meg kell 

tisztulni. Minden bűn büntetésért kiált. Ha most mindenki 

megtérne, elmaradna a csapás. Hiába kértelek és figyel-

meztettelek benneteket annyi éven keresztül, intelmeim 

süket fülekre találtak. Azóta is egyre mélyebbre süllyedte-

tek a bűn mocsarában. Nekem, Megváltótoknak hátat fordí-

totok. Nem használ a szép szó, nem kell az Evangélium. 

Nem tűrhetem tovább süketségeteket és közömbösségete-

ket. Elérkezik büntetésetek. Atyám karja nagyon súlyosan 

fenyít. Mint ahogy ti süketek vagytok figyelmeztetéseimre 

és tanításomra, úgy Én is süket leszek, amikor szenvedé-

seitekben és kínjaitokban Hozzám fogtok kiáltani. Ki fogjá-
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tok inni a fenyítés kelyhét. Fenékig ki kell ürítenetek. De ha 

valaki igaz bűnbánattal fohászkodik Hozzám, azon megkö-

nyörülök. Megmentem lelkét a kárhozattól. Tüzemben tisztí-

tom meg, mint ezüstöt a salaktól, és ragyogni fog orszá-

gomban, miként a csillagok. Türelmet és irgalmasságot ta-

núsítok mindazok iránt, akik megbánják vétkeiket. De a 

megátalkodottaknak viselniük kell bűneik következményeit.  

 

Kicsinyeim! A tisztítás már elkezdődött. A büntetés elérke-

zik. Imáitokra még enyhítést adok, de amit mondtam, már 

nem kerülhető el. Térjetek meg, amíg még nem késő! Erre 

áldalak meg titeket kicsi gyermekeim, megerősítő áldá-

sommal, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.” 

 

Szentírási megerősítés: Márk 6, 31: „(Jézus) szólt” 

 

2017. december 6. Itthon az Úr Jézus: „Drága gyermekeim! 

Egyházam nyíltan felvállalja és hirdeti az eretnekséget. A 

szabadkőművesek beférkőztek a Vatikánba. Az egész 

Egyházat nyomás alatt tartják, és irányításuk alá vonják. De 

ti, gyermekeim, akik megkaptátok a tisztánlátást, nem vagy-

tok alávetve nekik. Nektek kell továbbra is képviselni taní-

tásomat, Aki ugyanaz vagyok tegnap, ma és mindörökké. 

Szent Igém elévülhetetlen, örök, tanítás, amely mindörökké 

érvényes a Mennyben és a Földön. 

  

Gyermekeim! Most következik a végső, nagy összecsapás. 

Az anti-egyház és az Egyház között, az anti-evangélium és 

a Szent Evangélium között. Tartsátok meg az igaz hitet, és 

üdvözültök! Aki pedig tévtanításokat hirdet, és szembe 

megy tanításommal, az a kárhozat fia. Ezt mondtam: „Élje-

tek szüntelen készenlétben, mert nem ismeritek sem a na-
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pot, sem az órát.” Éljetek úgy, hogy ha bármikor meg kell 

állnotok ítélőszékem előtt, az igazak közé soroljalak benne-

teket! 

  

Gyermekeim! Most nagy horderejű események következ-

nek a világra. Dicsőséges visszajövetelem már nagyon kö-

zel van. A próféciák beteljesülnek. Az emberiség nyakig 

van a bűnben. A fegyverek készen állnak, hogy megsem-

misítsék a világot. Az emberiség most érte el azt a techni-

kai felkészültséget, hogy képes legyen önmagát és az 

egész világot kipusztítani. Miközben az élvezeteket hab-

zsolja és ragaszkodik földi életéhez, azon mesterkedik, 

hogy hogyan pusztítsa ki önmagát. Ez a nagy ellentmondás 

ellenfelemtől jön, aki megtéveszti az elméket, és leépíti az 

agyakat. Már nem tudnak bölcsen gondolkozni, nem látnak 

tisztán. A vezetők olyanok, mint egy narkós állapotban levő 

ember, aki csak homályosan néz a semmibe, nem ért és 

nem tud semmit. Ezt láthatjátok, amikor a migránsokat be 

akarják telepíteni Európába. Mindenki tudja és látja, hogy 

mekkora kárt okoznak és milyen nagy terhet jelentenek. 

Európa a keresztény kultúra bölcsője. Minden törvény és 

jogszabály a Tízparancson, a keresztény tanításon alap-

szik. Ezeket szét akarják zúzni a szabadkőművesek, hogy 

a helyébe az ő eszement, liberális elveit helyezzék. A köz-

mondás ezt mondja: tartsd meg a törvényt, és a törvény 

megtart téged. De ha nincs törvény, amit megtartanak, ak-

kor az embereket sem tartja meg már semmi. Ha minden-

kinek mindent szabad, akkor ez csak zűrzavarba torkollik. 

Olyan ez, mint amikor az utcán nem működnek a közleke-

dési lámpák, és a járművek egymásnak ütköznek.  
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Kicsi gyermekeim, nektek van világító fényetek: az Én 

Evangéliumom, és van erőforrásotok: az Oltáriszentség. 

Ezt soha nem veheti el tőletek senki. De még ha el is ven-

nék, Én mindig gondoskodom róla, hogy a rejtekben meg-

maradjon mindkettő. Ne féljetek: veletek vagyok és veletek 

maradok a világ végéig. Nélkülem semmit sem tehettek. Én 

együttműködöm mindazokkal, akik törvényeimet igyekez-

nek tettekre váltani és annak érvényt szerezni a környeze-

tükben is.  

 

Kicsinyeim! Ne féljetek azoktól az eseményektől, amelyek 

hamarosan sújtják az egész világot. Jóllehet, ezek félelme-

tesek, mert rengeteg emberéletet fognak kioltani, de ti csak 

a bűntől féljetek, ami a kárhozatba taszít. Ha megtartjátok 

törvényeimet, akár éltek, akár meghaltok, az Enyéim vagy-

tok, Hozzám tartoztok, és elnyeritek az örök életet. Erre 

áldalak meg titeket, drága kicsi gyermekeim, Szívem túl-

áradó végtelen szeretetével az Atya, a Fiú és a Szentlélek 

nevében.” 

 

Szentírási megerősítés: Mk 9, 7. „A felhőből szózat hallat-

szott: „Ez az én szeretett Fiam, őt hallgassátok!”  

 

2017. december 12. Itthon az Úr Jézus: „Drága gyermeke-

im! Isten nem hagy magából gúnyt űzni. Egy ideig tűrök, 

várok, türelmet tanúsítok, de végül megfizetek mindenkinek 

tettei szerint. Rettenetes az élő Isten kezébe kerülni, mert 

az Isten, emésztő tűz. Igazságossága épp olyan mély és 

tökéletes, mint irgalmassága. Isten a szívek és a vesék 

vizsgálója. Ő látja minden ember gondolatát, szándékát. 

Számba veszi minden cselekedetét, és megfizet mindenki-

nek tettei szerint. A jókat, az igazakat megjutalmazza: örök 
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élettel fizet bőségesen nekik. De a csalókat, a hazugokat, a 

gonoszokat az örök tűzre juttatja, ahol lesz sírás és fogcsi-

korgatás.  

 

Gyermekeim! Óvakodjatok minden bűntől! Egyedül Isten 

törvényei világítsanak előttetek, mint világító fénysugár! 

Csak törvényeim megtartására igyekezzetek minden kö-

rülmény között! Legyetek szentek! Éljetek szüntelen ké-

szenlétben! Akkor megóvlak titeket minden szenvedéstől, 

még akkor is, ha a külső látszat ennek ellene mondana. Ha 

üldöznek és fenyegetnek benneteket, Én akkor is meg-

ajándékozlak titeket olyan lelki örömmel és békével, hogy 

semmibe vesztek minden külső körülményt. A szívetekben 

boldogan ismétlitek a nyolc boldogságot, amit a Hegyi Be-

szédben mondtam. Azért, mert örömötök oka és forrása Én 

vagyok, a Feltámadott, az Üdvözítő, a Krisztus, az Úr, az 

Örök Bíró. Minden reményetek Bennem van, ezért soha 

nem fogtok csalódni. De jaj, annak, aki az emberekben bí-

zik! Olyan, mint a homokra épült ház, amely az első vihar 

után összedől és romhalmazzá válik.  

 

Kicsi gyermekeim! Hallgassatok figyelmeztetéseimre, vált-

sátok tettekre tanításomat, és akkor boldogok lesztek már 

itt a Földön! Nagy lelki békétek lesz és elnyeritek az örök 

életet. Erre áldalak meg titeket, Szívem túláradó, végtelen 

szeretetével, megerősítő áldásommal ezekben a zavaros 

időkben az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.” 

 

Szentírási megerősíts: Márk 3, 28: „(Jézus:) Bizony mon-

dom nektek.”  
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2017. december 13. Itthon az Úr Jézus: „Drága gyermeke-

im! Egy nagy pusztulás előestéjén álltok. Az emberek bűnt 

bűnre halmoznak. Atyám keményen megfenyíti mindazo-

kat, akik nem akarnak Róla tudomást venni, és figyelmen 

kívül hagyják törvényeit. A jók a gonoszokkal együtt fognak 

elpusztulni. De a jók megkapják örök jutalmukat a Menny-

ben, míg a gonoszok örökké bűnhődni fognak a pokolban. 

  

Gyermekeim! Csak egyetlen mentségetek maradt: az Én 

végtelen irgalmam. Ha Hozzám könyörögtök, megmentitek 

lelketeket. Fogadjátok meg figyelmeztetésemet, tisztítsátok 

meg lelketeket minden bűntől, a bűnbocsánat szentségé-

ben, akkor megmenekültök. Megáldalak titeket, Szívem 

túláradó, gondviselő szeretetével, megerősítő áldásommal 

az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.” 

 

Szentírási megerősítések: Márk 1, 14-15: „Jézus… mondta: 

„Beteljesedett az idő, és már közel van az Isten országa. 

Tartsatok bűnbánatot, és higgyetek az evangéliumban.” 

 

 
2017. december 19. Itthon az Úr Jézus: „Drága gyermeke-

im! Szavaim igazak és ámenek. Egy pont és egy vessző 

sem semmisül meg tanításomból, mert ezek örök érvényű-

ek. Ezeken nem lehet változtatni. Én kereszthalált haltam 

az igazságért. Ha azt hazudtam volna, hogy nem vagyok 

az Isten Fia, elkerültem volna a keresztre feszítést és a 

kínhalált. De mivel megvallottam az igazságot, ezért mond-

hattam Magamra, hogy Én vagyok az Igazság. Én ugyanaz 

vagyok tegnap, ma és mindörökké. Tanításom megmásít-

hatatlan. A bűn mindig is bűn marad, a szentség pedig 

szentség marad mindörökké. Az az ember, aki ezt megpró-
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bálja megváltoztatni, Istennek képzeli magát, holott por és 

hamu. A sátán gőgje lakik benne, aki ál-irgalmassággal és 

az embereknek való megfeleléssel indokolja téves csele-

kedeteiket. Jaj, azoknak, akik nem engedelmeskednek ta-

nításomnak. Úgy járnak, mint a bukott angyalok, akiket le-

taszított Szent Mihály, seregével együtt, a Mennyből. Ezek 

ugyanúgy le lesznek taszítva a külső sötétségre, ahol sírás 

és fogcsikorgatás lesz. Ők soha nem láthatják meg dicső-

ségemet és nem részesülhetnek benne.  

 

Drága gyermekeim, főleg papjaim! Határolódjatok el min-

den eretnekségtől és mindattól, ami ellenkezik tanításom-

mal, ami szembe megy törvényeimmel és az Általam alapí-

tott Egyház törvényeivel! Maradjatok engedelmes kisdedek! 

Fogadjátok el és váltsátok tettekre tanításomat, a Szent 

Evangéliumot! Akkor elnyeritek lelketek nyugalmát, az ál-

dott békét és az örök boldogságot. 

 

Ádáz harc folyik a lelkekért. A sátán és csatlósai rettenetes 

szellemi zűrzavart kavarnak az elmékben és a szívekben. 

Túlbonyolítják a semmit. Egyetlen céljuk az, hogy átlátha-

tatlan és felismerhetetlen legyen mesterkedésük, és akit 

csak lehet, tévedésbe sodorjanak, és kárhozatra vigyenek.  

 

Megáldalak benneteket, Szívem túláradó, végtelen szerete-

tével az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.” 

 

Szentírási megerősítés: Kol 3, 16: „Krisztus tanítása” 

 

2018. jan. 5. Szentségimádáson az Úr Jézus: „Drága 

gyermekeim! Az óra itt van. Készüljetek! Soha nem látott 

világégés előestéjén álltok. Ezért azt mondom nektek: min-
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den itt marad. Ne törjétek magatokat világi kincsek, értékek 

után! Egyedül a lelketeket készítsétek! Ezt kértem: legyetek 

tökéletesek, mint Mennyei Atyátok! Szüntelen imádkozza-

tok! Tisztuljatok meg a bűnbánat szentségében! Bízzatok 

irgalmamban! Papjaim által Én oldozlak fel benneteket bű-

neitek bilincseiből, amellyel a sátán kötözött meg. Kiszaba-

dítalak benneteket bűnös kapcsolataitokból. Megtisztítalak 

titeket értetek kiontott drága Szent Véremmel. De csak ak-

kor tudom megtenni, ha együttműködtök kegyelmemmel. 

Ellene mondotok a sátán minden kísértésének. Lelketeket 

megtisztítva, Szentségeimhez járultok. Tiszta szívetekbe 

akarok térni! Azért, hogy Én legyek életetek központja és 

irányítója. Akkor megváltoztatom életeteket. Szentekké 

formállak benneteket. Célt és értelmet adok életeteknek. 

Ne féljetek ettől a változástól! Én, csak attól fosztalak meg 

benneteket, ami a károtokra van. De mindazt megadom, 

ami a javatokat szolgálja, ami az örök üdvösségetekre vá-

lik. Elsősorban szeressétek Istent úgy, hogy teljesítitek tör-

vényeit! Szeressétek felebarátaitokat, mint magatokat! Bo-

csássatok meg szívből egymásnak! Mindaz, aki tettekre 

váltja szavaimat, befogadja az Én békémet és megtelik szí-

ve örömmel.  

 

Gyermekeim! Kérve kérlek benneteket! Váltsátok tettekre 

üzeneteimet! Az idő egyre fogy. Minden a ti üdvösségete-

ket szolgálja. Azt akarom, hogy ti is ott legyetek, ahol Én, 

és lássátok dicsőségemet! A döntés a ti kezetekben van. 

Mindent tudtul adtam nektek. Megáldalak benneteket Szí-

vem túláradó szeretetével megerősítő áldásommal, az 

Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.” 
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Szentírási megerősítések: 1 Tim 4, 1. 5: „A Lélek világosan 

állítja” „Isten tanítása” 

 

2018. január 8. Itthon az Úr Jézus: „Drága Gyermekeim! Ne 

nyugtalankodjatok, ha nem értetek meg azonnal mindent. 

Hagyatkozzatok teljesen Rám mindig, mindenben, mert 

nem az számít, hogy értitek-e, vagy ismeritek-e a jövőt és a 

jelen eseményeit, hanem egyedül csak az, hogy mindig 

igennel válaszoljatok isteni akaratomra. Nem baj, ha nem 

ismeritek a jövőt. Amit nem tudatok veletek, azért is adjatok 

hálát. Azért nem tudatom, mert ez válik a javatokra. Nektek 

is azt mondom, amit apostolaimnak: sok mindent tudnék 

még mondani, de nem tudnátok elviselni. Elég a mának a 

maga baja, a holnap majd gondoskodik magáról. Elég nek-

tek az adott pillanat szenvedése és nyomorúsága. Nem kell 

tetézni fájdalmaitokat a jövő tudásával. A jövő nagyon 

nyomorúságos és sok szenvedést hordoz magában. Ezért 

jobb, ha nem ismeritek részletesen, hogy mikor mi követke-

zik. Legyetek teljes bizalommal Felém! Ne akarjatok többet 

tudni, mint amit tudatok veletek! Higgyétek, hogy mindazt 

megadom nektek, ami a javatokra válik, és mindattól meg-

óvlak, ami nem válna az üdvösségetekre!  

 

Drága gyermekeim! Éljetek szüntelen készenlétben, mert 

nem tudjátok sem a napot, sem az órát! Virrasszatok, és 

mindig imádkozzatok! Legyetek állandó párbeszédben, 

személyes kapcsolatban Velem, Megváltó Istenetekkel, 

mert csak így vagytok biztonságban! Ellenfelem, a sátán 

minden emberre kivetette a hálót, csapdákat helyezett lába 

elé, hogy elejtse, mint egy vadat, elveszejtse és az örök 

kárhozatba taszítsa. Mindenki úgy esik kísértésbe, hogy a 

kívánsága vonzza. Ezért azt kérem tőletek, hogy semmire 
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se vágyakozzatok, csak egyedül törvényeim megtartására. 

Azt kérjétek, hogy mindenkor fölismerjétek és teljesítsétek 

akaratomat! Kérjétek Tőlem mély alázattal és forró szere-

tettel a tisztánlátást, amit megadok nektek! Ha így éltek, 

nem tud tőrbe csalni a sátán, megtelik szívetek az Én bé-

kémmel, amit a világ nem adhat, és a lelketek csordultig 

lesz az Isten szeretetével, amely kiárad embertársaitokra 

is.  

 

Gyermekeim! Éljetek úgy, mintha már ma meg kellene áll-

notok Szent Színem előtt, de dolgozzatok úgy, mintha 

örökké itt kellene élnetek. Akkor nagy nyugalom és derű 

lesz osztályrészetek.  

 

Arra választottalak ki titeket, hogy szentté tegyelek, teljesen 

képmásommá alakítsalak át, Én éljek és működjek általa-

tok. Ezért életetek minden pillanatában, minden helyzetben 

adjátok át magatokat teljesen Nekem! Kérjétek mindig a 

tisztánlátást, és azt, hogy Én döntsek általatok! 

 

Megáldalak benneteket Szívem csodálatos, végtelen, min-

denható szeretetével az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevé-

ben.” 

 

Szentírási megerősítés: Gal 2, 20: „Élek, de már nem én, 

hanem Krisztus él bennem.”  

 

2018. január 9. Itthon az Úr Jézus: „Drága gyermekeim! 

Higgyetek üzeneteimben és vegyétek komolyan minden 

szavamat! A haladék lejár, már nagyon kevés az idő. Te-

gyétek meg mindazt, amit mondok nektek, mert mindenki 

arról ad számot, hogy mennyiben váltotta tettekre tanítá-
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somat. Készítsétek a lelketeket, mert hirtelen fog lecsapni 

mindazokra, akik süketek szavaim meghallására és vakok 

az események meglátására. Pedig ha figyelnének a jelekre 

és kérnék a Szentlélektől a tisztánlátás kegyelmét, nagyon 

sokan megtérhetnének, még úgy is, hogy nem olvassák 

üzeneteimet és nem ismerik a Szentírást. Ezek a nagy, so-

ha nem látott természeti katasztrófák mind intő és sürgető 

jelek arra, hogy az emberek elgondolkozzanak azon, hogy 

az életük véges, és mi lesz azután. Ha ezt tudomásul ven-

nék, mind megtérnének Hozzám, hogy ne bántsanak meg 

többé, és ezzel biztosítsák lelkük üdvösségét.  

 

Drága gyermekeim! Minden nap adjatok hálát azért, hogy 

az Általam alapított katolikus, egyetemes Egyház tagjai 

vagytok, akik megélitek hiteteket és tettekre váltjátok taní-

tásomat. Én minden bajtól megóvlak benneteket. Csak az 

történhet meg, amit Én megengedek. Kézen fogva vezetlek 

titeket, hogy elkerüljétek ellenfelem csapdáit. Szent angya-

laimat küldöm, hogy őrizzenek benneteket, hogy el ne es-

setek az úton. Ha mégis megengedek apró gyarlóságokat, 

az kizárólag azért van, hogy el ne bízzátok magatokat. Az 

életszentség csak úgy érhető el mindenki számára, ha ön-

magát megtagadva küzd minden kísértés és bűn ellen. 

Megragadja tanításomat, mint egy kardot, és erős hitével 

állandóan harcol a sátánnal, aki el akarja buktatni. A szen-

tek mind bátor harcosok, és kivétel nélkül vértanúk. Van, 

aki a fehér vértanúság pálmáját kapja Tőlem, van, aki a 

pirosat. Odaát nem teszek különbséget, mert nem az em-

ber választja meg sorsát, hisz azt Tőlem kapja. Nektek 

csak egy adatott: a szabad akarat és az ebből következő 

döntés joga. Ezért erről az egyről ítéllek meg benneteket. 

Előttem a puszta szándék is olyan, mintha már megtettétek 
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volna. Legyen az jó, vagy rossz. Mert a beteljesítés az Én 

kegyelmem, de a szándék a ti döntésetek. Éppen ezért, 

kicsi gyermekeim, tanításom ismeretének fényében, amely 

lámpásként világít előttetek, döntsetek mindig a jó mellett, 

ami törvényeim megtartása. Szeressetek Engem minde-

nekfölött, a felebarátot pedig úgy, mint magatokat. Ezt hoz-

zátok magatokkal az ítéletre. Ha ezt megtettétek, már át-

mentetek az ítéleten, az nem sújt titeket. Akkor ölelő karja-

imba fogadlak benneteket, és örök jutalommal ajándékoz-

lak meg. De jaj, azoknak, akik megátalkodottak! Tisztelet-

ben kell tartanom szabad akaratukat és át kell engednem 

őket annak, akit választottak maguknak, vagyis a sátánnak. 

Az ilyenekért imádkozzatok, de kerüljétek őket! Soha ne 

vállaljatok velük sorsközösséget! Az ilyen emberek nem 

érdemlik meg, hogy egy közösségben legyenek veletek. 

Azért, mert megzavarnának titeket és akadályoznának a 

Felém vezető úton. Ezért mondom azt, amit tanítványaim-

nak is: ne is köszöntsétek őket, vagyis ne álljatok velük 

szóba. Határolódjatok el tőlük, mert a bűneik fertőznek. 

Egyetlenegyet tehettek: imádkozzatok értük. Ezzel eleget 

tesztek kérésemnek és esélyt adtok nekik arra, hogy meg-

mentsék lelküket, mert még több kegyelmet kapnak imái-

tokra.  

 

Drága kicsinyeim! Szívemet boldoggá teszitek engedel-

mességetekkel és Irántam való lángoló szeretetetekkel. 

Megáldalak titeket megerősítő áldásommal ebben a szel-

lemi zűrzavarban vonagló világban, az Atya, a Fiú és a 

Szentlélek nevében.” 

 

Szentírási megerősítés: Mk 9, 7: „A felhőből szózat hallat-

szott: „Ez az én szeretett Fiam, őt hallgassátok!”  
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2018. január 10. Itthon az Úr Jézus: „Drága gyermekeim! A 

szívetekben élek, vigyázok rátok és végtelenül szeretlek 

titeket. Szívem szeretete kiárad rajtatok keresztül minden 

teremtményre, akikkel csak találkoztok, mert nem ti szeret-

tek, hanem Én szeretek általatok. Aki tiszta szívvel fogad 

Engem a lelkébe, teljesen eggyé válik Velem, megsemmi-

sül Bennem, mint parányi vízcsepp a hatalmas Szeretet-

óceánban. Amikor pedig eljut a felismerésre, örömittasan 

kiáltja, amit apostolom leírt: „Élek pedig többé már nem én, 

hanem a Krisztus él bennem.” Igen, gyermekeim: mindnyá-

jatoknak el kell jutni erre a felismerésre. Azáltal, hogy meg-

tisztultatok a bűntől, feloldozást nyertetek és tiszta lelke-

tekbe fogadtok Engem, az élő Istenembert, Megváltótokat, 

hogy teljesen átalakuljatok Belém. Megvalósuljon ez a cso-

dálatos csere, amikor nem ti éltek már, hanem Én élek 

bennetek. Én, Aki betöltöm lelketek-szívetek minden zugát, 

minden gondolatotokat, egész értelmeteket. Átengeditek 

Nekem lelketeket-testeteket, hogy Én cselekedjek általatok 

és Én működjek bennetek. Itt kezdődik el Velem egyesült 

életetek. Amikor átadjátok életeteket Nekem, akkor léptek 

be igazán Megváltásom hatalmas művébe, mert a ti dönté-

setek nélkül nem tudlak titeket üdvözíteni. Mihelyst meg-

hoztátok ezt az örvendetes döntést Mellettem, felszabadul-

tok a bűn rabsága alól, kiteljesedtek Bennem, és isteni éle-

tetek lesz Énbennem, ami azt jelenti, hogy már élitek ezen 

a Földön örök, boldog életeteket. Ezt úgy kell értenetek, 

hogy ha ebben az állapotban érne benneteket a testi halál, 

amikor a lelketek kirepül porsátor testetekből, egy örökké-

valóságon át folytatja Bennem megkezdett örök életét.  
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Gyermekeim! Ez egy csodálatos csere, ami csak a Szentlé-

lek által valósul meg a ti nyitottságotok, odaadottságotok 

által, amikor befogadtok Engem, a köztetek maradt kenyér 

és bor színében elrejtező, valóságos Istent és valóságos 

Embert. A Szent Színek alatt feltámadott Személyemet 

közlöm veletek és adom nektek. 

  

Drága kicsinyeim! Azt akarom, hogy Bennem éljetek már 

ezen a Földön, és amit itt megkezdetek, az örökkön-örökké 

folytatódjon. Azt kívánom, hogy állandó, személyes kapcso-

latban legyetek Velem. Sokkal közelebbi kapcsolatban, 

mint gyermek az anyjával, hitves a hitvestársával, szülő a 

gyermekével. Mert, kicsinyeim, ezen a Földön egyedül Én 

vagyok és maradok a tietek örökké. A legszorosabb kap-

csolat a Teremtő és a teremtmény között van, mert Isten az 

Ő végtelen szeretetéből alkotta meg az embert. Az Ő cso-

dálatos, mindeneket felülmúló, tiszta, önzetlen szeretetéből 

fogan minden gyermek, akibe már fogantatása pillanatában 

Isten a saját Lelkét leheli bele. Akkor alkotja meg őt, az 

anyaméh rejtekében, ami magában foglalja a születendő 

személy jellemvonásait, képességeit, természetét, egész 

életét, amelyet csak az élete végén fog meglátni az adott 

személy és a környezete. Olyan csodálatos ez, mint amikor 

a magból kifejlődik a virág: előbb a szár, a levél, aztán a 

szirmok, és csodálatos illatában pompázik. Minden ember 

csak akkor nyerheti el a tökéletességet, ha teljességgel 

azonosul teremtő Istenével, átengedi magát, egész életét 

Neki, hogy a Teremtő formálja, és teljességgel Magába 

alakítsa. Szent Pál leírta: „a mi Istenünk emésztő tűz”. Isten 

végtelen szeretete emésztő tűz, amely magába alakít min-

dent, mintegy magába olvasztja a teremtményt. Megengedi 

az embernek, hogy megtapasztalja a bűnt, a rosszat, a 
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szenvedést, és amikor Hozzá kiált, kivezeti őt a pusztába, a 

lelkére beszél, mint szerelmes Jegyes, meghívja, megtisz-

títja, boldoggá teszi és a Szívébe zárja. A Szentáldozás 

révén beemeli Isteni Jelenlétébe. 

  

Gyermekeim! Ez olyan, mint egy elválaszthatatlan örök 

egység, amit csak a vízcsepp és az óceán egyesülése 

szemléltet a legtökéletesebben. 

 

Drága kicsinyeim, Véremen megváltott gyermekeim! Arra 

szomjazom, hogy minden ember átalakuljon Belém! Félté-

kenyen szerető Isten vagyok. Nem engedlek át titeket 

másnak, mert az a más a sátán, ami örökre meg akar fosz-

tani titeket Tőlem, a végtelen Szeretettől és Boldogságtól. 

Ezért vittem fel bűneiteket a keresztfára, ezért fizettem érte-

tek rettenetes váltságdíjat, mert olyan lángolóan és forrón 

szerettelek benneteket akkor is és most is, hogy kimond-

tam: „azt akarom, hogy minden ember üdvözüljön.”  

 

Gyermekeim! Jöjjetek Hozzám! Merítsetek ebből a végtelen 

kegyelemkiáradásból, az Én Megváltásom örök gyümölcse-

iből, amelyet szentségeim által ajándékozok nektek! Jöjje-

tek Hozzám a gyóntatószékbe, teremjétek a bűnbánat 

gyümölcsét, és Én megszabadítalak titeket bűneitek terhé-

től. Feloldozlak titeket a sátán rabságából, és elvezetlek 

örök dicsőségembe. Jöjjetek Hozzám, az örök élet Forrá-

sához, vegyétek magatokhoz az erősek Kenyerét és Borát, 

erősödjetek meg lelketekben, mert ez az erő elengedhetet-

lenül szükséges ahhoz, hogy ellene mondjatok a kísérté-

seknek, és lábatokkal tapossatok a kígyó fején. Ez az Erő 

Én Magam vagyok, Aki által szüzek, szentek, harcosok és 

vértanúk teremnek. 
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Kicsinyeim! Ezt jelentik a szentségek, ez az Én örök és 

végleges meghívásom minden lélek felé. Csak akkor lesz-

tek boldog, ha beteljesítitek vágyamat, ha igent mondotok 

meghívásomra és megteszitek mindazt, amit ebben az 

üzenetben mondtam nektek. Mindazok, akik befogadnak 

Engem, és akaratomat tettekre váltják, kincset jelentenek 

az Én szememben, de a világ emberei előtt is, mert felfe-

dezik bennük a jóságot, a szeretetet, a békét, és azt az is-

teni gazdagságot, amit a világ nem adhat. 

  

Megáldalak titeket végtelen, forró, lángoló szeretetemmel, 

Szívem minden csodálatos gyönyörűségével, melyeket 

ezen áldás által közölni akarok veletek, az Atya, a Fiú és a 

Szentlélek nevében. 

 

Szentírási megerősítés: Mk 8, 32: „Jézus egészen nyíltan 

megmondta” 

 

2018. január 16. Itthon az Úr Jézus: „Nyisd ki a Szentírást!” 

Máté 27, 50: „Most Jézus még egyszer hangosan felkiáltott, 

és kilehelte lelkét.”  

 

„Drága gyermekeim! A keresztről beszélek hozzátok. Kislá-

nyom, Én kértelek, hogy nyisd ki a Szentírást, Én mondtam, 

hogy hol nyisd ki és Én adtam eléd az imént felolvasott 

szavakat. Egyházam ugyanazt a kálváriát járja be, amit Én 

kétezer évvel ezelőtt. Egyházam a megdicsőülés felé ha-

lad, de előtte meg kell tisztulnia. Előtte föl kell mennie a 

Golgotára, a Keresztfára, kínhalált kell szenvednie, hogy 

bűneiből megtisztulva feltámadjon és megdicsőüljön. Az 

Egyház Én magam vagyok. Ami most történik, az Velem 
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ismétlődik meg misztikusan, Aki a világ végezetéig szenve-

dek az Egyház tagjainak bűneiért. Mert amikor az Egyház-

ban valaki vétkezik, akkor egy gennyes seb keletkezik 

misztikus testén. Egyházam most csupa seb és az agóniá-

ját járja. Minden egyes tagjának bűnéért Én szenvedek ret-

tenetes kínokat és Engem ölnek meg, feszítenek keresztre 

nap, mint nap, percről percre, amikor súlyos, halálos bűnt 

követnek el. 

  

Drága gyermekeim! A pokol összes ördöge ki van engedve. 

A bűnös emberek a bűneikkel engedték ki őket. Azzal, 

hogy engedelmeskedtek ellenfelem kísértésének, bele-

egyeztek a bűnbe és elkövették azokat. De nem lesz ez így 

mindig. Ellenfelem kikérte Egyházamat, hogy megsemmi-

sítse. Az ideje hamarosan lejár. Nemsokára újra meg lesz 

láncolva és a pokol fenekére lesz taszítva. Azután dicsőül 

meg Egyházam, az ezer éves béke uralmában. De addig is 

sokat kell imádkoznotok a lelkek megmentéséért, mert ren-

geteg ember tart a szakadék felé, amely, ha elnyeli őket, 

soha többé nem lesz számukra szabadulás.  

 

Ti, kicsi gyermekeim, akik követtek Engem a keresztúton, 

az önmegtagadásban és a kereszthordozásban, hamaro-

san nagy jutalomban részesültök. Adjatok hálát azért, hogy 

meghallottátok hívó hangomat és igennel válaszoltatok rá. 

Adjatok hálát érte, hogy ott lehettek, ahol vagytok. Nagyon 

kérlek titeket: életetek legfontosabb küldetésének és fela-

datának tartsátok a lélekmentést! Beszéljetek Rólam, hir-

dessétek az Evangéliumot, akár alkalmas, akár alkalmat-

lan! Mentsétek meg a lelkeket szenvedéseitek türelmes 

elviselésével, amelyet az Én kínszenvedéseim és kereszt-

halálom örök érdemeivel egyesítve ajánljatok fel az Örök 
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Atyának irgalomért, és fogadjátok el az áldozatokat, ame-

lyeket még küldök és megengedek, hogy minél több lélek-

nek legyetek a Mennyben égi szülői. 

  

Gyermekeim! Az idő hamar lezárul. Most meneteltek ennek 

a korszaknak a lezárása felé, amikor az elemek megolvad-

nak, és az egek nagy robajjal felbomlanak. A világ egy ha-

talmas atomháború előestéjén áll. Az ember most akarja 

kipusztítani önmagát és az egész bolygót. De csodát fogok 

tenni, és nem engedem, hogy minden teljesen megsemmi-

süljön. Viszont az emberiség 2/3-a el fog pusztulni. Az 1/3 

megmarad hírmondónak, és azért, hogy utána elszaporod-

jon.  

 

Gyermekeim! Vegyétek nagy kitüntetésnek, hogy szólok 

hozzátok! Örüljetek annak, hogy megadom számotokra a 

tisztánlátás kegyelmét, és útmutatást adok, hogy mikor mit 

kell tennetek. Fogadjátok meg intéseimet, figyelmeztetése-

imet, amelyet azért adok, hogy elkerüljétek a kárhozatot és 

más lelkeket is mentsetek meg tőle. 

  

Gyermekeim! Az idő rövid. Hamar lezárul ez a korszak. El-

lenfelem csodákat tesz, hogy elhitesse veletek hazugsága-

it. Aki nem hisz neki, és Bennem bízik, csak az menekül 

meg.  

 

Higgyetek szavaimnak, amelyek hamarosan beteljesülnek. 

Szeressetek Engem lángolóan, és Én megadom szívetek-

be a békét, a derűt, a boldogságot és a szeretetet. Re-

ményt öntök a lelketekbe, hogy mindig csak Bennem remél-

jetek, és akkor soha sem fogtok csalódni. Fogadjátok meg-

erősítő áldásomat a jövő nehézségeire, melyet Szívem túl-
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áradó szeretetével adok rátok, az Atya, a Fiú és a Szentlé-

lek nevében.” 

 

Szentírási megerősítés: Mt 17, 5: „A felhőből szózat hallat-

szott: „Ez az én szeretett Fiam, akiben kedvem telik, őt 

hallgassátok!”  

 

2018. január 17. Itthon az Úr Jézus: „Drága gyermekeim, 

Szívemnek kedves választottjai! Már nem sokáig maradok 

köztetek. El fognak venni tőletek. Először az üldözés által, 

aztán a megsemmisítés jogán. De a rejtekben mindig köz-

tetek és veletek maradok. 

Csak egyet kérek tőletek: legyetek mindig engedelmesek 

Nekem, kérjétek, hogy fölismerjétek és megtegyétek akara-

tomat! Mindezt lángoló szeretettel tegyétek, mert így van 

örök értéke. Ne kutassátok a jövőt, beteljesítem minden 

szavamat a maga idejében. Legyen elég az, hogy veletek 

vagyok és maradok életetek minden napján. Vezetlek, óv-

lak, fogom a kezeteket, beborítalak benneteket drága, 

Szent Véremmel, végül az örök üdvösséget adom nektek. 

Hívjátok segítségül mindig Édesanyámat! Általa a legrövi-

debb úton jut el Hozzám minden lélek.  

 

Megáldalak titeket, kicsi gyermekeim, Szívem túláradó sze-

retetével, megerősítő áldásommal, az Atya, a Fiú és a 

Szentlélek nevében.” 

 

Szentírási megerősítés: 1Tessz 2, 13: „Isten szava”  

 

2018. február 6. Szentségimádáson az Úr Jézus: „Drága 

gyermekeim! Szívem vágyik arra, hogy ott legyetek, ahol 

Én, és lássátok dicsőségemet! De ti gyermekeim, hátat for-
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dítotok Nekem. Nem olvassátok üzeneteimet és nem fo-

gadjátok meg figyelmeztetéseimet. A magatok útján jártok, 

ami az örök sötétségre, a pokolra visz. Ha nem tértek meg 

Hozzám, örökre meg lesztek fosztva Tőlem, legnagyobb 

Jótevőtöktől, Isteni Üdvözítőtöktől. A sátán lesz az uratok, 

akitől örökre szenvedni fogtok. 

 

Gyermekeim! Jöjjetek Hozzám, amíg még lehet! Csak ad-

dig tudtok változtatni az életeteken, amíg ezen a Földön 

éltek. Ha már kimentetek porsátor testetekből, örökre úgy 

maradtok, amilyenek halálotok pillanatában voltatok. Ezért 

kértem: legyetek szentek! Éljetek szüntelen készenlétben, 

mint az okos szüzek, akiknek volt olaj a lámpásukban, és 

amikor megérkezett a Vőlegény, bementek Vele a me-

nyegzőre. Ők azok, akik a kegyelem állapotában voltak, 

vagyis életszentségben éltek. 

 

Gyermekeim! Értelmet és szabad akaratot kaptatok. Van 

szemetek, hogy lássatok. Ne legyetek vakok! Van fületek, 

hogy halljatok. Ne legyetek süketek! Minden kegyelmet 

megadok, hogy eljussatok az életszentségre, ami életkö-

zösség, személyes kapcsolat Velem, Megváltó Istenetek-

kel. Papjaim által várlak titeket a gyóntatószékbe, ahol fel-

oldozást nyerhettek bűneitek alól. Megszabadultok terhe-

tektől, és tiszta lappal kezdhetitek életeteket Előttem újra. 

Ha szívből megbánjátok és jóváteszitek bűneiteket, meg-

bocsátom, sőt el is felejtem azokat. Kérve kérlek bennete-

ket, jöjjetek Hozzám! Egyétek Testemet és igyátok Vére-

met! Vágyom betérni hótiszta lelketekbe, hogy felvértezze-

lek benneteket a sátán támadásai ellen! Én legyek védő 

pajzsotok, hogy győzelmet arassatok a sátán felett! De 

előbb saját magatok felett kell győzelmet aratnotok. Ezt 
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kértem tőletek: aki utánam akar jönni, tagadja meg magát, 

vegye fel minden nap keresztjét, úgy kövessen Engem. 

Ahol Én vagyok, ott lesz a szolgám is.  

 

Gyermekeim! Ne legyetek süketek üzeneteimre! Fogadjá-

tok meg szavaimat, és váltsátok tettekre!  

 

Gyermekeim! Csak egy Mennyország van, de azt ne a Föl-

dön keressétek! A Mennyország Én Magam vagyok, Aki 

átformálom életeteket, ha a szívetekbe fogadtok, és átadjá-

tok Nekem. Ha Én leszek Üdvözítő Istenetek, akkor a 

Mennyország bennetek és köztetek lesz. Odaát pedig kitel-

jesedik. Minden itt kezdődik: a Menny és a pokol, az üd-

vösség és a kárhozat. Ti választjátok meg örök helyeteket. 

Ha megtartjátok törvényeimet, és szeretetben éltek min-

denkivel, akkor Én a szeretet Istene lakom bennetek, és 

elvezetlek az örök életre. De ha hátat fordítotok Nekem, és 

nem éltek törvényeim szerint, akkor kiszolgáltatjátok maga-

tokat ellenfelemnek, aki védelmem nélkül könnyen legyőz 

benneteket, és az örök kárhozatba taszít.  

 

Gyermekeim! Ma még ti választhattok, de nem tudjátok, mit 

hoz a holnap. Lehet, hogy akkor már lejár az idő, és meg 

kell állnotok ítélőszékem előtt. Magatokkal hozzátok csele-

kedeteiteket, és azok szerint lesztek megítélve. Ha jók vol-

tatok, örök jutalmat kaptok. Ha rosszak, akkor az örök bün-

tetésre mentek. Előttem tisztán fogjátok látni, mit érdemel-

tek. Fogadjátok meg szavam! A ma még a tiétek. Megálda-

lak benneteket Szívem túláradó szeretetével, az Atya, a Fiú 

és a Szentlélek nevében.” 
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Szentírási megerősítés: Márk 4, 11: „(Jézus) Ezt felelte ne-

kik: Megkaptátok az Isten országa titkát…” 

 

2018. február 16. Nagyböjt péntekén Szentségimádáson az 

Úr Jézus: „Drága gyermekeim! A keresztről szólok hozzá-

tok. Nézetek Rám! A Vérem ömlik. Elhaló hangon mondom: 

szomjazom! A ti lelketekre szomjaztam és szomjazom a 

világ végezetéig.  

 

Gyermekeim! Ne fordítsatok hátat Nekem! Nézzetek Rám! 

Fuldokló, ziháló, Vértől áztatott keblemre! Ez a kebel miat-

tatok zihál. A ti bűneitekért nyújt elégtételt az isteni igazsá-

gosságnak. Ti mégis elfordultok Tőlem, és a bűnt választjá-

tok. Vidáman meneteltek a széles úton, ami a kárhozatba 

visz.  

 

Gyermekeim! Onnan nincs visszaút. Csak két lehetőség 

közül választhattok: életszentség vagy kárhozat. Ha Engem 

követtek a keskeny ösvényen, ami a keresztút, eljuttok az 

üdvösségre, az örök boldogságra. Az első állomás a bűn-

bánat. Bánjátok, és gyónjátok meg minden bűnötöket! Sza-

kítsatok végleg bűnös kapcsolataitokkal! Nem lehet két úr-

nak szolgálni. Vagy Engem állítotok életetekben az első 

helyre, és tettekre váltjátok az Evangéliumot, vagy ellenfe-

lem csapdájában vergődtök. 

 

Gyermekeim! Minden bűnt le kell vezekelni. Meg kell szen-

vedni érte. Vagy itt, a Földön, vagy a tisztítótűzben, vagy a 

pokolban. Azért figyelmeztetlek, hogy váltsatok irányt mie-

lőbb! Térjetek le bűnös útjaitokról! Közelítsetek Felém! Tisz-

ta lélekkel fogadjatok Engem a szívetekbe a Szentáldozás-

ban! Várlak titeket a gyóntatószékben, ahol papjaim által, 
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Én oldozlak fel. Várlak benneteket a tabernákulumban. 

Vágyva vágyom rá, hogy hótiszta lelketekbe térjek. Ha be-

engedtek és átadjátok az életeteket Nekem, szenteket for-

málok belőletek. Boldoggá teszlek már itt a Földön. Titeket 

is felfogadlak szőlőmunkásaim közé. Értelmet és célt adok 

életeteknek. A Tőlem kapott feladat megszentel, feltéve, ha 

elfogadjátok. Életszentségetekre örök jutalommal fizetek 

meg a Mennyben. De ha ennyi figyelmeztetés után is elfor-

dultok Tőlem, akkor meglátogatlak keresztemmel. Megen-

gedem a csalódásokat, mert Én féltékenyen szerető Istene-

tek vagyok. Nem tűröm meg a bálványokat. Elveszem tőle-

tek, hogy keressetek Engem. Szomjazzatok Rám, az éltető 

vízre, Aki betöltöm lelketeket, és elvezetlek az Atyához, 

mint a tékozló fiút. Ő titeket is vár az úton. Benneteket is a 

keblére akar ölelni, és dús asztalhoz ültetni. Mindezt végte-

len szeretetem műveli veletek. Nem mondok le rólatok. A 

végsőkig elmegyek, hogy megmentselek benneteket. Vég-

telen szeretetem vitt fel értetek a keresztfára, ahol kínhalált 

szenvedtem. De harmadnapra feltámadtam, és örökké 

élek. Veletek maradok minden nap a világ végezetéig. Az 

Oltáriszentségben, az Igében és a szeretetben. Szüntelen 

őrködöm fölöttetek, és minden kegyelmet megadok, hogy 

üdvözítselek. Ez az üzenetem is kegyelem, hogy térjetek 

meg, tartsatok bűnbánatot és járuljatok a szentségekhez. 

Gyónjatok és áldozzatok! Ha megfogadjátok és tettekre 

váltjátok szavamat, Szent Véremmel mosom hónál fehé-

rebbre, napnál ragyogóbbra szurok fekete lelketeket. Keb-

lemre ölellek, és beviszlek az Atyai Házba, ahol az örök 

boldogság vár rátok. Erre áldalak meg benneteket, Szívem 

csodálatos, minden emberi értelmet felülmúló végtelen sze-

retetével, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.” 
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2018. február 20. Itthon az Úr Jézus: „Drága gyermekeim! 

Ti a töviskoronás Királyt és a keresztre feszített Áldozatot 

követitek. Csak úgy tudtok helyesen követni Engem, ha 

felveszitek tulajdonságaimat: az alázatot és a teljesen ön-

átadott, engedelmes szeretetet az Atyának, valamint ha 

elfogadjátok, hogy ti is, mint Én, áldozattá kell, hogy legye-

tek. Mindezeket pedig azért tegyétek, hogy kiengeszteljétek 

az isteni igazságosságot az emberiség bűnei miatt. 

 

Nézzetek apostolaimra! Mind, egytől-egyig vértanúkká let-

tek. Kínhalált szenvedtek, és úgy adták az életüket Értem. 

Ez volt az ő tanúságtételük, mellyel bizonyították Irántam 

való végtelen szeretetüket. János, a szeretett tanítvány, 

már keresztem alatt vértanúvá lett, mert oly nagyon szen-

vedett a borzalmas látványtól, amit kínszenvedésem és 

kereszthalálom okozott neki, hogyha nem tartottam volna 

életben, belehalt volna a fájdalomba. Úgyszintén Édes-

anyám is. De őket más feladatra szántam. Alakuló Egyhá-

zamban Jánosomnak hirdetni kellett tanításomat, a Szere-

tet Evangéliumát; Szent Édesanyám pedig vezette és erő-

sítette apostolaimat, igehirdető körútjaikra felkészítve őket. 

Lukács pedig egyenesen az ő szájából vette az Evangéli-

umot, az Angyali Üdvözletet, Édesanyám látogatását uno-

kanővérénél, Erzsébetnél, Keresztelő Szent Jánost, aki már 

anyja méhében betelt Szentlélekkel, mert találkozott Ve-

lem, Aki jelen voltam Édesanyám szíve alatt. 

  

Ti is, kicsi gyermekeim, vessétek alá magatokat szent aka-

ratomnak! Fogadjátok el mindazt, amivel megbízlak benne-

teket! Én mindig veletek vagyok, és életetek minden pilla-

natát és körülményét irányítom, mert minden az Én örök, 

szent tervemet szolgálja. Ezért soha ne akarjatok mást, 
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mint amit Én! Édesanyámmal együtt ismételgessétek min-

den élethelyzetben: „íme, az Úr szolgálója vagyok, legyen 

nekem a te akaratod szerint”. Amikor nehéz terhek súlyos-

bodnak rátok, és úgy érzitek, hogy már belehaltok az áldo-

zatba, Velem együtt ismételjétek a Getszemáni-kertben 

kimondott imámat: „Atyám, ne úgy legyen, amint Én aka-

rom, hanem ahogy Te.” Majd a Mennyben fogjátok meglát-

ni engedelmességetek és hűségetek gyümölcseit: a meg-

számlálhatatlan megmentett sok lelket. 

  

Gyermekeim! A zsidók sokan hittek Bennem azok után, 

hogy a három napos Lázárt föltámasztottam a sírból. De 

mondom nektek: sokkal nagyobb csoda egy bűnös lélek 

megtérése, mint Lázár feltámasztása, aki aztán újból meg-

halt. Egy megtért lélek ugyanis megmentette lelkét, és az 

örök halál helyett az örök életre megy a Mennybe. Mindezt 

a ti áldozataitok nélkül nem kaphatná meg. 

  

Amikor keresztet kaptok és hordoztok, különösen veletek 

vagyok. Engem, itt a Földön, a kereszten lehet csak megta-

lálni. Amikor követtek Engem a keresztúton, az önmegta-

gadásban és a kereszthordozásban, akkor vagytok legszo-

rosabban egyesülve Velem. Akkor és ott nem ti éltek többé, 

hanem Én élek bennetek. Így lássátok szenvedéseiteket, 

amelyek bőséges termést hoznak. 

  

Gyermekeim! Az élet a Földön rövid. Gondoljatok arra, ha 

már meghaltok, soha többé nem tudtok szenvedni. Szent 

angyalaim szívesen lejönnének a Földre szenvedni, de 

nem tehetik. Nincs anyagi testük, szellemi lények, és ők az 

örök boldogság részesei. De ti, amíg e siralomvölgy lakói 

vagytok, azonosulhattok szenvedéseimmel, amelyben ré-
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szesítem mindazokat, akiket erre választottam ki, és akik 

szeretnek Engem. Ezért soha ne zúgolódjatok, ha keresztet 

kaptok, vagy ha áldozatokat kérek tőletek. Gondoljatok éle-

tetek végére, amikor kirepül lelketek testetekből, és amikor 

meg fogtok állni ítélőszékem előtt. Lepereg előttetek egész 

életetek, és majd ezt halljátok Tőlem: „derék és hű szol-

gám, menj be Urad örömébe.”  

 

Drága gyermekeim! Adjatok Nekem hálát mindennap min-

den percért és óráért, amit még itt töltötök, hogy lehetősé-

get kaptok a szolgálatra és a lélekmentésre. Így lássátok 

földi életeteket, amelynek minden mozzanatát kamatoztat-

hatjátok, kincsekké változtathatjátok, ha elfogadjátok a ke-

resztet, amivel meglátogatlak benneteket. 

  

Nagyböjt van. Ilyenkor előtérbe kerül kínszenvedésem és 

kereszthalálom, a keresztút, amelyről elmélkedni szoktatok. 

Helyezzétek magatokat az Én helyembe, és kérjétek Tő-

lem, hogy méltóképpen kövessetek Engem egész életuta-

tokon. Azért imádkozzatok, hogy maradéktalanul beteljesít-

sétek rátok vonatkozó örök, szent tervemet. Erre áldalak 

meg titeket, hűséges követőimet, Szívem önfeláldozó, min-

den emberi értelmet meghaladó, végtelen szeretetével az 

Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.” 

 

Szentírási megerősítés: Mk 4, 33: „(Jézus) hirdette nekik a 

tanítást.”  

 

2018. február 21. Itthon az Úr Jézus: „Drága gyermekeim! 

Nézzétek az ég madarait: nem vetnek, nem aratnak, de 

Mennyei Atyátok gondot visel rájuk. Mennyivel inkább 

gondját viseli azoknak, akik az Én tanítványaim, akik Ne-
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kem szentelik életüket, akik tiszta szüzekként mindig a 

nyomomban járnak, és elkísérnek Engem, bárhová me-

gyek. 

  

Drága gyermekeim! Bízzatok Bennem, az Én minden em-

beri értelmet meghaladó gondoskodó, végtelen szerete-

temben! Elrejtelek titeket a veszedelem idején. Soha ne 

féljetek, mert csak annyi történhet meg, amennyit Én meg-

engedek! Mindazok, akik az Én irgalmas Szívembe mene-

külnek, biztos menedéket találnak. Elrejtem őket a gonosz 

cselszövései elől. Szabaddá teszlek titeket minden bűntől, 

minden függőségtől, minden rendetlen kötődéstől. Fénylő 

bilincset teszek rátok, amely oly kedves, édes és vonzó, 

hogy soha nem akarnátok megszabadulni tőle, mert ez az 

Én őrködő szeretetem fölöttetek, amellyel Magamhoz lán-

collak titeket, és minden égi boldogsággal elhalmozlak. Él-

vezitek Szívem semmihez sem hasonlítható, lángoló szere-

tetét. Így mentelek ki titeket a sátán csapdája elől, amelyet 

azért készít, hogy elbuktasson és pokolra taszítson. Az 

egész örökkévalóságon át Magam mellett tartalak bennete-

ket, mert egyedül Bennem van igazi boldogságotok, béké-

tek, örök életetek. 

 

Jöjjetek Hozzám mind, akik csalódtatok az élet keserűsége-

iben! Én megvigasztallak és felüdítelek titeket. Én vagyok 

az Alfa és az Ómega, a Kezdet és a Vég, Aki átölelem az 

egész világot. Azért jöttem, hogy békét és szeretetet hoz-

zak a Földre.  

Jöjjetek Hozzám mindnyájan, mert csak Nálam vagytok 

biztonságban! Egyedül Én tudlak megóvni titeket a kísérté-

sektől és minden rossztól, ami úgy leselkedik rátok, mint 

ordító oroszlán. Nálam megtaláljátok mindazt, amire a szí-
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vetek vágyik, mert Isten úgy teremtett minden embert, hogy 

csak Rá szomjazzon, és egyedül Benne találja meg minden 

vigaszát, vágya beteljesülését. 

  

Kicsinyeim! Ne higgyetek a csalónak, a csalfa világnak, 

amely becsap, rászed, tévedésekbe sodor! Egyedül Nekem 

higgyetek, Aki úgy szerettelek benneteket, hogy Testemmel 

és Véremmel táplállak titeket! Várlak benneteket a gyónta-

tószékben, a tabernákulumban, és mindazt megkapjátok 

Tőlem, amire lelketeknek, testeteknek szüksége van. Ne 

törtessetek, és ne gyűjtögessetek fölöslegesen ezen a Föl-

dön! Ne pazaroljátok időtöket az anyagiak után való futko-

sásra! Töltekezzetek Belőlem, merüljetek el Bennem, a lé-

lek csöndjében! Fordítsatok Rám időt! Töltsetek Velem órá-

kat, imádjatok Engem az Oltáriszentségben! Templomaim 

nyitva állnak és várnak benneteket. Imádjatok Engem lelke-

tek legbenső szobájában! Ezt hozzátok magatokkal. Min-

den más itt marad. Csak cselekedeteitek kísérnek el ben-

neteket. Ha tiszta szívvel fogadtok Engem a lelketekbe a 

Szentáldozásban, az Igében és a szeretetben, akkor szen-

tekké formállak titeket. Akkor már átmentetek az ítéleten. 

Lelketek, amikor kirepül porsátor testetekből, a Földről 

egyenesen a Mennybe jön Hozzám. Elfoglaljátok helyete-

ket, amelyet Atyám öröktől fogva nektek készített. Meglát-

hattok Engem színről-színre, és elmerültök dicsőségem-

ben, és örömötöknek soha nem lesz vége. Hívlak és várlak 

titeket, kicsi gyermekeim. Imádkozom értetek szüntelenül, 

és vágyva-vágyom, hogy megérkezzetek Hozzám!  

 

Drága gyermekeim! Érezzétek át, mennyire nagyon szeret-

lek benneteket! A Szívem izzik a vágytól, hogy minden em-

ber üdvözüljön! Ezt a Nagyböjtöt különösen használjátok föl 
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lelketek megtisztítására, és a Velem való töltekezésre! Ad-

jatok hálát és éljetek a lehetőséggel, hogy még időt adok a 

megtérésre, és az üdvösségre! Szüntelenül könyörgök ér-

tetek Atyámhoz, hogy még mielőtt karja lesújtana a bűnö-

sökre, ti minél többen megtérjetek Hozzám, és az áldottak 

között foglaljatok helyet Atyám Országában. 

 

Kicsinyeim! Készüljetek! Az idő egyre fogy. Ellenfelem már 

kivetette hálóját, hogy megsemmisítse a Földet, de ne félje-

tek! Csak annyi történhet, amennyit Én megengedek. Egyet 

viszont tudnotok kell: hogy bármennyire is szeretlek benne-

teket, akaratotok ellenére nem tudlak üdvözíteni. Nektek 

kell megtérni. Ti döntitek el, hogy kihez akartok tartozni. Én 

minden kegyelmet felkínálok nektek. Köztetek maradtam a 

szentségek által. Ha igaz bűnbánatot tartotok, megszaba-

dultok minden tehertől. Ha szívetekbe fogadtok, Én leszek 

a Királyotok, és minden jóval elhalmozlak benneteket. Én 

vagyok az egyedüli Fénysugár köztetek, Akit, ha követtek, 

eljuthattok az Örök Fény birodalmába. Fogadjátok megerő-

sítő áldásomat, melyet Szívem túláradó szeretetével adok 

rátok, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.” 

 

Szentírási megerősítés: Mk 3, 9: „(Jézus) szólt tanítványai-

nak” 

 

2018. február 28. Itthon az Úr Jézus: „Drága gyermekeim! 

Most egy nagyon nehéz korszakban éltek. Nagy szellemi 

harc zajlik a lelketekért. A sátán, mint ordító oroszlán jár 

körbe, hogy kit nyeljen el. Erősen álljatok neki ellen a hit-

ben! Higgyetek az Evangéliumban, és váltsátok tettekre! 

Egyetlen szavát se hagyjátok el, mert mindenről számon 

kérlek titeket! Imádkozzatok papjaimért, mert most rájuk 
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nehezedik a legnagyobb súly! Válaszút elé vannak állítva. 

A háttérhatalom diktál: kövessék az eretnekséget, felelje-

nek meg a tömegeknek, teljesítsék a bűnös emberek elvá-

rásait! A másik egy szelíd hang, az Én hangom, amely azt 

súgja nekik: tartsatok ki mindhalálig, ne kövessétek az 

eretnekséget, vállaljátok fel a nyílt harcot! Radikálisan tart-

sátok meg parancsaimat, életszentségetekkel, szavaitok-

kal, tetteitekkel! Hirdessétek tanításomat akkor is, ha ezért 

elmarasztalnak, vagy kiutasítanak titeket körükből. Az Én 

időmben vajon nem ezt tették? Amikor meggyógyítottam a 

vakon született embert, és ő megvallott Engem, kiutasítot-

ták a zsinagógából. A világ végezetéig érvényesek szava-

im: gyűlölni fognak Értem titeket, de aki megvall Engem, azt 

Én is megvallom Atyám és szent angyalai előtt; aki viszont 

megtagad, azt Én is megtagadom. A tét nagy. Csak aki 

mindhalálig kitart: az üdvözül. El kell döntenetek, hogy ki-

nek akartok megfelelni: az ideig való dicséretet, vagy elis-

merést keresitek, vagy az örök jutalmat, ami beteljesedik 

Isten Országában.  

 

Mondom nektek gyermekeim: csak egy igazság van, az Én 

tanításom, amelyet a négy Evangélium tartalmaz. Ha ezt 

megcsonkítjátok, vagy mást hirdettek: a Szentírás szavai 

teljesülnek rajtatok. A Jelenések könyvében ez áll: „Tanúsí-

tom mindenki előtt, aki ennek a könyvnek prófétai szavait 

hallja: Aki ehhez hozzáad, azt Isten azokkal a csapásokkal 

sújtja, amelyek meg vannak írva ebben a könyvben. S ha 

valaki elvesz ennek a prófétai könyvnek szavaiból, Isten 

megvonja tőle a jogot az élet fájához és a szent városhoz, 

amelyek ebben a könyvben meg vannak írva.” (Jelenések 

könyve 22, 18-19)  
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Szent Pál ezt írja a Galatáknak írt levelében: „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 evan-

géliumot hirdetne nektek, mint amit tőlünk hallottatok: átko-

zott legyen! Az emberek kedvét keresem ezzel vagy az Is-

tenét? Talán embereknek akarok tetszeni? Ha még embe-

rek tetszését keresném, nem volnék Krisztus szolgája.” 

(Gal 1, 8-10) 

 

Elétek tártam mindent. Szabad akaratot és értelmet kapta-

tok. Ti döntitek el, hogy kinek akartok szolgálni: Istennek, 

vagy az embereknek. De mondom nektek: életetek utolsó 

pillanatában a kétélű karddal, a számból kijövő Ige által 

ítéllek meg benneteket. Azzal az Igével, amely föltárta nek-

tek az üdvösség és a kárhozat útját. Előttem semmi nincs 

rejtve, mindenre fény derül. Úgy álltok majd meg ítélőszé-

kem előtt, mintha üvegből lennétek, mert Én a szívek és a 

vesék vizsgálója vagyok. Látom és ismerem minden gondo-

latotokat, szavatokat, cselekedeteteket. Minden fel van je-

gyezve rólatok. Amikor megálltok ítélőszékem előtt, egész 

életetek, mint egy film, lepereg előttetek – amit már az igaz-

ság szemével, az Én szememmel fogtok végignézni. Akkor 

az Ige fényében pontosan tudni fogjátok, hogy mi követke-

zik rátok: örök élet, vagy örök halál.  

 

Kérve-kérlek titeket, fogadjátok meg figyelmeztetésemet! 

Csak azt hirdessétek, amit tanítottam nektek, és úgy élje-

tek, ahogy példámon láttátok! Én meghaltam az igazságért, 

és örökké fölmagasztaltattam. Emlékeztetlek titeket: nem 

lehet két úrnak szolgálni. A sátán a hazugság atyja. A ha-

zugok nem örökölhetik Isten Országát. Maradjatok meg az 
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igazságban, akkor az Én fényem vezet titeket az örök di-

csőségbe! Akkor már megkapjátok itt a Földön lelketek bé-

kéjét és derűjét. Akkor mindegy lesz nektek, ha üldözést is 

szenvedtek az igazságért, mert lelketek biztonságban van, 

és nem kell félnetek semmitől és senkitől. Azt mondtam 

nektek: ne féljetek azoktól, akik a testet megölik, de más 

egyebet nem tudnak tenni veletek. Most pedig ezt mon-

dom: adjátok életeteket tanúságtételül az igazságért, és Én 

örök jutalommal fizetek meg nektek. 

  

Drága gyermekeim! Eljött a szétválasztás ideje. Kinek-kinek 

saját magára van bízva, hogy milyen döntést hoz. Igazodja-

tok az Evangéliumhoz, és akkor jobbomra foglak titeket 

állítani az ítélet napján. Erre áldalak meg benneteket, ked-

ves gyermekeim, Szívem mérhetetlen, minden emberi ér-

telmet meghaladó, végtelen szeretetével az Atya, a Fiú és 

a Szentlélek nevében.” 

 

Szentírási megerősítés: Mk 7, 13: „Isten szava” 

 

2018. március 2. Szentségimádáson az Úr Jézus: „Drága 

gyermekeim! Ismét a keresztről szólok hozzátok: jöjjetek 

Hozzám mindnyájan! Gyűljetek keresztem alá, különösen 

most, a Nagyböjtben! Imádkozzatok! Imádkozzatok! Imád-

kozzatok! Imáitokra még sok kegyelmet adok. Már sötét 

viharfelhők gyülekeznek az égen. Ellenfelem el akar ve-

szejteni és ki akar irtani benneteket. De csak annyi történ-

het meg, amennyit Én megengedek. Engeszteljétek értetek 

átdöfött szeretettől lángoló, irgalmas Szívemet és a Meny-

nyei Atyát, Akinek oly sok keserűséget okoznak az embe-

rek bűneikkel. Most megismétlem Édesanyám Fatimában 

mondott felszólítását: Penitenza! Penitenza! Penitenza! 
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Tartsatok bűnbánatot! Engeszteljetek a világ bűneiért, mert 

csak az imádkozó, engesztelő kicsinyek tartják fenn ezt a 

bűneiben elmerült világot. 

 

Gyermekeim! Meg lehetett volna akadályozni a II. világhá-

borút, ha az emberek megtértek volna. Ha lett volna elég 

imádkozó. Most figyelmeztetlek benneteket: megakadá-

lyozhatjátok a III. világháborút, vagy enyhíthetitek a csapá-

sokat. Ahol elegendő imát és engesztelést látok, oda nem 

engedem be a pusztítás angyalát. Vegyetek példát Ninivé-

ről! Ők megtérésükkel elkerülték a beígért büntetést. Hittek 

Jónás szavainak és engedelmeskedtek felszólításának. Ti 

miért nem hisztek? Azért, mert gőgösek vagytok, és nem 

akartok szakítani bűneitekkel. Ezért a sátán csapdájában 

vergődtök. Vegyétek komolyan figyelmeztetéseimet! Térje-

tek meg még ma, mert nem tudjátok, mikor kell itt hagyno-

tok testeteket és mindazt, amit gyűjtögettetek. Szüntelen 

imát és készenlétet kértem. Erre fordítsátok Tőlem kapott 

időtöket! Minden percről számon kérlek benneteket. Az éle-

tetek rövid, mint egy szempillantás. Nem tudjátok, mikor jön 

el a vég. Vegyétek komolyan figyelmeztetéseimet! Nagyon 

sokan kárhoznak el, mert nem hallgatnak Rám, Aki oly 

nagy szeretettel akarlak megmenteni benneteket. Engem a 

földön, a kereszten találtok meg. Ne zúgolódjatok, ha ke-

resztet kaptok! Egyesüljetek Velem a szenvedésekben és a 

próbatételekben, mert csak ez válik az üdvösségetekre. 

Úgy szerettelek benneteket, hogy az életemet is odaadtam 

értetek. Szeressetek viszont! Jöjjetek Hozzám minél gyak-

rabban, Aki az Oltáriszentségben köztetek maradtam! 

Egyesüljetek Velem a Szentáldozásban minél gyakrabban! 

De előtte tisztuljatok meg a bűnbánat szentségében! Hívlak 

és várlak benneteket! Szomjazom rátok, hogy üdvözítselek 
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benneteket! Fogadjátok megerősítő áldásomat, melyet Szí-

vem minden emberi értelmet meghaladó szeretetével adom 

rátok, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”  

 

Szentírási megerősítés: Márk 8, 32: „(Jézus)…mondta” 

 

2018. március 20. Itthon az Úr Jézus: „Drága gyermekeim! 

Készüljetek föl egy hatalmas üldözésre! Készítsetek maga-

toknak rejteket, és a rejtekben mindazt, amire szükségetek 

lesz a Szentmise bemutatásához, mert Én hamarosan nem 

leszek köztetek a hivatalos Egyházban. Mint ahogy a világ-

ban az igaz értékeket fölcserélik a szeméttel, úgy Engemet 

is, az igaz Istent fölcserélnek a bálvánnyal. Mindazok, akik 

ezt teszik, az örök tűzbe fognak kerülni.  

 

Most különösen nagy szükségetek van a sziklaszilárd, erős 

hitre, hogy megvalljatok Engem ez előtt a bűnös nemzedék 

előtt: magaviseletetekkel, erényeim megtartásával, beszé-

detekkel és cselekedetetekkel. Ha így tesztek, Én is 

megvallak titeket Atyám és szent angyalai előtt. De akik 

megtagadnak Engem, azokat Én is megtagadom Atyám és 

szent angyalai előtt. 

  

Drága gyermekeim! Az idő itt van. Nem áll meg, hanem 

száll, mint a gyorsvonat, mint a madár az égen, és nektek 

döntenetek kell, mert ha nem, elragad titeket a sátán, 

amely készen áll, hogy ordító oroszlán módjára elkapjon és 

kárhozatra taszítsa lelketeket. Jöjjetek Hozzám mindnyá-

jan! Én vagyok a ti Üdvözítőtök, megváltó Istenetek. Én 

ontottam értetek drága, Szent Véremet, Én adtam Teste-

met rettenetes kínhalálra. Feltámadtam harmadnapra, és 

feltámasztom mindazokat, akik Bennem bíznak, és remél-
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nek, akik igaz bűnbánatuk által Hozzám térnek, és tettekre 

váltják tanításomat.  

 

Gyermekeim! Nagyböjt van. Merüljetek el kínszenvedé-

semben! Elmélkedjetek beszédeimen, amit az Evangélium-

ban hozzátok intéztem: különösen Szent János Evangéliu-

mában, amelyből az Egyház most minden Szentmisén 

részleteket olvas fel. Véssétek jól az eszetekbe: titeket is 

ugyanúgy fognak üldözni Értem, mint ahogy Engem üldöz-

tek a farizeusok és az írástudók. De ne féljetek! Veletek 

vagyok mindennap, a világ végezetéig. Csak annyi történ-

het veletek, amennyit Én megengedek. 

Megáldalak, titeket drága gyermekeim, Szívem túláradó, 

végtelen szeretetével az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevé-

ben.” 

 

Szentírási megerősítés: Mt 23, 34: „(Jézus mondja:) 

…prófétákat… küldök hozzátok. Közülük némelyeket meg-

öltök…” 

 

2018. március 21. Itthon az Úr Jézus: Nyisd ki a Szentírást! 

Ide nyílt ki: Máté 21, 13: „Meg van írva – mondta –, hogy az 

én házamat az imádság házának fogják nevezni, ti pedig 

rablók barlangjává teszitek.” 

 

„Drága gyermekeim! Egyházamat ma is kiárusítják, mert az 

emberek tetszését keresik. Felrúgják törvényeimet, elvetik 

tanításomat. Helyettük a maguk tudományát hirdetik: az 

eretnekségeket, melyek által emberek tömegeit taszítják a 

kárhozatba. Ez így nem mehet tovább. Nem azért haltam 

meg a keresztfán, hogy sokakban hiábavalóvá legyenek 

szenvedéseim és megváltásom hatalmas műve. Azért jöt-
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tem, hogy üdvözítsem a világot, és hogy mindazoknak, akik 

elfogadják tanításomat és tettekre váltják, megadjam az 

örök életet. 

 

Gyermekeim! Sokkal nagyobb a bűne annak, aki bűnös 

lélekkel áldozik, mint aki nem. De a legnagyobb bűn azokat 

terheli, akiket pásztorokként elöljárójukká rendeltem. Nekik 

kellene közvetíteni a hiteles tanítást. Ehelyett az emberek-

nek való megfelelés miatt elhanyagolják az igaz tanítást, és 

rájuk hagyják, hogy bűnben éljenek. Szűzanyám Fatimá-

ban kimondott szavai most, a ti napjaitokban hatványozot-

tan teljesülnek: a legtöbb ember a test bűne, a paráznaság 

miatt kerül a pokolra. Ma már annyira általánosak ezek a 

rendezetlen, parázna testi kapcsolatok, hogy nem is tartják 

bűnnek. De ez mit sem változtat az Én törvényemen. Mert 

Isten ugyanaz tegnap, ma és mindörökké, és törvényei 

megmásíthatatlanok. Az egyedüli Üdvözítő, Megváltó Én 

vagyok, Aki a halálom és kínszenvedésem árán váltottalak 

meg benneteket. Én vagyok az Igazság, Aki az életemmel 

fizettem az igazságért. Én hoztam le Atyámtól az Igét, ami 

az igaz tanítás. Ha ehhez szabjátok cselekedeteiteket: üd-

vözültök. Halálotok pillanatában a kétélű karddal: az isteni 

Igével, az örök igazsággal lesztek megítélve, mert ez az a 

mérce, ami meghatározza örök sorsotokat aszerint, hogy 

teljesítettétek-e, vagy nem. 

  

Drága gyermekeim! Nagyon szeretlek benneteket. Szerete-

tem mély, lángoló, emésztő tűz, amely ég, de nem éget. 

Szelíden, de határozottan magába alakít, és fokról-fokra 

képmásommá változtat titeket. De isteni igazságosságom 

emésztő tüze égeti a bűnösök lelkét, az örökös nyugtalan-

ság és lelkiismeret furdalás által, mintegy figyelmezteti 
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őket, hogy térjenek le a rossz útról, és közeledjenek Hoz-

zám. Ha nem teszik, akkor az isteni igazságosság tüze fog-

ja őket égetni mindörökké. Íme, látjátok: a tűz, amely égett 

a csipkebokorban, de a bokor nem égett el, az a tűz, amit 

Mózes látott: az az Én szeretetem lángja volt, ami vezette a 

népet, amelyet kiválasztottam. De amikor háborúkról és 

természeti katasztrófákról hallotok, akkor az az Én isteni 

igazságosságom büntető tüze, amely égeti a bűnösöket 

azért, hogy legalább életük utolsó pillanatában jó útra térje-

nek és üdvözüljenek.  

 

Gyermekeim! Fel nem tudjátok fogni, mekkora érték sze-

memben az emberi élet. Meghaltam érte a keresztfán. De 

nem azért, hogy a Földön jólétben éljenek, hanem azért, 

hogy a Mennybe vigyem őket és üdvözüljenek. Én öröktől 

fogva azt a teljes, békés, boldog életet szántam az ember-

nek, ami abban a másik világban, az Isten Országában vár 

rájuk. De az emberek zöme süket és vak, mert hitetlen, 

mert itt keresi a Mennyországot, amit ebben a siralom-

völgyben soha nem talál meg, mert nincs itt. Nincs itt abban 

a formában, ahogy a Mennyben, de a lélek elkezdheti örök 

életét ezen a Földön, ha belesimul akaratomba, ha megéli 

a szeretet törvényét, mert ezt mondtam: ha szeretetben 

éltek egymással, a Mennyország köztetek van. A Mennyor-

szág nem az anyagi jólét és a földi luxus, a test kényezte-

tése, hanem az önfeledt, önzetlen, tiszta szeretet gyakorlá-

sa a másik ember felé, az igazi részvét, a másikkal való 

azonosulás. Akkor megtapasztaljátok a Mennyországot, 

mert a másik ember mosolya és megelégedettsége, ame-

lyet a segítségetekre ad válaszul: az Én ragyogásom és 

jutalmam minden igaz léleknek. Ezeket a kincseket gyűjtsé-
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tek be, amíg itt éltek, mert csak ezt hozhatjátok magatok-

kal. Minden anyagi birtoklás, amit gyűjtögettek, itt marad. 

  

Gyermekeim! Tanítalak benneteket, vágyva-vágyom, hogy 

tanításomat magatokba szívjátok, tettekre váltsátok, és üd-

vözüljetek általa. Nagyböjt van. Üresítsétek ki magatokat, 

nézzetek föl a keresztre, töltekezzetek be az Irántam való 

szeretettel! Elmélkedjetek kínszenvedéseimről és kereszt-

halálomról! Hasítson a fületekbe kiáltó szavam: „Szomja-

zom!”. Szomjazom a ti lelketekre, és mindazokéra, akiket 

imáitokkal, böjtjeitekkel, lemondásaitokkal, engesztelése-

tekkel és szenvedéseitekkel meg tudtok menteni az örök 

haláltól. Be tudtok imádkozni a tisztítótűzbe, ahonnan meg-

tisztulva, ragyogó szépségben bejöhetnek a Mennybe. Ezt 

kérem tőletek most különösen a Nagyböjtben, ami lehet, 

hogy az utolsó lehetőség egyesek számára. Azért éljetek 

úgy, hogy egyetlen alkalmat se hagyjatok ki: tegyétek meg 

mindazt, amire időt és kegyelmet adok. Fogadjátok meg-

erősítő áldásomat, melyet a keresztről adok rátok. Arról a 

keresztről, ami a ti üdvösségetek és örök életetek forrása. 

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

 

Szentírási megerősítés: Máté 20, 13: „Jézus válaszolt” 

 

2018. március 22. Itthon az Úr Jézus: Nyisd ki a Szentírást! 

Ide nyílt ki: Máté 13, 16: „A ti szemetek boldog, mert lát, s a 

fületek is az, mert hall.” 

 

„Drága gyermekeim! Hatalmas kegyelmet kaptatok. Önfe-

ledt boldogsággal, szüntelen örömben adjatok ezért hálát. 

Azért, hogy a szívetekben hordoztok és halljátok szavai-

mat. Én vagyok a végtelen Szeretet, az örök Nap, Aki be-
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ragyogom szíveteket, lelketeket, Aki soha nem hagylak el 

benneteket. Én vagyok mindennek az irányítója, a kulcsa, a 

megoldója, a gondviselője. Nálam nélkül semmit sem tehet-

tek. Én vagyok az Úr, az Isten, Akinek szeretetéből és aka-

ratából létezhettek. Én vagyok a Gondviselő, a Megváltó, 

Aki bűneitek láncából kiszabadítalak benneteket. Én va-

gyok a Messiás és az Úr. Előttem hajlik meg minden térd a 

Mennyben, a Földön és az alvilágban. Nagy kegyelem, 

hogy leszállok közétek, és tanítalak titeket. Vegyétek ezt 

olyan hatalmas kincsnek, amely felülmúlja az egész terem-

tett világot, mert a lélek milliószor magasabb rendű, mint a 

test. A lélek halhatatlan. A Mennyország örök, amely elkép-

zelhetetlenül magasabb rendű, mint ez a teremtett világ, 

amiben most éltek. Ezért, kicsinyeim, vessetek meg min-

dent. Tekintsetek szemétnek minden akadályt, ami eltávolí-

tana Tőlem. Csak Bennem bízzatok, Rajtam csüngjetek, 

Engem imádjatok, és tartsátok meg tisztán törvényeimet. 

Ha ezt teszitek, akkor már itt és most boldog részesei vagy-

tok annak az Országnak, amelyet Isten azoknak szánt, akik 

szeretik Őt. Helyet készítettem nektek Atyám Országában. 

Csodálatos, pompás városokat, amelyeket emberi szavak-

kal nehéz leírni. De mindezeket felülmúlja a Szenthárom-

ság végtelen szeretete, amely beragyogja az egész 

Mennyországot, annak minden zugát. Megvilágítja a lelke-

ket, és boldoggá tesz minden üdvözültet. Ezért, gyermeke-

im, már itt és most, szüntelenül csak az odafönt valókra 

szegezzétek tekinteteket. Csak ezzel foglalkozzatok! Az Én 

igéim világítsanak bennetek, mert a szív bőségéből szól a 

száj. Hirdessétek Igémet életpéldátokkal, cselekedeteitek-

kel és tanításotokkal! Mentsétek a lelkeket! Legyetek mun-

katársaimmá Megváltásom hatalmas művében, mert min-

den megfogant embernek ezt a feladatot szántam. Mind-
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nyájatokkal örök tervem van. Mindenkinek adtam hivatást: 

az egyiknek ezt, a másiknak azt. Mindnyájatok szívét be 

akarom tölteni és le akarom foglalni Magamnak, hogy biz-

tos kézzel vezesselek titeket az örök üdvösségre. Én éljek 

és működjek általatok. Hívogassam a lelkeket, és vonzzam 

őket Magamhoz. Kiragadjam őket a sátán karmaiból, és az 

élő vizek Forrásához vezessem.  

 

Ó, drága kicsinyeim, ha csak egy pillantást vethetnétek arra 

a csodára, amit a Mennyben készítettem nektek, gyönge 

porsátor testetek belehalna a boldogságba. Most még a hit 

szemével láthatjátok dicsőségemet – odaát majd megta-

pinthatjátok, mint Tamás, az Én Sebeimet, amelyekből 

fénysugarak áradnak. Ez most még a remény, odaát pedig 

a beteljesülés vár rátok.  

 

Kicsinyeim! Az életetek rövid. Használjatok föl minden pil-

lanatot, hogy beteljesítsétek törvényemet, és tettekre vált-

sátok tanításomat! Mentsétek a lelketeket, és vonzzátok 

Hozzám őket!  

 

Gyermekeim! Ezen a Földön nincs nagyobb kincs, mint a 

szentségek. Amikor a Szentgyónásban letehetitek bűneite-

ket, és megszabadultok azok bilincseitől, kimondhatatlan 

boldogság és megkönnyebbülés járja át szíveteket. Amikor 

tiszta lelketekbe fogadtok Engem: a valóságos Isten - Em-

bert, az Én feltámadott Testemet és Véremet, Én, az örök 

Nap beragyogom és fölmelegítem fagyos lelketeket, és 

előkészítem arra a hatalmas boldogságra, amely a Menny-

ben vár rátok. Ezért járuljatok a szentségekhez minél gyak-

rabban, és ezt tekintsétek életetek legfontosabb feladatá-

nak. 
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Már kevés az idő. A világ megtisztítása elkezdődött. Nem-

sokára befejeződik. Egy új, csodálatos korszak virrad a vi-

lágra. Ellenfelemet ezer évre megbilincselem: nem lesz 

többé hatalma rajtatok. De meghagyom a szabad akarato-

tokat, hogy érdemeket szerezzetek. Döntéseitekkel akkor is 

igent mondhattok kegyelmemre, vagy ellenállhattok. De a 

kísértő már nem lesz jelen, így nem fog csapdákat állítani 

elétek, és nem tud rászedni benneteket. Akkor tisztán fog-

tok látni, és a szabad akaratotokat fogjátok gyakorolni. 

Nem úgy, mint most, amikor sokan azt hiszik, hogy rossz 

cselekedeteik az ő akaratuk: valójában pedig a sátán kísér-

tései. Mert minden kísértés csak úgy lehetséges, ha vágya-

koztok egy dologra. Ha elszakadtok mindentől és mindenki-

től, és szüntelenül keresitek Isten akaratát, és egyedül csak 

Neki akartok megfelelni, akkor a gonosz sokkal gyengébb 

lesz veletek szemben, és nem tud kísérteni.  

 

Gyermekeim! Ezt kértem: legyetek mindnyájan szentek, 

tökéletesek, mint Mennyei Atyátok. Nem kértem lehetetlent: 

ezt minden ember tudja teljesíteni, ha megtagadja magát, 

fölveszi Tőlem kapott keresztjét, és követni akar Engem a 

keresztúton úgy, hogy megtartja törvényeimet, és mindig 

azt kutatja, hogy mi a kedves Előttem. Mi az Én akaratom, 

hogy az ő helyében Én hogyan cselekednék. Ha így éltek, 

gyermekeim, akkor már az életszentség útján jártok. 

Szentnek lenni annyit jelent, mint beteljesíteni rád vonatko-

zó örök, szent tervemet. Ezért gyermekeim mély alázattal 

adjatok hálát Nekem a kapott kegyelmekért. Kérjétek min-

dig, hogy Én vezesselek benneteket és irányítsam sorsoto-

kat. Rejtselek el a sátán és csatlósai elől, és mindazok elől, 

akik árthatnak nektek. Mély alázattal és lángoló szeretettel 
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vessétek magatokat szerető Szívem áldott tűzkohójába, 

amely kiéget belőletek minden salakot, minden tökéletlen-

séget, és fokról-fokra átformál az Én képmásomra. Én le-

gyek a ti Uratok, Istenetek és Mindenetek! Csak Bennem 

és Értem szeressétek a teremtményeket! Mindenkit, kivétel 

nélkül, akiket elétek hozok. Mert azért vezetem őket hozzá-

tok, hogy megitassátok őket Velem, az örök élet Vizével. 

Hirdessétek nekik szavaimat, hogy elteljenek Velem, és 

békességük legyen Bennem. Ha mindig Engem adtok az 

embereknek, és ragaszkodtok igaz tanításomhoz, rengeteg 

lélek fog megmenekülni az örök kárhozattól. Radikális ke-

resztényeknek kell lennetek! Soha nem térhettek el az iga-

zságtól, senki kedvéért! Mindig egyedül Istennek kell meg-

felelnetek, soha nem az embereknek! Nem lehet két úrnak 

szolgálni. Mindig csak fölfelé tekintsetek, Rám, a 

Keresztrefeszítettre, Aki úgy szerettelek titeket, hogy a Vé-

remet ontottam és az életemet adtam értetek. Én legyek 

mindig erőforrásotok! Csak Engem hirdessetek, Rólam be-

széljetek! Én betöltöm szíveteket csordultig azzal a béké-

vel, és örök szeretettel, amelyet egyedül csak Én tudok 

megadni. Megáldalak titeket, drága gyermekeim, Szívem 

bensőséges, örök szeretetével az Atya, a Fiú és a Szentlé-

lek nevében.” 

 

Szentírási megerősítés: Mt 22, 1: „Jézus szólt hozzájuk”  

 

2018. március 29. Nagycsütörtök Szentségimádáson az Úr 

Jézus: „Drága gyermekeim! Nagycsütörtök van. Vérrel verí-

tékezésem és elfogatásom ideje. Példát adtam nektek: ha-

lálfélelmemben remegtem, vérrel verítékeztem. Mint Isten, 

beleláttam ellenségeim gondolatába. Előre tudtam, hogy mi 

vár Rám. Kegyetlenségeiket és gyűlöletüket nehéz szavak-
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ba foglalni. Halálfélelemben remegve, térdre borulva 

Atyámhoz imádkoztam: „Abba, Atyám! Minden lehetséges 

Neked. Vedd el Tőlem ezt a kelyhet! De ne az legyen, amit 

Én akarok, hanem amit Te.” (Márk 14,36) Ezt háromszor 

megismételtem. Ezután megerősített egy angyal. Én pedig 

elindultam a legkegyetlenebb passió útján. Ezért jöttem a 

Földre, ezért lettem Emberré, hogy szenvedni és meghalni 

tudjak értetek. Szeretetem odáig vitt, hogy Magamra vettem 

bűneiteket és elégtételt fizettem érte az Isteni Igazságos-

ságnak. Nézzetek ártatlan, halálra kínzott Testemre! Tetőtől 

talpig folyt a Vérem. Az egész Testemen megszámlálhatat-

lan ostorcsapások nyomai voltak. Az ólomgolyók, melyeket 

a gonoszság rögzített az ostor végére, ártatlan Testemből 

húscafatokat szaggatott ki. Az egész Testemből ömlött a 

Vér. Még ehhez jött a töviskorona és a keresztre feszítés. A 

legbrutálisabb kínhalál végzett Velem. Keresztemen fuldo-

koltam. Tetanuszgörcsökben vonaglott Testem. Magas láz 

és szomjúság gyötört. Rettenetes kínokat álltam ki, ame-

lyeket kifejezni nem lehet. Mindezeket értetek ajánlottam 

fel, mert annyira szeretlek benneteket. Azt akarom, hogy 

mindenki üdvözüljön! Gyulladjatok részvétre Irántam! A leg-

jobban az fáj szerető Szívemnek, ha hátat fordítotok Ne-

kem és bűnben éltek.  

 

Gyermekeim! Szeretlek titeket! Forduljatok el a bűntől! Te-

kintsetek Rám! Ne okozzatok már több fájdalmat Nekem! A 

legjobban az fáj, ha örökre elszakítjátok magatokat Tőlem, 

és ellenfelem csapdájába estek, aki a kárhozatra taszít 

benneteket. Ott örökké szenvedni fogtok. Az életeteket arra 

kaptátok, hogy Engem megismerjetek, kövessetek és el-

nyerjétek az örök életet, és másokat is ide vezessetek.  
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Kicsinyeim! Szabad akaratot kaptatok, amelyet Én tisztelet-

ben tartok. Csak ebben az életben tudtok megtérni Hoz-

zám. Most még hívlak benneteket. De ha süketek vagytok 

kiáltásomra, magatokra hagylak titeket. Döntésetek követ-

kezményeit nektek kell viselni egy egész örökkévalóságon 

át. A Megváltás rátok is vonatkozik. Fogadjátok el segítő 

jobbomat! Térjetek le még ma a bűn útjáról! Forduljatok 

Felém, adjátok át az életeteket Nekem, és Én üdvözítelek 

benneteket. Fogadjátok Szívem szeretetteljes áldását az 

Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.” 

 

2018. március 30. Nagypénteken Szentségimádáson az Úr 

Jézus: „Drága gyermekeim! Nagypéntek van. Feláldoztatá-

som és kereszthalálom napja. Nézzetek föl a keresztre! 

Fogjátok fel végre, mennyire szeretlek benneteket! Megvál-

tásom kiterjed minden népre. A világ végezetéig élő összes 

emberre. De csak azokat tudom üdvözíteni, akik együttmű-

ködnek kegyelmemmel.  

 

Gyermekeim! Szabad akaratot kaptatok. Figyeljetek lelkiis-

meretetek szavára! Az mindig a jóra int benneteket. Ha 

hallgattok rá, üdvözültök. De ha elnémítjátok, a gonoszt 

követitek és elkárhoztok.  

 

Gyermekeim! Én, Aki soha nem követtem el bűnt, Magamra 

vettem az egész világ bűnét, hogy elégtételt adjak érte he-

lyettetek. Nézzetek Rám! Mennyit szenvedtem értetek. Ál-

dozattá lettem. Ne vegyétek semmibe Megváltásomat! Ha 

Én ártatlanul ennyit szenvedtem bűneitekért, nektek is so-

kat, rengeteget kell szenvedni mindazokért, amit Isten tör-

vényei és a szeretet főparancsa ellen elkövettetek. Isten 

törvénye nagyon egyszerű. Egyetlen szó csupán: szeretet. 
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Ha szerettek Engem, nem tudtok vétkezni. Ha szeretitek 

felebarátaitokat, akkor mindig meg tudtok bocsátani, és jót 

tudtok tenni velük. Ne legyetek bosszúállók! Én vagyok az 

Örök Bíró. Enyém a bosszú. Én megfizetek mindenkinek 

tettei szerint. Mindenkinek meg kell állni ítélőszékem előtt. 

Ti egymásnak nem bírái, hanem testvérei vagytok. Szánjá-

tok ellenségeiteket! Tegyetek velük jót! Imádkozzatok értük! 

Amikor megálltok ítélőszékem előtt, csak két kérdést teszek 

fel: Szerettél-e? Követtél-e? Ha nem találok szeretetet 

bennetek, nem tudlak befogadni az örök hajlékba. Énértem 

szeressetek minden embert! Az Én kedvemért bocsássatok 

meg ellenségeiteknek, és imádkozzatok értük! Kérjétek, 

hogy kegyelmemből újjászülessenek, és szeressenek ben-

neteket. Higgyétek, hogy ez megtörténik. Én Mindenható 

vagyok. 

 

Drága gyermekeim! Most még tanítalak és figyelmeztetlek 

benneteket. Az életetek rövid. Nem tudjátok, hogy a holna-

pot megéritek-e. Szüntelen készenlétet kértem tőletek. 

Imádkozzatok üldözőitekért, hogy ők is megtérjenek Hoz-

zám. Ha ezt teszitek, csodákat fogtok megtapasztalni.  

 

Kicsinyeim! A keresztről szólok hozzátok. Engem a Földön, 

a kereszten találtok meg. Ha azonosulni akartok Velem, 

vegyétek fel magatokra Tőlem kapott kereszteteket, mert 

ez visz az üdvösségre. A kereszt által formállak bennete-

ket. Tagadjátok meg magatokat! Ne ragaszkodjatok bűnei-

tekhez! Adjátok át az életeteket Nekem! Hagyatkozzatok 

Rám! Adjatok hálát jóért és rosszért egyaránt! Higgyétek, 

hogy mindent az üdvösségetekért teszek! Minden rosszból 

jót tudok kihozni. Ha szerettek Engem, minden a javatokra 

válik.  
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Gyermekeim! Amíg a Földön éltek, a kereszten tudtok Ve-

lem tökéletesen egyesülni. Elmélkedjetek szenvedéseimről, 

és adjatok hálát Megváltásomért. Ha megteszitek, részesí-

telek benneteket dicsőségemben és elnyeritek az örök bol-

dogságot. Erre áldalak meg benneteket Szívem végtelen 

szeretetével az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.” 

 

2018. április 3. Itthon az Úr Jézus: „Drága gyermekeim! 

Arra választottalak ki titeket, hogy hallgassátok tanításo-

mat, és még jobban elmélyüljetek Evangéliumomban. Én a 

színtiszta Szentírást ismétlem nektek. Jaj annak, aki mást 

hirdet, aki meghazudtolja és kiforgatja szavaimat. Méltán 

mondta ezekre Szent Pál apostol: „Átkozott legyen!”  

 

Gyermekeim! Nagyon sokan tévelyegnek a pokol felé veze-

tő úton. Azt hiszik, hogy egy-egy emberi méltóságnak en-

gedelmeskedve jó úton járnak. Jóllehet ismerik a Szentírást 

és az Evangéliumot, mégis ellenkeznek vele, mert Fölém 

helyezik elöljáróikat, akik a sátán megtévesztettjei. 

 

Drága kicsinyeim, ti soha ne kövessétek ezeket! Én nem 

vagyok személyválogató, Nekem mindegy, hogy király, 

vagy rabszolga, bíboros vagy pap, hívő vagy hitetlen. Előt-

tem mindenki csak és kizárólag a cselekedeteiről ad szá-

mot. Mindenkit az Általam adott talentumairól kérek szá-

mon. Akinek tíz talentumot adtam, annak annyival kell el-

számolni. Ha valakit a püspöki székbe helyeztem, annál 

többről kérem számon. Mert ő ismeri a teljes Szentírást, 

annak minden mondatát, és jaj annak, aki mást hirdet, mint 

amit Én bíztam rá. Emlékeztek az Evangéliumra, amikor ezt 

mondtam? Jaj neked, Korozain! Jaj neked, Betszaida! Ha 
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Tíruszban és Szidonban történtek volna a csodák, amelyek 

nálatok történtek, már régen szőrzsákban és hamuban tar-

tottak volna bűnbánatot. Ezért Tírusznak és Szidonnak tűr-

hetőbb sorsa lesz az ítéleten, mint nektek. És te 

Kafarnaum! Vajon az égig emelkedel? A pokolba süly-

lyedsz.  (Lukács 10, 13-15.) A „jaj”, a kárhozatot jelenti. 

Szent Pál apostol így írja: „Jaj nekem, ha nem hirdetem az 

Evangéliumot.” Ez azt jelenti, hogy ha ő, akire rábíztam ezt 

a feladatot, és nem hirdette, hanem kiforgatta volna, elkár-

hozott volna. Én ugyanaz vagyok tegnap, ma és mindörök-

ké. Szavaim érvényesek minden korra. Ugyanez vonatkozik 

a ma és az ezután élő igehirdetőkre, ami Szent Pálra is. 

Apostolaimnak ezt mondtam: „Menjetek el az egész világra, 

hirdessétek az Evangéliumot minden népnek.” Az apostol-

utódoknak, a felszentelt papoknak és minden megkeresz-

telt hívőnek is ugyanaz a feladata. Mindnyájatokat ezzel a 

küldetéssel hatalmaztam fel. Ahova nem jutnak el papjaim, 

oda a laikus híveknek, a megkeresztelteknek kell vetni a jó 

magot, az Én Igémet. Erre mondtam: „Ti pedig választott 

nép, királyi papság, szent nemzet, megváltott nép vagytok, 

hogy hirdessétek annak üdvözítő tetteit, aki a sötétségből 

meghívott titeket az ő csodálatos világosságára.” (1Péter 

2,9) Mindnyájatokat ezzel a küldetéssel hatalmaztam fel. 

Erről kérlek számon benneteket. Ha megteszitek, amit 

mondtam, értelmet és célt nyer Bennem életetek. De ha 

hátat fordíttok Nekem, elszáradt szőlővesszők vagytok, 

amelyet levágnak és az örök tűzre dobnak. Újra mondom: 

az életeteket az Isten szolgálatára kaptátok. Nektek félté-

kenyen szerető Istenetek van, Aki nem tűri meg, hogy bál-

ványokat imádjatok, és bármi szenvedélyt, vagy bárkit Ő 

elé helyezzetek. Én sem helyeztem Atyám üdvözítő terve 

elé senkit és semmit. Sem a félelmemet, amikor a 
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Getszemáni-kertben vérrel verejtékeztem, sem az Édes-

anyámat, akit ezen a Földön a legjobban szerettem. Még őt 

is átengedtem a keserű fájdalomnak, kínnak és gyötrelem-

nek, mert azt akartam, hogy társam legyen a szenvedés-

ben és a Megváltásban. Tudtam Én jól, hogy szerető Szí-

vének mekkora szenvedést fog okozni, hogy Engem a ke-

resztúton és a keresztfán látott. Ha isteni erőmmel meg 

nem erősítettem volna, belehalt volna kínjaiba. De mert 

szükségem volt rá Atyám örök tervének megvalósításában, 

ezért megerősítettem hitét, szeretetét és alázatát. Ő mind-

végig megmaradt alázatos szolgálóleánynak, aki úgy tekin-

tett magára, mint az Örök Atya rabszolgájára. Mint Istennek 

szentelt személy és kiválasztott, az Én földi Anyámmá lett, 

de mindvégig tudta, hogy Én elsősorban az Atyáé vagyok, 

és neki mindig át kell Engem engedni az Atya akaratának. 

Ezért a lelkében mindig az első mondat visszhangzott, amit 

az angyalnak válaszolt: „Íme, az Úr szolgálóleánya vagyok, 

legyen nekem a te Igéd szerint!” Csak úgy tudta elviselni 

keserves kínszenvedésem látványát, hogy újra meg újra 

felajánlott Engem az Atyának, mint Neki szentelt engeszte-

lő Áldozatot, és az Én kínszenvedésemmel és kereszthalá-

lommal egyesülve az Ő egész életét: az Atya dicsőségére 

és a lelkek megmentésére. 

  

Drága gyermekeim! Ezt a lelkületet kérem tőletek is, amely-

re példát adtunk: Én és Édesanyám. Ti is ajánljatok fel En-

gem a Mennyei Atyának, az Én sebekkel és vérrel borított, 

megalázott testemet, Szűzanyátok hétfájdalmas szeplőte-

len Szíve és könnyei által. Kettőnk szenvedésével egyesít-

ve minden áldozatotokat és szenvedéseteket a lelkek 

megmentéséért.  
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Gyermekeim! Tegyétek meg ezt mielőbb, és folyamatosan 

minden nap, valahányszor csak eszetekbe juttatom, vagy 

szenvedést engedek meg. Kérésem sokkal időszerűbb, 

mint valaha a történelem folyamán. A sátán ádáz szellemi 

harcot folytat a lelkekért. Mindenféle módon meg akarja 

kaparintani és el akarja buktatni őket. Rengetegen mennek 

a pokolba. Ha csak egyetlen lelket tudtok megmenteni köz-

benjáró imátokkal és szenvedésetekkel, már nem éltetek 

hiába.  

 

Gyermekeim! Nagyon közel van a Nagy Figyelmeztetés. A 

világ már annyira mélyre süllyedt bűneiben, hogy kénytelen 

vagyok figyelmeztetni őket. Maga a Szentlélek avatkozik 

közbe: megvilágosítja az elméket és a szíveket. Az a nap 

forróbb lesz minden másnál, minden eddiginél. Kívül-belül 

égetni fog. Belül azért, mert a bűnösöket mardosni fogja 

lelkiismeretük. Látni fogják cselekedeteiket, amelyekkel oly 

mélységesen megbántották a Mennyei Jó Atyát, Engem, 

Megváltójukat, a Szentlelket és a Szűzanyát. Látni fogják 

irántuk való végtelen szeretetünket, hogy minden igyekeze-

tünkkel meg akarjuk menteni a lelküket. Látni fogják keser-

ves kínszenvedésemet, melyet miattuk szenvedtem el, 

hogy megmentsem a lelküket. Akkor lelkükben mélyen 

megrendülve, őszinte bűnbánatot fognak tartani, megtérnek 

Hozzám, ezzel megmentik a lelküket. De lesznek megátal-

kodottak, akik továbbra is a Szentlelket káromolják, vagyis 

a megismert igazság ellen tusakodnak. Ezek a menthetet-

lenek csoportjába tartoznak. A Nagy Figyelmeztetés után 

ők lesznek minden baj okozói.  

 

Gyermekeim! Készüljetek, mert közel a vég! Közel vannak 

próféciáim beteljesülései. Akik életszentségben élnek, élje-
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nek még szentebbül! Akik még keresnek Engem, keresse-

nek még buzgóbban, hogy mielőbb Rám találjanak! Imád-

kozzatok! Imádkozzatok! Imádkozzatok! Imáitok eléri a bű-

nösöket, akiknek kéréseitekre még több kegyelmet adok, 

és sokan megtérhetnek közülük.  

 

A ti fegyveretek az ima legyen! Egyetlen üdvözlégy, vagy 

rózsafüzér, vagy bármilyen hittel mondott ima nagyobb 

fegyver a gonosz ellen, mint a kard, vagy a küzdelem.  

 

A harc örökre eldőlt, a győztes Én vagyok, de megenge-

dem ellenfelemnek a csatározást, hogy mindenki előtt nyil-

vánvalóvá váljon, hogy az emberek melyik oldalra állnak. 

Ez most a nagy szétválasztás ideje. Úgy is mondhatnám, 

hogy az Egyház összeomlása, mert mindazok, akik Egyhá-

zamban a fenevadat szolgálják, vagyis eretnekek, 

tévtanítók, paráznák, gyilkosok, kicsapongók, úgy össze-

omlanak egy pillanat alatt, mint a kártyavár. De éppen az 

üldözés miatt fognak megerősödni igaz, hű papjaim és hí-

veim a földalatti Egyházban, akik minden áldozatot, szen-

vedést, még a vértanúságot is vállalják hitük megvallásáért. 

  

Gyermekeim! Kerüljetek minden eretneket, tévtanítót! Ne 

engedelmeskedjetek nekik! Ti csak Engem, a 

Keresztrefeszítettet szolgáljatok, Aki örökké élek, uralko-

dom és szeretlek benneteket.  

 

Gyermekeim! Már mindent elmondtam nektek. Az idő eljött. 

Higgyetek az Evangéliumban! Térjetek meg, éljetek halálra 

készen, mert csak egy a biztos: a halál. Minden pillanatban 

úgy éljetek, ahogy halálotok pillanatában szerettétek volna, 

hogy éltetek volna. Erre áldalak meg titeket, kicsinyeim, 
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Szívem túláradó szeretetével, üdvözítő áldásommal az 

Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.” 

 

Szentírási megerősítés: Róma 9, 6: „Isten biztos ígérete”  

 

2018. április 4. Itthon az Úr Jézus: „Nyisd ki a Szentírást!” 

Ide nyílt ki: Máté 26, 55: „Jézus azt mondta” 56: „hogy be-

teljesedjenek a próféták írásai” 

 

Jézus: „Drága gyermekeim! Amint a Szentírásból ezt olvas-

tátok, hogy a próféciáknak be kell teljesülnie, és ez Rajtam 

is beteljesült, úgy most is be fog teljesedni minden jövendö-

lés, amelyet prófétáim által terjesztettem elétek. 

  

Gyermekeim, készüljetek! Éljetek halálra készen, mert egy 

nagy világégés előestéjén álltok. Csak a cselekedeteiteket 

hozhatjátok magatokkal. Fölösleges gyűjtögetni, mert min-

den itt marad és megsemmisül. Az időt jól használjátok föl, 

mert rossz napok járnak. Időtöket arra fordítsátok, hogy 

bánjátok meg bűneiteket, amellyel a jóságos Atyát meg-

bántottátok. Engesztelődjetek ki szívből egymással, bo-

csássatok meg egymásnak, mert Atyám is úgy bocsát meg 

nektek. A Miatyánkban naponta imádkozzátok, amit tanítot-

tam: „Atyám, bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is 

megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek!” Aki nem bocsát 

meg, az átkot hív le magára. Gondolkozzatok el: hajatok 

szálánál is több bűnötök, gyarlóságotok van. Ha nektek 

nem bocsátja meg Atyám, miben reménykedtek, hová ke-

rültök? Megmondom nektek: az örök kárhozatra. 

  

Isten, a végtelen Szeretet, és a szeretet törvényét adta fő-

parancsba, joggal várja el, hogy ne ti akarjatok magatoknak 
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igazságot szolgáltatni, mert ti egymásnak nem bírái, hanem 

testvérei vagytok. Nektek egyetlen dolgotok van egymás-

sal: megbocsátani, elfeledni és mindig újra kezdeni. Ha ezt 

teszitek, ledobhatjátok hátatokról a több mázsás batyut, 

amit a harag és az ellenszenv rak rátok, mint elviselhetetle-

nül súlyos terhet. Akkor szabadok lesztek, mert a sátán 

nem tud megbilincselni titeket a gyűlölettel és a haraggal. 

Ha teljes szívetekből elengeditek a sértést, a rágalmat, az 

anyagi megkárosítást, a szeretetlen szavakat és minden 

jogos panaszotokat, akkor mindezektől megszabadultok, 

megszabadítjátok embertársaitokat is, mint egy új lehető-

séget adva neki, hogy megtérjen, és újra megpróbáljon 

szeretni. 

  

Gyermekeim! A Bíró Én vagyok. Az Én ítélőszékem előtt áll 

meg mindenki, hogy elvegye jogos büntetését vagy jutal-

mát aszerint, hogy jót vagy rosszat cselekedett. Szent Pál 

apostol ezt írja: „Adjatok teret Isten haragjának”. „Enyém a 

bosszú, Én megfizetek” – mondja az Úr. „A mi Istenünk 

emésztő tűz.” (vö. Róm 12, 19; Zsid 12,29) Az Én emésztő 

tüzem kettős jelentésű: szeretetem lángoló tüze, amely 

magába alakítja az Engem szerető lelket. Őt irgalmammal 

ölelem át. De a megátalkodottakat, akik nem akarnak Hoz-

zám közeledni, igazságosságom tüze emészti örökkön-

örökké. Ezért, drága gyermekeim, igyekezzetek megbocsá-

tani egymásnak amíg még úton vagytok az örök haza felé, 

mert utána már az ítélet következik. 

 

Irgalmasságom ünnepe következik a Húsvét utáni vasár-

napon. Ezen a napon szélesre tárom irgalmas Szívemet. 

Bárki beléphet rajta, aki őszinte, jó Szentgyónást végez és 

Szentáldozáshoz járul. Ezen a napon különösen nagy sze-
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retettel várok minden megtérő bűnöst. Elepedek a vágytól 

és hívogatom őket, hogy ők is üdvözüljenek. 

  

Gyermekeim! Ti, akik most imádkozzátok Fausztina gyer-

mekemnek adott kilencedet az Isteni irgalmassághoz, min-

den embercsoportot Hozzám vezettek. Ez rendkívül sok 

kegyelmet vonz le az Égből. Örüljetek, hogy ilyen irgalmas, 

szerető Atyátok van, Aki minden megtérő, tékozló fiát keb-

lére akarja ölelni. Isten szeretete annyira tökéletes és mély, 

mindenre kiterjed, az emberi elme ezt felfogni képtelen. 

  

Bízzatok nagyon Atyám irgalmában és szeretetében! Gon-

doljatok arra, hogy Engem, a Legszeretettebbet, az Ő Egy-

szülött Fiát elküldte hozzátok a Mennyből, Aki megtestesül-

tem a Szentlélektől és megformálódtam Szent Édesanyám 

méhében. Aranyos kisdedként jöttem a világra, fényem be-

ragyogta egész környezetemet. Azért születtem meg, hogy 

emberi testem legyen, amiben majd szenvedni és meghalni 

tudtam értetek. Fölfogni nem tudjátok ezt a hatalmas áldo-

zatot és mérhetetlen szeretetet. 

  

Gyermekeim! A tiszta, önzetlen szeretet mindig áldozatokat 

kíván. Kövessetek Engem! Legyetek nagylelkűek, hozzatok 

meg minden áldozatot, mert amit a kicsinyek közül eggyel 

tesztek, Velem teszitek. Ezt hozzátok magatokkal ítélőszé-

kem elé. Ha találok bennetek szeretetet, az lesz belépőtök 

a Mennybe. Országomban csak szeretet van. Igyekezzetek 

úgy élni, hogy tettekre váltsátok szavaimat és elnyerjétek 

az örök üdvösséget.  

 

Hatalmas Kincs vagyok. Az egész világmindenség semmi-

nek bizonyul ahhoz a nagy ajándékhoz, hogy köztetek ma-
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radtam drága Szent Testemmel és Véremmel a Legméltó-

ságosabb Oltáriszentségben. Elepedek a vágytól, hogy 

minden ember tiszta lelkébe betérjek, hogy lakást adjanak 

Nekem a szívükben, hogy egykor majd Én is befogadjam 

őket az Én Országomba, és az Én irgalmas, szeretettől 

lángoló Szívembe, amely egy örökkévalóságon át a legna-

gyobb gyönyörűségek helye és forrása. A legmerészebb 

álmaitokat is felülmúlja, elképzelni nem tudjátok, hogy mi 

vár rátok Országomban. Ó, ha tudnátok, mekkora boldog-

ság a Velem egyesült üdvözült lélek sorsa, mindent meg-

tennétek, hogy elnyerjétek ezt a hatalmas kegyelmet. Erre 

áldalak meg titeket irgalmas szeretetemmel az Atya, a Fiú 

és a Szentlélek nevében.” 

 

2018. ápr. 6. Szentségimádáson az Úr Jézus: „Drága 

gyermekeim! Ég és Föld elmúlnak, de az Én Igéim soha el 

nem múlnak. Készüljetek, mert hamar beteljesülnek a pró-

féciák! Ha figyeltek üzeneteimre, és tettekre váltjátok, 

megmenekültök. Ha nem, áldozatul estek.  

 

Kicsinyeim! Nem Én büntetek. Ti büntetitek magatokat az 

által, hogy a sátánhoz szegődtök. Beleegyeztek kísértései-

be, és a bűn rabszolgájává váltok. Ezt mondtam: az igaz-

ság szabaddá tesz titeket. Én vagyok az út, az igazság és 

az élet. Tanításom igazság. Ha megteszitek, élni fogtok. De 

ha ellene mondotok, elkárhoztok.  

 

Gyermekeim! Örök sorsotokat ti választjátok meg. Ha Rám 

hallgattok, üdvözültök. Ha ellenfelemre, elkárhoztok.  

 

Kicsinyeim! Országomban csodálatos helyet készítettem 

nektek. De oda csak azok jöhetnek be, akik Istent szeretik. 
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Istent szeretni annyit jelent, hogy megteszitek törvényeit. 

Szakítsatok a bűnnel! Térjetek meg! Akkor soha nem látott 

boldogságban lesz részetek a Mennyben. Imádkozzatok 

minden nap! Kérjétek magatokra a hit kegyelmét! Ha őszin-

te lélekkel fordultok Atyámhoz, teljesíti kéréseiteket. Én is 

imádkozom értetek Atyámhoz. Megáldalak titeket Szívem 

túláradó, hazaváró szeretetével, az Atya, a Fiú és a Szent-

lélek nevében.”  

 

2018. április 10. Itthon az Úr Jézus: „Drága gyermekeim! 

Meghallgattam ennek az országnak imáját, amely évek óta 

esedezve Hozzám száll. Nem gazdagságot, pénzt, elisme-

rést kértetek, hanem lelki megújulást. Ez a lelki megújulás 

most fog bekövetkezni. Egyre több fiatal és minden korú 

ember fog Hozzám csatlakozni, mert kiárasztom Szentlel-

kemet, hogy vonzza őket Hozzám, az egyedül élő Istenhez, 

Aki felragyogtatom Napomat jókra és gonoszokra egyaránt. 

Ezt mondtam: „Nálam nélkül semmit sem tehettek.” Most az 

egész világ erre a kicsi országra tekint. Mint lelki Izraelre, 

mint kiválasztottra, akit különös kegyelmekkel halmoztam 

el, mert Édesanyám szüntelenül közbenjár értetek, hisz ti 

az Ő tulajdona vagytok. Én minden rosszból jót hozok ki. 

Szent István királynak meghalt a fia, akire országotokat 

akarta hagyni. Mivel nem volt örökös, a Szűzanyának adta 

Magyarországot. Ennél jobb döntés nem létezik. Ma is, akik 

közelebb akarnak kerülni Hozzám, ezt Szent Édesanyámon 

keresztül tudják megtenni. Mert Ő a közvetítő az ember és 

a Második Isteni Személy között. Mint ahogy ti közbenjár-

hattok egy magas rangú embernél egy-egy kedvezménye-

zettetekért, úgy Édesanyám is mindazokért közbenjár Ná-

lam, akik hozzá kiáltanak. Ezért kértem a rózsafüzért, mint 
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leghathatósabb imát, amely megkötözi a sátánt, mint tüzes 

lánc, és ami ellen nem tud rugdalózni. 

  

Gyermekeim! A ti fegyveretek az ima legyen, mert az ima 

megvakítja a sátánt, megkötözi, és a pokolra veti. Az ima 

az egyetlen, leghathatósabb fegyver, ami megszabadít a 

bűntől. Felszabadultok a sátán rabigája alól. Szabadon Ne-

kem adhatjátok életeteket, és Én szentté teszlek titeket. 

Most újabb négy évet kaptatok. Nem dőlhettek hátra a ka-

rosszékben. Ugyanúgy folytatnotok kell az imát hazátok 

lelki megújulásáért, és engesztelésül minden bűnért, ame-

lyet országotokban és a világban elkövetnek.  

Országotok rendkívül sok kegyelmet kapott. A Szeretetlán-

got, amely a leghatalmasabb ajándék azóta, hogy Szent 

Anyám méhében megfogantam és világra jöttem. Imádkoz-

zátok ezt minden Üdvözlégyben, amit csak elmondotok. A 

fohász így hangzik: „áraszd Szeretetlángod kegyelmi hatá-

sát az egész emberiségre”. 

Aztán ott van Natália nővér, aki által Édesanyám a kápolnát 

kérte a Szent Anna-réten. Ez a kápolna, ha kövekből nem 

is, de lelkekből már áll. Mert mindazok, akik odajárnak 

imádkozni, részt vesznek a Szentmisén és Szentségimá-

dást tartanak, olyan Nekem, mintha egy templomban imád-

koznának. Mert a templom Én Magam vagyok. Ezt mond-

tam: „romboljátok le ezt a templomot, és Én harmadnapra 

felépítem azt.” A templom az Én feltámadott Testem és Vé-

rem a Legméltóságosabb Oltáriszentségben. Ezért ne bú-

suljatok, kicsinyeim, mert nem rajtatok múlik, hogy kőből 

épült templom legyen ott. Ti a magatokét megtettétek, és 

Édesanyám elfogadta azt. Rajtatok tartja istenanyai palást-

ját, amely a szent angyalok védelme, Én pedig Szent Vé-
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rembe burkollak titeket, és megóvlak mindattól, ami a vilá-

got sújtja.  

Tőletek fog kiindulni az engesztelés, az ima és az a sok 

kegyelem, amelyet magyar prófétáimon keresztül adok el-

sősorban nektek, és az egész világnak. Mert mindazok, 

akik hittel olvassák üzeneteimet, és tettekre váltják, élet-

szentségre jutnak. Imádkozzatok, hogy minél többen le-

gyenek olyan emberek és papok, akik ezt megteszik.  

Magyarországot fölemelem, és kiemelem abból a szoron-

gatásból, ami a világot sújtja. Őrizzétek továbbra is a ke-

resztény hitet, járuljatok gyakran a szentségekhez! Az ima 

legyen mindennapi kenyeretek! Én pedig megóvlak titeket, 

és a Mennyben úgy fogtok ragyogni, mint dicsőségem ko-

ronája. Folytassátok az imát, az engesztelést, és haladjatok 

továbbra is az életszentség útján! Rátok, engesztelő kicsi 

gyermekeimre való tekintettel kapja Magyarország az ösz-

szes kegyelmet. Fogadjátok áldásomat, mely megerősít 

titeket, hogy kitartsatok ezen az úton, és életpéldátokkal 

hirdessétek a keresztény hitet Európa szívében, és innen 

induljon ki az az imahadjárat és kegyelem, amely fokról-

fokra az egész világot be fogja borítani. Fogadjátok meg-

erősítő áldásomat, melyet Szívem csodálatos, mindeneket 

felülmúló szeretetével adok rátok az Atya, a Fiú és a Szent-

lélek nevében.” 

Szentírási megerősítés: Máté 15, 32: cím: A második ke-

nyérszaporítás „Jézus mondta” Az Úr mondja: „Én mindig 

gondoskodom országotokról.”  

2018. április 11. Itthon az Úr Jézus: „Drága gyermekeim! Az 

élet rövid. Minden napját és pillanatát Én osztom be, hogy 
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fokról-fokra közelebb kerüljetek Hozzám. Én engedem meg 

a próbatételeket, hogy megedződjetek, a botlásokat, hogy 

el ne bízzátok magatokat. Én engedem meg a sikereket és 

a kegyelmeket Én adom, hogy megerősödjetek, és újult 

erővel vegyétek fel a harcot a világ fejedelme, a sátán el-

len. Minden életszentségre törekvő és ebben élő gyerme-

kem élete egy szüntelenül megújuló harc, radikális keresz-

ténység, ellentmondást nem tűrő ellenállás minden kísér-

téssel és bűnnel szemben. 

  

Ezt mondtam: ti vagytok a Föld sója és a világ világossága. 

A sóból nem kell sok az ételbe, hogy megízesítse. Egy 

szobában elég egyetlen mécses is, hogy bevilágítsa. De a 

só nem lehet ízetlen, és a mécses nem lehet sötét, vagyis 

nektek teljesíteni kell a rátok bízott állapotbeli kötelességei-

teket. Egy pillanatra sem feledjétek el, hogy ti vagytok az 

Én meghosszabbított jobb kezem, akik által cselekszem, 

működöm és kormányozok. Erre áldalak meg benneteket, 

Szívem túláradó, végtelen, megerősítő szeretetével az 

Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.” 

 

Szentírási megerősítés: Máté 23, 36: „bizony mondom nek-

tek”  

 

2018. április 12. Itthon az Úr Jézus: „Drága gyermekeim! 

Végtelenül szeretlek Benneteket. Amikor feltámadtam és 

visszamentem Atyámhoz a Mennybe, nem tudtam elsza-

kadni tőletek. Veletek, köztetek akartam maradni. Ezért az 

Utolsó Vacsorán átváltoztattam a kenyeret és a bort Tes-

temmé és Véremmé. Így akartam köztetek maradni, hogy 

tápláljam lelketeket földi zarándoklásotok alatt. Megvédje-

lek titeket a sátán gonosz cselszövéseitől és megerősítve 
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eljussatok az örök életre. Minden Szentmisében megismét-

lődik az Utolsó Vacsora története. A pap lehívja a Szentlel-

ket, Aki átváltoztatja a kenyeret és a bort Szent Testemmé 

és Véremmé. A Szentmise az Én Megváltásom vértelen 

megjelenítése, a legnagyobb imádság. Ott újra keresztre 

feszítenek, kínhalált szenvedek és meghalok. De amikor a 

pap fölmutat Engem, és ezt mondja: „Ez az Én Testem. Ez 

az Én Vérem.” – Akkor már föltámadott Testemet és Vére-

met mutatja föl, mert Én örökké élek, és mint élő Isten és 

Megváltó akarok a szívetekbe térni. Azért, hogy nektek is 

örök életet ajándékozzak. Az Én erőmet és Istenségemet 

oltsam belétek, hogy ti is Belém istenüljetek, mintegy el-

vesszetek Bennem, mint vízcsepp a hatalmas óceánban. 

Engem sugározzatok ki, az Én szeretetemet továbbítsátok, 

és hagyjátok, hogy Én működjek bennetek és általatok. Így 

fokról-fokra képmásaimmá alakítalak titeket, ami az élet-

szentség maga. Hisz minden embert erre hívtam meg: „Le-

gyetek szentek, mert Én Szent vagyok. Legyetek tökélete-

sek, mint Mennyei Atyátok.” Értsétek meg: csak a szentek 

méltók az Istenhez, az Ő Szent Színe látására. Ezért csak 

nagyon tiszta lélekkel fogadjatok Engem a szívetekbe. Vá-

gyakozzatok a Velem való nagy találkozásra, amikor a 

Szentáldozásban befogadtok Engem.  

 

Szentírási megerősítés: Máté 18,3: „Bizony, mondom nek-

tek…”  

 

2018. április 16. Itthon a kegyelem órájában az Úr Jézus: 

„Nyisd ki a Szentírást!”  

Ide nyílt ki: 1 Timóteus 1, 3: „figyelmeztess bizonyos embe-

reket, hogy ne tanítsanak téves dolgokat…”  
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Jézus: „Írd, amit mondok! Drága gyermekeim! Közel van a 

Nagy Figyelmeztetés. Mindnyájan tartsatok bűnbánatot! 

Mosakodjatok meg értetek kiontott drága Szent Véremben, 

a bűnbocsánat szentségében! Ha megteszitek, nyugodtan 

nézhettek szembe a Nagy Figyelmeztetéssel, ami a Szent-

lélek kiáradása. Szentlelkem megmutatja minden cseleke-

deteteket, egész életeteket és az érte járó jutalmat vagy 

büntetést a szerint, amit kiérdemeltetek. Lelki szemetekkel 

látni fogjátok a poklot, a tisztítótüzet és a Mennyet, ahová 

mennetek kellene, ha akkor halnátok meg. Ez egy hatal-

mas kegyelem. Még mindig kaptok időt, haladékot, hogy 

megváltoztassátok az életeteket és jó útra térjetek. A Nagy 

Figyelmeztetést azért adom, hogy megmentsem a lelkete-

ket. Ellenfelem most soha nem látott módon mesterkedik, 

hogy elveszejtsen benneteket. Sokakat megtévesztve bűn-

be taszít. Hallgassatok a lelkiismeret szavára! Soha ne te-

gyetek rosszat! Mindig a jót válasszátok! Az ítéletet bízzá-

tok Rám! Az Örök Bíró Én vagyok. Ti ne szolgáltassatok 

magatoknak igazságot! Én megfizetek mindenkinek tettei 

szerint. Előttem csak por és hamu vagytok. Én vagyok az 

Alkotó. Én kérlek számon benneteket. Ti csak tartsátok 

meg törvényeimet, és akkor nincs mitől félnetek. Így készül-

jetek a Nagy Figyelmeztetésre, ami már nem várat sokáig 

magára. Fogadjátok meg intésemet! Szeretetteljes áldáso-

mat adom rátok, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”  

Szentírási megerősítés: Kolosszei 4, 5: „Az időt jól használ-

játok fel.” 

2018. április 17. Itthon az Úr Jézus: „Nyisd ki a Szentírást!” 

Ide nyílt ki: Máté 24, 42-44: „Legyetek tehát éberek, mert 

nem tudjátok, mely napon jön el Uratok. Azt pedig értsétek 

meg, hogy ha tudná a házigazda, melyik őrváltáskor jön a 
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tolvaj, ébren volna és nem engedné betörni a házá-

ba. Legyetek tehát készen ti is, mert amelyik órában nem 

gondoljátok, eljön az Emberfia.” 

 

„Drága gyermekeim! Értsétek meg végre, hogy ha üdvözül-

ni akartok, éberen kell várnotok Uratokra, mint az okos 

szüzek. Előlem nem lehet elrejtőzni. Minden gondolatotok, 

szavatok, cselekedetetek fel van írva. Előttem számot ad-

tok mindenről. Amikor Éva és Ádám vétkeztek, elrejtőztek, 

de nem tudtak. Amikor Káin megölte Ábelt, ő is elrejtőzött, 

de Én láttam őt és Magamhoz hívtam. Azok is, akik bűnben 

élnek, próbálnak rejtőzködni Előlem, de végül is, amikor 

kiszólítom őket porhüvely testükből, minden napvilágra ke-

rül, és számot adnak életükről, mert minden ember élete 

végén a külön ítélet következik. Ott nem lehet mások hibái-

val takarózni, mások rossz dolgaira hivatkozni, ott csak az 

egyén felel magáról, csak az ő életvitelét és cselekedeteit 

fogom megítélni. 

  

Akik megfogadják tanításomat, és tettekre váltják, azok na-

gyon boldogok lesznek a Nagy Figyelmeztetéskor, ami már 

nem várat sokáig magára. Látni fogják azt a sok jót, amit 

cselekedtek, és jó életpéldájukkal mutattak. 

  

Drága gyermekeim! Tartsatok ki ebben mindhalálig! Halad-

jatok előre az életszentség útján, hogy biztos léptekkel 

megérkezzetek Országomba. Tegyétek meg mindig Isten 

törvényeit, kutassátok akaratomat, kérjétek a tisztánlátást, 

és ha fölismertétek szándékomat, azt váltsátok tettekre. 

Erre áldalak meg titeket Szívem túláradó, végtelen szerete-

tével az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.” 
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Szentírási megerősítés: Máté 20, 13: „Jézus válaszolt” 

  

2018. április 18. Itthon az Úr Jézus: „Drága gyermekeim! 

Én szólok hozzátok. Nagyon boldog vagyok köztetek. Ki-

mondhatatlan öröm Számomra, hogy a szívetekbe térek, 

hogy befogadtok Engem és imádtok. Veletek is megérezte-

tem ezt a hatalmas boldogságot. Ez a Mennyország előíze 

és előszobája. Tulajdonképpen ti már itt és most a Menny-

ben éltek. Csak azt a káprázatot és csodát nem láthatjátok, 

és a boldogságnak azt a tetőfokát nem érzékelhetitek, ami 

odaát vár rátok, és amiben egy örökkévalóságon át része-

sültök, mert gyönge testetek belehalna a boldogságba. De 

most egy kicsiny fokban érzékeltetem veletek ezt a szár-

nyaló örömöt, hogy megízleljétek, hogy mit tartogat számo-

tokra az örökkévalóság, és hogy Én mit érzek a szívetek-

ben. Mert minden ember azt érzi a Szentáldozás után a 

lelkében, amit Én az ő szívében. Aki nagyon szeret Engem 

és kitárja lelkét Előttem, annak a lelkében hatalmas öröm 

van, mert mindazt a szeretetet és boldogságot visszahulla-

tom rá, amit ő ad Nekem szeretete és Rám-hagyatkozása 

által.  

 

Kicsi gyermekeim! Igyekezzetek minden Szentáldozásban 

így fogadni Engem: hatalmas örömmel, teljes alázattal 

egészen a megsemmisülésig, és nagy hittel, hogy Én, az 

Üdvözítő, Aki értetek kínhalált szenvedtem, minden Szent-

misén leszállok a Mennyből, és itt maradok köztetek. Min-

dezt azért teszem, mert végtelenül szeretlek benneteket. 

Soha nem akarok elszakadni tőletek, és hitetek által min-

den Szentáldozásban és Szentségimádásban megkapjátok 

a kegyelmet, hogy feltöltődjetek Velem, hogy egyesüljetek 

isteni Megváltótokkal, elmerüljetek Bennem, mint parányi 
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vízcsepp a hatalmas Szeretetóceánban. Én minden gyer-

mekemre vágyom. Mindnyájatokkal közölni akarom Maga-

mat. Minden embert üdvözíteni akarok. Azt akarom, és 

ezért imádkozom Atyámhoz, hogy egyetlenegy emberben 

se váljon hiábavalóvá rettenetes kínszenvedésem és ke-

reszthalálom. Egyetlen csepp Vérem se vesszen kárba. 

Mert azok, akik hátat fordítanak Nekem, nem hisznek Ne-

kem, mert nem ismernek Engem. Hiábavalóvá teszik ma-

gukban Isten kegyelmét. Mert az Atya a Legdrágábbat, En-

gem adott értetek, hogy mindnyájan üdvözüljetek. Ezért 

kérem imáitokat, hogy Velem egyesített áldozataitokkal és 

szenvedéseitekkel fölemeljétek az elesett bűnösöket, hogy 

azok keressenek és megtaláljanak Engem. Megtérjenek és 

üdvözüljenek. 

  

Drága gyermekeim! Ha látnátok, hogy milyen rettenetes 

harc folyik a lelkekért a démonok és a szent angyalok kö-

zött, ha látnátok azt a sűrű, sötét felleget, amely körbeveszi 

az egész Földet – mert a bűnös emberek az összes ördö-

göt kiszabadították bűneikkel a pokolból –, belehalnátok a 

rémületbe, és mind Belém kapaszkodnátok, hogy Nálam 

menedéket találjatok. De mivel a bűn megvakítja és süketté 

teszi az embert, ezért a vesztükbe rohannak. A hamis csil-

logás megtéveszti, a sátán félrevezeti őket.  

 

Drága gyermekeim! Közbe kell avatkoznom. Szent Pál írta: 

„amikor elhatalmasodott a bűn, túláradt a kegyelem”. Most 

csordultig kiárasztom kegyelmemet. Megadom a bűnösök-

nek, hogy meglássák lelkük szörnyű állapotát. Maga a 

Szentlélek fogja megmutatni nekik, hogy milyen úton jár-

nak, és ez az út a pokolba vezet. Megmutatja nekik a pokol 

rettenetes kínszenvedését, annak egész mivoltát. Sok em-
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ber meg fog halni a rémülettől, mások segítségért kiáltanak 

Hozzám, és megmenekülnek a kárhozattól. Ez a nagy lé-

leklátás nagyon közel van. Szükséges, hogy ezt megkapják 

az emberek, hogy tisztán lássák, kit választanak. Ez mind 

az ember üdvösségéért és a sátán ellen fog történni. Maga 

a sátán üldözi ezt az üzenetet, amiről pedig még a szent-

életű II. János Pál pápa is beszélt. Azért, mert a sátán nem 

tud tovább rejtőzködni, a Szentlélek felfedi gonoszságát és 

álnokságát. 

 

Megáldalak titeket, Szívem végtelen, minden emberi értel-

met meghaladó, csodálatos szeretetével az Atya, a Fiú és 

a Szentlélek nevében.” 

 

Szentírási megerősítések: Mt 21, 12 cím: „A Templom meg-

tisztítása” 13: „Jézus mondta” És mondja az Úr Jézus: 

„Most fogom megtisztítani Egyházamat.”  

 

2018. április. 28.  Itthon az Úr Jézus: „Drága kislányom! 

Készülj! Már nagyon közel van, amire felkészítettelek. Min-

den hirtelen jön. Mától fogva a következő imákat mondd el 

magadért és sorstársaidért: Az Irgalmasság rózsafüzérét, a 

Szent Vér litániát (Hozsanna 66. oldal) a Vianney Szent 

János imát, az elrejtő és a szabadító imákat. Ajánld fel 

mindezeket a jó halál és a végső állhatatosság kegyelmé-

ért! Így készülj fel a Velem való nagy találkozásra, amely 

örökké tart. 

 

Kislányom! Az idő egyre fogy. Már nagyon közel van. To-

vábbra is folytasd utadat az általam mutatott pályán. Megje-

löltelek a szent keresztség által.  Magamhoz bilincseltelek, 

hogy a sátán soha ne tudjon elszakítani Tőlem. Mindörökké 
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az Enyém vagy. Úgy vigyázok rád, mint saját dicsőségem-

re. Saját képemre formáltalak, minden szentáldozás után 

Magamba alakítalak. Úgy egyesülsz Velem, mint parányi 

vízcsepp a hatalmas Szeretet óceánnal. Mindörökre az 

Enyém vagy. Szeretettől lángoló irgalmas Szívem a te örök 

menedéked. Szívem lesz lakásod a Mennyben, amely a 

legnagyobb örömök forrása. Készülj! Hamarosan lehull 

szemedről a lepel. Színről színre fogsz gyönyörködni Ben-

nem az egész örökkévalóságon át. Örülj és ujjongj, mert 

hamar bekövetkezik. Minden nap így imádkozz, Hozzám: 

Uram, kérem kegyelmedet, hogy maradéktalanul beteljesít-

sem rám vonatkozó örök szent tervedet. Megáldalak téged, 

Szívem, minden emberi értelmet meghaladó, csodálatos, 

semmihez sem hasonlítható örök szeretetemmel, az Atya, 

a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen.”                                                                

 

2018. május 1. Szentségimádáson az Úr Jézus: Drága 

gyermekeim! Eljön az óra, sőt már itt is van, amikor sokan 

meg fogtok állni ítélőszékem előtt. Vigyázzatok minden 

szavatokra, cselekedetetekre, mert Előttem csak a szeretet 

számít. Ezt adtam főparancsba. Minden szavatok és tette-

tek, amiben nincs szeretet, bűn. Minden lelkiismeret vizsgá-

latnál bánjátok és gyónjátok meg, ha vétettetek a szeretet 

ellen. Csak az jöhet be országomba, aki szeret. 

Gyermekeim! Szeretetből adtam oda az életemet értetek. 

Nemcsak hirdettem, de példát is adtam rá. Nektek is maga-

tokra kell ölteni az Én képmásomat. Minden helyzetben 

tegyétek fel magatoknak a kérdést: az én helyemben ho-

gyan cselekedne Jézus? Kérjetek meg Engem, hogy Én 

vezéreljem minden gondolatotokat, szavatokat és cseleke-

deteteket. Kérjétek, hogy Én éljek és működjek általatok. 
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De ezt csak úgy tudom megtenni, ha átadjátok az életete-

ket Nekem. Akkor Én irányítom lépteiteket és alakítom a 

körülményeket. Minden Engem szolgál. Még a sátán is, 

jóllehet akarata ellenére. Csak annyit tehet, amennyit Én 

megengedek neki. Ha behívtok Engem az életetekbe, elhá-

rítom az akadályokat, amik miatt nem tudjátok teljesíteni 

törvényeimet. Szabaddá teszlek benneteket. Lefejtem róla-

tok bűneitek béklyóit. Csodálatos, soha nem tapasztalt, fel-

szabadult örömre és békére hívlak meg benneteket. 
Kicsinyeim! Az élet rövid. Siessetek Hozzám mielőbb! 

Hagyjátok, hogy kézen fogva vezesselek benneteket a 

szűk ösvényen, ami az örök hazába visz. A keresztfán érte-

tek kiáltottam: Szomjazom! Meg akarom menteni a lelkete-

ket! Ki akarlak ragadni a sátán markából! Jöjjetek Hozzám 

mielőbb! Addig, amíg még megtehetitek. Leveszem válla-

tokról a terhet. Megszabadítalak a gondoktól. Adjátok át 

Nekem azokat, és Én megoldom. Veletek vagyok minden 

nap a világ végéig. Nélkülem semmit sem tehettek. Fogad-

játok áldásomat, amely által megerősítelek benneteket, és 

készségessé teszlek, hogy tettekre váltsátok tanításomat. 

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

2018. május 16. Itthon az Úr Jézus: „Drága gyermekeim! 

Az idő rövid, készüljetek! Nem különb a szolga Uránál. 

Ahogy Velem tettek, veletek is úgy fognak bánni. Már elő 

van készítve egy hatalmas, véres keresztényüldözés. Ki 

akarnak irtani titeket a Föld színéről. Egyházamat meg 

akarják semmisíteni. De nem számolnak Velem. Nem tud-

ják, hogy akaratuk ellenére is Engem szolgálnak. Ez most a 

nagy szétválasztás ideje. Hatalmas eretnekség van, és el 

kell döntenie mindenkinek, hogy melyik oldalon akar állni. 

Papjaim szorítóba kerülnek, mert ha igazlelkűek: az eret-
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nekséget nem tudják elfogadni. Olyan ez nekik, mintha a 

szívüket tépnék ki a helyéről. Ha viszont képmutatók, akkor 

csak az egyéni érdeküket nézik, és követik az eretneksé-

get. 

 

Drága gyermekeim! Köztetek ne így legyen! Kövessetek 

Engem a keresztúton, fel a Kálváriára, s ha kell: a kereszt-

re! Jelszavatok ez legyen: „Inkább meghalni, mint Jézust 

elhagyni, mert Ő az Igazság, Aki meghalt az igazságért. Ő 

az Út, Akit, ha követünk, jó célba érünk. Ő a mi Örök Éle-

tünk.” 

 

Gyermekeim! Most sokan meg fognak halni az igazságért, 

akik Engem követnek. Ők az örök boldogságra mennek, 

Velem lesznek mindörökké a Mennyben. Akik viszont el-

hagynak hűtlenül, és sokakat tévutakra vezetnek az eret-

nekség által, rengeteg lelket rántanak a pokolba. Ők maguk 

is a kénköves, tüzes tóban fogják végezni. 

 

Megáldalak titeket, megerősítő áldásommal az Atya, a Fiú 

és a Szentlélek nevében.” 

 

Szentírási megerősítések: Máté 23, 34. 36. 37: „…íme, kül-

dök hozzátok prófétákat... Közülük egyeseket megöltök...” 

„Bizony, mondom nektek” „Jeruzsálem, Jeruzsálem, te 

megölöd a prófétákat…”  

 

2018. május 17. Itthon az Úr Jézus: „Drága gyermekeim! 

Amint a zsidóknak mondtam, úgy nektek is ezt mondom: 

már nem leszek sokáig köztetek. Mert jön a tolvaj, a rabló, 

aki kilop Engem a Szentostyából és a Borból. Nem lesz 

többé az Én Testem és Vérem az oltáron. Helyette minden-
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féle ocsmányságot, a csúszó-mászókat fogják imádni és a 

nép elé állítani. Sokakból ez nagy undort fog kiváltani, és 

elfordulnak az Egyháztól. Ekkor következik be a teljes és 

végleges szakadás. Gyermekeim már nem fogják tudni, 

hogy hova forduljanak, ezért sokan elhagyják még a hitüket 

is, és más vallásokban keresnek maguknak vigaszt. De 

mindez nem fog sokáig tartani. Ellenfeleim napjai, órái, per-

cei meg vannak számlálva. Visszajövök, és szám leheleté-

vel elsöpröm a gonoszt. A pokol fenekére taszítom, és ezer 

évre megláncolom. Felvirágoztatom az ezer éves béke 

uralmát, amely a béke és a szeretet országa lesz. 

  

Kedves gyermekeim! Ti, akik Hozzám tartoztok, örüljetek, 

vigadjatok és reménykedjetek Bennem, mert amikor vissza-

jövök, meglátjátok üdvösségeteket. Amíg a veszedelem tart 

és ez a mindenféle ocsmányság napvilágra kerül, rejtőzze-

tek el! A rejtekben mutassátok be a Szentmisét, ott imádja-

tok Engem! Ha egy pap csak egymagában mutatja be a 

Legszentebb Áldozatot, már ez is kiengesztel Engem a 

legmagasabb fokon, és fenntartom miatta ezt a világot. 

  

Gyermekeim! Az idő rövid. Soha nem látott szörnyű ese-

mények követik most egymást. A világháború nem várat 

sokat magára. Már előre kitervelték, kiforralták bosszújukat 

egymás iránt, és megvan a forgatókönyvük, hogy hogyan 

robbantsák ki. Eszméletlen nagy pusztítást foknak okozni. 

Órák alatt emberek millióit fogják kiirtani. De ti ne féljetek: 

Nálam biztonságban vagytok. Mostantól fogva imádkozza-

tok az áldozatokért, akik az életüket fogják veszíteni a há-

borúban, hogy még mielőtt lelkük kiröppenne porsátor tes-

tükből, megkapják Tőlem a bűnbánat kegyelmét, és meg-

mentsem őket a kárhozattól.  
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Megáldalak titeket Szívem csodálatos, minden emberi ér-

telmet meghaladó, végtelen szeretetével az Atya, a Fiú és 

a Szentlélek nevében.” 

 

Szentírási megerősítések: Máté 24, 4-13: „Jézus azt vála-

szolta nekik: »Vigyázzatok, nehogy valaki félrevezessen 

titeket. Mert sokan fognak jönni az én nevemben és azt 

mondják: ‘Én vagyok a Krisztus’, és sokakat félre fognak 

vezetni. Harcokról és háborús hírekről fogtok majd hallani. 

Vigyázzatok majd, meg ne rémüljetek. Ennek be kell követ-

kezni, de ez még nem a vég. (Dán 2,28) Mert nemzet nemzet 

ellen támad és ország ország ellen. Sokfelé éhínség lesz 

és földrengés. De mindez csak a fájdalmak kezdete lesz. 

Akkor majd gyötrelmeknek vetnek alá benneteket és meg-

ölnek titeket. Gyűlöletesek lesztek minden nemzet előtt az 

én nevemért. Sokan megbotránkoznak majd, elárulják és 

gyűlölni fogják egymást. Sok hamis próféta támad és soka-

kat félrevezetnek. Mivel megsokasodik a gonoszság, sokak 

szeretete kihűl majd. De aki kitart mindvégig, az üdvözül.”  

 

Elmélkedés Jézusról és a papság eszményéről:  

 

Ilyennek láttam Jézust álmomban: édes kettesben voltam 

Vele, mint legközelebbi családtag, mint hitvestárs. Csodála-

tos volt megtapasztalni az Ő végtelen kedvességét, közvet-

len szeretetét, elragadó bájosságát, ami egy egyszerű, de 

nagyszerű Ember csodálatos viselkedése, beszéde, köz-

vetlensége, szeretete.  

Hosszan beszélgettünk. Ő ezt mondta: „Már nagyon vágy-

tam rá, hogy hazaérkezz Hozzám.” Ezt válaszoltam: Én is 

mérhetetlenül vágyakoztam Hozzád, hogy végre hazaérjek, 
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és mindig Veled legyek. Kimondhatatlanul örültünk egy-

másnak. Tudtam, hogy ezután mindig Vele leszek, és ez 

végtelen örömmel töltött el. Ő ezt mondta: „Én adtam neked 

a vágyat, hogy haza gyere Hozzám.” 

Egyszerűen csodálatos volt Vele lenni, és életem legna-

gyobb vágya, hogy újra Nála lehessek, és örökre Vele ma-

radjak. Nem volt Benne semmi fennkölt, semmi úrias, 

semmi távolságtartás, semmi lehajlás, semmi felsőbbség-

érzet: Ő egyenrangúnak mutatta magát velem azért, hogy 

egységben tudjak Vele érezni, beszélni, szeretni. Tehát Ő 

ugyanolyan, mint bármelyik ember, csak annyiban külön-

bözik, hogy tökéletesen szeret. Csodálatos az Úr Jézus, 

csodálatos! Ez a drága, egyszerű ács, a Megváltó, Aki csak 

mosolyog és szeret, és közvetlenül társalog. Ő egy akar 

lenni velem, egységben akar élni velem. Ugyanakkor rend-

kívül diszkrét és mérhetetlen tisztelet van Benne irántam. 

Egyszóval: csodálatos, és mindig visszavágyom Hozzá.  

 

Nagy boldogság megélni azt, hogy Ő itt is velem akar lenni, 

elrejtőzve a Kenyér és a Bor színei alatt, táplálékul adva 

magát, hogy lelkemet megmentse a pusztulástól, mert Ő az 

én Erőforrásom, Védőpajzsom, Megváltóm, Megmentőm, 

Istenem és Mindenem. A legnagyobb boldogság Vele lenni, 

csak Rá gondolni, és szüntelen imádni, Vele társalogni és a 

legbensőségesebb, személyes kapcsolatban élni. Ezt jelen-

ti nekem az Úr. Szavakba nem tudom foglalni az Ő végte-

len szeretetét, és azt a szeretetet, amelyet Tőle kaptam, 

hogy viszontszerethetem Őt. Soha nem akarok Tőle elsza-

kadni: inkább odaadom az életemet is Érte, mint ahogy Ő 

értem.  
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Az Úr közeledni akar, személyes kapcsolatban akar lenni 

velünk. Jóllehet, azt mondta, hogy Király vagyok és Úr, és 

jól mondjátok. Mégis megmosta a tanítványok lábát, és ez-

zel alázatra akarta tanítani az apostolokat, hogy ők is így 

cselekedjenek. 

 

Egy papnak, ha követni akarja az Urat, mély alázatban kell 

élni, és olyan közvetlen, baráti kapcsolatot kell kialakítani 

minden emberrel, a legszegényebbtől a leggazdagabbig, 

hogy a hívek megnyíljanak felé, és őszintén feltárják prob-

lémáikat, sérelmeiket, örömüket és bánatukat. Egy pap so-

ha nem zárkózhat be az önmaga által tákolt fellegvárba, 

hanem egységben kell lennie a nyájjal, együtt kell vele él-

nie, mint az Úr Jézus tette, amikor a Földön élt, Aki azt 

mondta Magára, hogy „Én vagyok a juhok számára az ajtó. 

Aki Rajtam keresztül ki-be jár, az legelőre talál.” A juhok 

ismerték a pásztor hangját, érezték testének illatát, és így 

tudták fölismerni, és követni Őt.  

 

A papnak hagynia kell teljesen szétszedni magát, hogy a 

hívek számára mindig elérhető legyen, hisz ők az ő család-

ja, ahogy Jézus mondta: „aki megteszi Atyám akaratát, az 

Nekem mind testvérem, nővérem és anyám”. Bonajunkta 

atya is ilyen pap volt. Nagyon gyönyörű a papi hivatás, de 

csak akkor, ha életszentséggel párosul. A probléma mindig 

ott kezdődik, hogyha a pap külön utakat akar járni. Jézus 

mindig egy volt a nyájjal, és városról-városra ment, hogy 

mindenütt hirdesse az Isten Igéjét. Csodáival elnyerje az 

emberek hitét és bizalmát, és így az örök üdvösségre ve-

zesse őket. Ezért fontos a cölibátus, hogy a pap osztatlan 

szívvel csak Istent és a rábízott nyájat szolgálja. Mindenkié 

és senkié: ez a pap élete. 
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Az Úr Jézus nem a díszes miseruha és a süveg ellen van, 

amennyiben ezt az Ő tiszteletére viseli a pap, püspök. A 

tömjénezés, a zenék az Úr Jézus tiszteletére vannak. A 

püspöknek és a papnak teljes közvetlenséggel, szeretettel 

kell törődnie a nyájjal, mint a pásztor, aki minden este vé-

gignézte a báránykái lábát, és ha tüske ment bele, akkor ő 

maga húzta ki. A püspöknek is így kell törődnie papjaival és 

a kispapokkal, hogy bizalmat ébresszen, és segítő szeretet-

tel törődjön velük. Ki kell kérni a véleményüket, és hogyha 

azok helytállóak, azokat meg kell fogadni, mint tanácsot. 

Soha nem szabad, hogy féljenek a püspöktől. Neki egy 

olyan közvetlen, szeretetteljes kapcsolatot kell fenntartania 

papjaival és a hívekkel, mint egy jóságos édesapának a 

gyerekeivel, a családjával. Erről a közvetlenségről II. János 

Pál jutott eszembe, aki pápa volt, és mégis hagyta, hogy 

ölelgessék. Odament közéjük, és együtt ünnepelték Jézust. 

Ami nagy volt a szent pápákban és papokban, hogy soha 

nem önmagukat adták, hanem mindig Jézust. Ahogy Teréz 

anya is mindig Jézust látta az elesettekben és Jézusként 

gondoskodott róluk: ettől volt ő szent. Egyedüli példakép 

minden ember számára csak az Úr Jézus lehet, Aki úgy 

szeretett minket, hogy az életét adta értünk. 

 

2018. május 23. Itthon a kegyelem órájában az Úr Jézus: 

„Drága gyermekeim! Szabad akaratot adtam az embernek, 

ezért rajta múlik, hogy mennyire nyitja meg lelkét kegyel-

meim özöne előtt. Azok, akik megnyílnak és befogadják, 

eljutnak a csúcsra. Először a Golgotára és a keresztre, 

ahová Engem, Üdvözítőjüket követnek, mert kereszt nélkül 

nincs megdicsőülés. De ha hűségesen kiállták a próbát, 



217 

akkor följönnek dicsőségembe, hogy ott legyenek, ahol Én 

vagyok. 

  

Drága gyermekeim! Elképzelni sem tudjátok azt a nagy 

boldogságot, amit Isten azoknak készített, akik Őt szeretik. 

Jól teszitek, ha mindig figyeltek törvényeim megtartására, 

üzeneteim tettekre váltására és a Szent Evangélium meg-

élésére. Mindez maga az életszentség. Ezt az egyet kértem 

tőletek: szentek legyetek, mert Én Szent vagyok. Azért, 

mert csak így vagytok méltóak Hozzám, és csak így tudjá-

tok megtapasztalni Isten végtelen szentségét, Aki emésztő 

tűz, Aki Magába alakít minden teremtményt anélkül, hogy 

elvenné szabad akaratukat. Megtartva méltóságukat, de 

kiégetve belőlük minden tökéletlenséget, ami nem a szere-

tethez tartozik. Isten tekintete átlát mindent. Előtte mindenki 

üvegből van, akit az Úr, a Teremtő tökéletesen ismer. 

Ezért, drága gyermekeim, váltsátok tettekre a főparancsot, 

a szeretetet, mert csak a szeretet tudja formálni a lelketeket 

Istennek tetszővé, és csak a szeretetben tudtok átalakulni, 

hogy szentek legyetek, és így betöltsétek a feladatot, amit 

az Úr rátok bízott. Atyám végtelenül szeret minden embert, 

a tökéletleneket is, de csak az életszentségben élők juthat-

nak közel Hozzá. A tökéletlenek távol maradnak Tőle, mert 

bűneik akadályozzák őket, hogy közelebb jussanak. A bűn 

hegyeket jelent, akadályokat Isten közelébe jutni. De van 

megoldás: a hegyeket el lehet hordani és a halmokat is 

meg lehet semmisíteni egyetlen jó döntéssel, amikor szakí-

totok a bűnnel. Vétkeiteket megvallva, meggyónva megsi-

ratjátok azokat. Átadjátok az életeteket Nekem, és kéritek, 

hogy Én legyek szívetek Ura és Királya. Akkor leszállok 

hozzátok, lelketek trónjára ülök, bekötözöm sebeiteket, 

amelyeket a bűnök okoztak. Felüdítelek titeket, és boldog 
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örömre hívlak meg már itt a Földön, amely az Én szolgála-

tomat jelenti. Gondoskodom rólatok, vállamra veszem ter-

heiteket, és együtt megyek veletek, hogy célt mutassak 

nektek és értelmet nyerjen életetek.  

 

Drága gyermekeim! Ezt mondtam: „Nélkülem semmit sem 

tehettek.” Ha boldogok akartok lenni, azt csak Velem együtt 

éritek el. Itt a Földön mindig megédesítem szenvedéseite-

ket. Jóllehet, sokszor mást adok, mint amit kértek, de Én 

Isten vagyok, és isteni távlatokból szemlélem egész élete-

teket. Ezért ezen a Földön minden kegyelmet úgy adok, 

ahogy az az üdvösségeteket szolgálja. Mindentől megfosz-

talak benneteket, ami a kárhozatotokra válik. Legyen az 

emberi kapcsolat, élvezet, vagy anyagiak. Mert mit ér az 

embernek, ha az egész világot megnyeri, de a lelke kárt 

szenved. Ezek helyébe saját Magamat adom nektek, a 

Legnagyobbat, Akit fölfogni nem tudtok, Akit a világ be nem 

fogadhat: de az Engem szerető, hívő ember birtokolhat. 

Magamat adom nektek a hitben, a békében, a reményben 

és a szeretetben. Papjaim által Én Magam oldozlak fel bű-

neitektől. Én ragyogok a lelketekben, a Legméltóságosabb 

Oltáriszentségben. Kisugárzok minden emberre, akik ész-

reveszik ezt, és jólesik számukra az Én jelenlétem. Ezért 

szívesen vannak a közeletekben. Így készítem fel őket arra, 

hogy megnyissák lelküket a ti evangelizálásotok előtt. Nek-

tek, akik Engem birtokoltok, a szívetekben hordoztok, élet-

példátokkal, szavaitokkal és tetteitekkel kell hirdetnetek a 

Szent Evangéliumot, az Én tanításomat. Meg kell élnetek a 

szeretetet. Oda kell fordulni a szegényhez és a rászoruló-

hoz. De mindig úgy, hogy előbb Engem adjatok neki, mint 

lelki táplálékot, mint tanítást, és csak másodsorban az 

anyagi javakat. Ha ez a tanítás csak egyetlen szelíd mo-
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solyra korlátozódik, mert az illető nem tudja befogadni, ak-

kor is Én mosolygok rajtatok keresztül, és Én vonzom Ma-

gamhoz a lelket. Nagy titok ez. Az Én végtelen szeretetem 

rejtőzik benne. Azt akarom, hogy senki el ne vesszen, ha-

nem mindenki üdvözüljön. Erre áldalak meg benneteket 

Szívem csodálatos, minden emberi elképzelést felülmúló, 

végtelen szeretetével az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevé-

ben.” 

 

Szentírási megerősítés: Máté 21,42: „Jézus mondta” 

 

2018. június 3. Vasárnap, Úrnapján Szentségimádáson az 

Úr Jézus: „Drága gyermekeim! Az idő rövid. Készüljetek! 

Most fognak bekövetkezni az események egymás után, 

ahogy erre már régóta felkészítettelek benneteket. Először 

nagy zűrzavar támad, amelyet már rég elterveztek. Egyhá-

zam recsegve, ropogva kettészakad, mint egy nagy hajó, 

hajótöréskor. Papjaim és híveim kettéválnak. Az egyik fele 

a hamis tanítást követi. A másik fele ezektől üldözést szen-

ved, és rejtekbe kényszerül. Mindez most következik be. Az 

idő itt van. Utána kezet emelnek rátok, hogy beteljesedje-

nek az írások: nem különb a szolga Uránál. Ha Engem ül-

döztek, titeket is üldözni fognak. Rengeteg vértanú lesz. De 

ti ne féljetek! Egyetlen hajatok szála sem veszhet el Atyá-

tok tudta nélkül. Atyám mindezt azért engedi meg, hogy 

szétválassza a búzát a pelyvától. Akik mindvégig hűsége-

sek maradnak Hozzám, bejönnek Velem az örök életre. 

Akik hűtlenül elhagynak, a kárhozat tüzére mennek. Ké-

szüljetek! Már mindent elmondtam nektek. Figyeljétek a 

jeleket! Ember embernek farkasa lesz. Óvakodjatok a közé-

tek befurakodott ál keresztényektől! Ne legyetek közléke-

nyek velük! Csak akit jól ismertek, azokkal osszátok meg 
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gondolataitokat. Az idő eljött. Ne féljetek! Nagy lesz jutal-

matok a Mennyben. Véretek kiontása árán is maradjatok 

meg tanításomban! Kövessetek Engem a keskeny úton! 

Ahol Én vagyok, ott lesz a szolgám is.  Megáldalak benne-

teket Szívem csodálatos, mindeneket felülmúló végtelen 

szeretetével, megerősítő áldásommal, az Atya, a Fiú és a 

Szentlélek nevében.” 

 

Szentírási megerősítés: Lk 2, 15: a pásztorok így szóltak 

egymáshoz: „Menjünk el Betlehembe, hadd lássuk a valóra 

vált beszédet, amit az Úr tudtunkra adott!”   

 

2018. július 3. Szentségimádáson az Úr Jézus: „Drága 

gyermekeim! Szívem szeretete átölel benneteket. Azt aka-

rom, hogy mindnyájan üdvözüljetek.  

 

Gyermekeim! Az üdvösséget nektek is akarni kell. Ha ti 

nem akarjátok, nem üdvözíthetlek benneteket. Azért, mert 

szabad akaratot kaptatok, amit Én tiszteletben tartok. Saj-

nos emiatt sokan mennek a pokolba, és még többen a tisz-

títótűzbe.  

 

Gyermekeim! Ezt mondtam: keressétek az Isten országát, 

és annak igazságát. A többi mind megadatik nektek hozzá. 

Atyám tudja, mire van szükségetek. Ezért azt mondom nek-

tek: ne az ideig valókkal foglalkozzatok, mert ezek mind 

elmúlnak. Azt keressétek, ami odafönt van, mert ezek örök 

értékek. Tartsátok meg parancsaimat, és elnyeritek az örök 

boldog életet. Látjátok, hogy a természeti katasztrófákban 

vagy a háború sújtotta területeken egy pillanat alatt meg-

semmisül egész életetek munkája. Ház, berendezés, autó, 

amikért annyit fáradoztatok. Elégedjetek meg a szerényebb 
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élettel! Hagyjatok időt az imára! Olvassátok minden nap a 

Szentírást! Ez Isten szerelmes levele az emberhez. Ahol 

kinyitjátok, Maga Isten szól hozzátok, Aki a lelketekbe lát. 

Figyelmeztet vagy megdicsér benneteket. A szerint, amit 

érdemeltek. Járuljatok a szentségekhez! Adjátok át az éle-

teteket és minden gondotokat Nekem! Én szüntelenül őr-

ködöm fölöttetek, és mindent megadok, ami az üdvössége-

tekre válik. Ha keresztet kaptok, ne zúgolódjatok! Kereszt 

nélkül nincs üdvösség. Én a kereszt által váltottalak meg 

benneteket. Én is kereszthalálom után támadtam fel és 

mentem fel Atyámhoz. Ezt mondtam: Én vagyok az út. Ez 

azt jelenti, hogy csak az üdvözülhet, aki követ Engem a 

keresztúton a keresztre. Mert ez az egyetlen út, ami az üd-

vösségre vezet. Öleljétek át Tőlem kapott kereszteteket! 

Tagadjátok meg magatokat! Engem állítsatok életetek kö-

zéppontjába! Úgy szeressetek viszont, ahogy Én szerette-

lek benneteket! Ti is adjátok oda az életeteket Értem! A hit 

terjesztéséhez és a lelkek megmentéséhez áldozatos lel-

kekre van szükségem. Ha magatok körül forogtok, nem 

halljátok meg szavam. Csak, ha kiüresítitek magatokat és 

keresitek akaratomat, csak akkor, a lelketek csöndjében 

halljátok meg sugallatomat. Csak akkor fogjátok fel tanítá-

somat, amely mindig törvényeimre irányítja gondolatotokat. 

Ezt mindig szeretet és béke, derű és remény kíséri, mert 

Én az öröm Istene vagyok. Azért jöttem, hogy az én bé-

kémmel és örömömmel töltsem meg szíveteket. A csüg-

gedtség, a harag és a bosszúállás az ördögtől van. Ő a 

diabolosz, aki megosztja az embereket. Falakat emel közé-

jük és háborúkat szít. Imával, böjttel és önmegtagadások-

kal le tudjátok győzni. Ha lángolóan szeretitek Istent, elfut 

tőletek, mert égeti szeretetetek tüze. 
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Kicsinyeim! Arra vágyom, hogy megmeneküljetek a sátán 

csapdáiból és mindnyájan üdvözüljetek! Tárjátok ki szívete-

ket! Engedjetek be, hogy rendet tegyek az életetekben. 

Gyomláljak és ültessek. Boldogokká tegyelek benneteket itt 

és most és mindörökre. Erre áldalak meg titeket féltő szere-

tetemmel, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.” 

 

2018. július 17. Itthon az Úr Jézus: „Drága gyermekeim! 

Most tisztítom meg Egyházamat. A szétválasztás már meg-

kezdődött, hamarosan befejeződik. Az igazak rejtekbe 

kényszerülnek. A hamisaknak nem elég, hogy elűzik őket a 

helyükről: papjaimat a plébániákról, híveimet a templomok-

ból, még az életükre is fognak törni. Most teljesülnek be 

próféciáim, amire fölkészítettelek benneteket, amint azt már 

látjátok is, hogy sok minden beteljesült belőle. 

 

Már benne éltek a végső időkben. Figyeljétek a jeleket! 

Egyházamat el akarja pusztítani a sátán. Mindent elkövet, 

hogy az embereket megtévessze, eretnekségbe sodorja, 

így a lelkeket kárhozatba döntse. Imádkozzatok a lelkek 

megmentéséért! Legfőképpen dicsőítsetek és magasztalja-

tok Engem szent kereszthalálomért és megváltásom hatal-

mas művéért, mert ez megvakítja a sátánt, és ezzel szerzi-

tek Nekem a legtöbb lelket. 

  

Drága gyermekeim! Üldözésetek a küszöbön áll. Már min-

dent előkészítettek. Az előjelek már beteljesültek. Egyhá-

zam kettéválik: a hűségesekre, akik mindvégig kitartanak 

tanításaimban, és a hűtlenekre, akik eretnek vezetőiket kö-

vetik. Ezután következik a nagy vérontás, a ti üldözésetek. 

Előtte még rejtekbe vonultok, mert kitiltanak titeket a plébá-

niákról ugyanúgy, mint az Én életemben az Engem követő-
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ket a zsinagógákból. Aztán még a rejtekben is üldözni fog-

nak és megölnek titeket. De egyesek megmenekülnek, 

hogy továbbra is hirdessék az igaz hitet. A lelketekre kö-

töm: ne legyetek senkivel közlékenyek, ne fedjétek föl hol-

léteteket, ne bízzatok meg senkiben, mert nagyon sok ál-

nok ál-keresztény befurakodik közétek. Aljas haszonlesés-

ből kiad benneteket, hogy a vérdíjat fölvegye utánatok. 

Ezek mind Júdások, akik megkapják örök büntetésüket. 

  

Ne féljetek! Veletek maradok mindennap, a világ végezeté-

ig. Atyám tudta nélkül egyetlen hajszál sem veszhet el a 

fejetekről. Tartsatok ki mindhalálig! Csak annyi történhet, 

amennyit Én megengedek. Az örök győztes Én vagyok, Én, 

Aki legyőztem a világot. Kereszthalálom által bizonyítottam 

irántatok való végtelen szeretetemet. Megváltottalak ben-

neteket. Harmadnapra feltámadtam, hogy így hirdessem, 

hogy Isten vagyok, Aki legyőzetve győzött a világ felett. Ti 

is, ha életetekre törnek: hagyjátok magatokat legyőzni, 

amint Én tettem, mert halálotok pillanatában lelketek az 

örök boldogság honába repül. 

  

Drága kicsinyeim! Nagyon szomorú korban éltek. Ezek a 

végidők, amely már nem tart soká. Hamarosan fellép az 

antikrisztus, akinek útját az eretnekek egyengetik, akik 

megpróbálják Egyházamat romokba dönteni. Most soha 

nem látott szellemi zűrzavar uralkodik: előbb a világban 

uralkodott és sajnos most már az Egyházban is. Újra mon-

dom: senki közületek ne kövesse őket! Maradjatok meg a 

tiszta forrásnál, váltsátok tettekre tanításomat, a Szent 

Evangéliumot! Ne hagyjátok magatokat félrevezetni! Csak 

egy Igazság, egy Út és egy Örök Élet van, Aki Én vagyok, 

Jézus a Krisztus, a ti Megváltótok. Fogadjátok megerősítő, 
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védelmező áldásomat, amely rajtatok marad örökkön-

örökké.” 

 

Szentírási megerősítések: Mt 21, 4: „Ez pedig azért történt, 

hogy beteljesedjék az ige, amit a próféta mondott” 12 cím: 

A templom megtisztítása 13: „Jézus mondta” 

 

 

Mária Julianna által kapott és imádkozott imák 

 

2017. március 23. Itthon az Úr Jézus: „Így imádkozzatok: 

Imádott Jézusom! A Te kínszenvedésed és kereszthalálod 

örök érdemeiért kérlek – melyet Égi Édesanyám Hétfájdal-

mas Szeplőtelen Szíve által ajánlok fel Mennyei Örök 

Édesatyámnak engesztelésül a bűnösök megbántásaiért, 

amelyet Ellened és a Legszentebb Szentháromság és Égi 

Édesanyánk ellen elkövetnek. Égi Édesanyánk közbenjá-

rására és Vele egyesülve, égig érő könyörgéssel esede-

zem Hozzád: add meg nekünk a kegyelmet, hogy maradék-

talanul beteljesítsük ránk vonatkozó örök, szent tervedet! 

 

Ha így imádkoztok, csodákat fogtok megtapasztalni. Meg-

kapjátok a tisztánlátást.” 

 

2017. április 4. Szentségimádáson az Úr Jézus: „Így imád-

kozzatok: „Jézusom, elfogadom a halált értem átszegzett 

Kezedből úgy, ahogy azt nekem szántad, és az idejét ak-

kor, amikor Te akarod.” Ha teljes szívetekből elmondjátok 

ezt az imát, nagy békét adok a lelketekbe. A szíveteket 

megtöltöm Irántam való szeretettel. Vértanúságotok könnyű 

lesz és édes, mert a szeretet szárnyain vágyódtok Hozzám, 

üdvözítő Királyotokhoz. Én pedig teljesítem vágyatokat. 
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Halálotok pillanata égi születésnapotok lesz. Letörlök sze-

metekről minden könnyet. Örökké ujjongó örömmel fogtok 

dicsőíteni és imádni Engem. Vég nélkül hálát adtok Nekem 

megváltásom hatalmas művéért és mindazért a kegyelme-

mért, amely által üdvözítelek benneteket. Ezt lássátok! A 

jövőre, örök boldogságotokra szegezzétek tekinteteket! Ne 

az ideig való szenvedést tekintsétek! Az hamar elmúlik, de 

érte járó jutalmam örökké tart.” 

 

2017. június 3. Első szombaton Szentségimádáson, Pün-

kösd előestéjén: Ima a Szentlélek által: „Dicsőítsd Általam 

az Istent, a szentek Szentjét, Aki három Személy, de mégis 

egy Isten. Légy áldva, és magasztalva Legszentebb Szent-

háromság, Atya, Fiú és Szentlélek! Dicsőítelek és áldalak 

Téged, Akinek szavára lett a világmindenség. Aki a semmi-

ből teremtetted az embert azért, hogy hálát adjon Neked, 

mert a Te szeretetedből létezik. Dicsőítsen és szeressen 

Téged úgy, hogy megtartja törvényeidet! Minden cseleke-

dete a Te szeretetedet türközze, hogy magasztalják miatta 

az örökkön élő Istent!” 

 

2017. július 21. Itthon az Úr Jézus: „Drága gyermekeim! 

Gyakoroljátok be, hogy mindig igennel válaszoljatok törvé-

nyeimre, a szeretetre, legelső helyen az Isten-szeretetre, 

és indítsátok föl magatokban a lángoló szeretetet! Ismétel-

gessétek gyakran Nekem fohászokban: „Jézusom, szeret-

lek! Úgy akarlak szeretni, ahogy te szerettél, amikor értem 

a keresztfára mentél! Boríts be minket Szent Véred erejé-

vel, hogy mindhalálig kitartsunk az Irántad való szeretetben 

és hűségben!” Ha ezeket teljes szívetekből ki tudjátok 

mondani, mint óhajt, mint vágyat, megkapjátok Tőlem azt a 

kegyelmet, hogy mindhalálig kitartva, hűségesen, lángoló 
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szeretettel lesztek Irántam. Én pedig halálotok pillanatában 

bevezetlek titeket Atyám dicsőséges Országába.”  

 

2017. november 23-án, csütörtökön itthon az Úr Jézus: 

„Hőn imádott Királyom! Megváltó Jézusom! Várva várom, 

hogy megjelenjek Isteni Színed előtt! Minden vágyam az, 

hogy Téged színről színre lássalak, vég nélkül imádjalak, 

és örökké hálát adjak Neked! Azért, mert meghaltál értem a 

kereszten, hogy kifizesd helyettem a váltságdíjat, és meg-

ments a pokol tüzétől.  

 

Hálát adok Neked mindenért. A keresztekért, amelyek által 

elvezettél engem az üdvösségre, és Veled egyesülve élhet-

tem ebben a siralomvölgyben. Hálát adok Neked minden 

jóért és rosszért egyaránt, mert Te mindent a javamra fordí-

tottál. Végül megköszönöm Neked, hogy az én számomra 

is helyet készítettél Atyád Házában, és azt akartad, hogy 

ott legyek, ahol Te, és lássam dicsőségedet.” 

 

2017. december 1. Szentségimádáson az Úr Jézus: „Drága 

gyermekeim! Így imádkozzatok: Mennyei jóságos Örök 

Édesatyám! Kérünk, könyörülj rajtunk, bűnösökön! Szent 

Fiadért kérünk, légy irgalmas hozzánk! Az Ő drága Szent 

értünk kiontott Vérére kérünk, bocsásd meg bűneinket! 

Atyánk! Beismerjük, hogy vétkeztünk ellened. Egyedül azt 

tettük, ami a szemedben undorító és rossz. Most töredel-

mes szívvel szánjuk és bánjuk minden elkövetett bűnünket, 

amelyekkel Téged és embertársainkat megbántottuk. Ké-

rünk, segíts ezeket jóvátenni. Ígérjük, hogy a bűntől elhatá-

rolódunk, és soha többé nem vétkezünk. Emelj ki bennün-

ket bűneink mélységéből, és szent irgalmaddal könyörülj 

rajtunk! Szent Fiad keresztáldozatáért add meg nekünk az 
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üdvösséget. Szűz Mária, bűnösök menedéke, kérünk, kö-

nyörögj érettünk. Ámen.” 

 

2018. február 6. Szentségimádáson ima a Szentlélek által: 

„Leborulva áldalak és imádlak Téged, ó szentek Szentje, 

Aki itt maradtál köztünk, és jelen vagy a legméltóságosabb 

Oltáriszentségben. Vágyva vágyom Hozzád Uram, hogy 

színről színre lássalak, és örökké imádjalak! Elvegyüljek 

szentjeid és szent angyalaid végeláthatatlan, milliárdnyi 

seregében!  

 

Ó, Uram! Te, Aki Emberré lettél azért, hogy bűneinket Ma-

gadra véve, rettenetes kínhalált szenvedj értünk a kereszt-

fán, megnyitva ezzel országod kapuját. Drága Szent Vé-

reddel lemostad bűneinket és örök életet szereztél nekünk.  

 

Ó, Jézus, Üdvözítő Urunk! Nincs szó arra, hogy méltókép-

pen dicsőítsünk Téged, és hálát adjunk Neked. Fogadd el 

életemet! Teljességgel átadom Neked. Tégy velem, amit 

akarsz! Bármit elfogadok. Csak egy vágyam van: az, hogy 

maradéktalanul beteljesítsem rám vonatkozó örök szent 

tervedet! Mindig felismerjem, és tettekre váltsam szent aka-

ratodat! 

 

Jézusom! Mindig a nyomodban akarok járni! Csak Téged 

akarlak látni! Soha nem akarom levenni a tekintetemet Ró-

lad! Te vagy példaképem Uram, Istenem, Megváltóm. Kér-

lek, emelj Magadhoz, mert már haldoklom a vágytól, hogy 

Veled legyek örökkön örökké! Téged szeresselek, imádja-

lak, dicsőítselek és hálát adjak Neked! Jöjj el értem, vigyél 

Magadhoz engem, a Te hűséges kis szolgálólányodat. 

Ámen.” 
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2018. február 15. Ima a Szentlélek által: „Ó, szentek Szent-

je, leborulva áldalak és imádlak Téged! Itt állok kereszted 

alatt, és fölnézek Rád, Véredtől áztatott Testedre, lándzsá-

val átdöfött Szívedre. Fejedből patakokban folyik a vér, 

jobb szemed kiszúrva. Egy torzó van itt, nem ember. Tes-

tedből húscafatok hiányoznak, a korbácsütés nyomai, me-

lyeket az emberi gonoszság által kitalált ólomgolyók szag-

gattak ki. Kezedből, lábadból ömlik a vér. Melled zihál, aj-

kad elkékült, már elfolyt Véred nagy része. A szív még 

erőlködik, életért kiált, de az oxigénhiány miatt fulladozol. 

Karjaid kitépve, csípőd kifordítva. Az egész tested vonaglik. 

Rád nehezedett a világ bűnének súlya, az isteni igazsá-

gosság kiengesztelése, amelyet ártatlanul értünk, nyomo-

rult bűnösökért, Magadra vettél. 

 

Ó, szentek Szentje! Hogyan háláljam meg, hogyan köszön-

jem meg ezt a hatalmas nagy jót és önfeláldozást, amelyet 

értem hoztál?! Fogadd el életemet! Odaállok kereszted alá. 

Az a vágyam, hogy engem is szegezz Magad mellé a ke-

resztre! Amíg még szenvedhetek ebben a siralomvölgyben, 

porsátor testemben, teljes önmegtagadásban éljek! Téged 

imádjalak! Irántad való szeretetből mindig zúgolódás nélkül 

hordozzam keresztemet! 

 

Jézus! Drága Üdvözítőm! Te meghaltál értem. Rettenetes 

kínok között adtad az életedet értem. Kérlek, alakíts át en-

gem a Te képmásodra! Mindenben hasonlóvá akarok lenni 

Hozzád: az alázatban, az Atya iránti szeretetben és enge-

delmességben! A másokért való önfeláldozásban, a tiszta, 

őszinte, önzetlen szeretetben. A bátor szókimondásban, 

mert a bűnösöket meginteni a lelki irgalmasság jócseleke-
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dete. Add, hogy radikálisan éljem meg keresztény élete-

met! Harcoljak Érted: a sátánnal és csatlósaival, és minda-

zokkal, akik a sátánt szolgálják. Elsősorban életpéldámmal, 

életszentségemmel akarok kiválni. Nem baj, ha kigúnyol-

nak, leköpdösnek, belém rúgnak. Nekem csak egy a fon-

tos: hogy Hozzád tartozzak. 

 

Jézus! Te minden emberért meghaltál a kereszten. Beleki-

áltottad az éterbe: „Szomjazom!” Az én lelkemre és minden 

lélekre szomjaztál, és szomjazol a világ végezetéig. Add, 

hogy kielégítsem szomjadat, és egész életemben imádkoz-

zak a szegény bűnösökért, hogy ők is megtérjenek Hozzád, 

és így értelmet nyerjen bennük kínszenvedésed és megvál-

tásod. Egyetlen ember se hiúsítsa meg magában neki jutta-

tott kegyelmedet, hisz azt akartad, hogy minden ember üd-

vözüljön. 

 

Jézus, én boldogságom! Köszönöm, hogy nem maradtál a 

keresztfán és a sírban, hanem feltámadtál. Ma is itt vagy 

közöttünk. Itt laksz a szívemben. Élő tabernákulumod lehe-

tek, hordozhatlak téged, mint egykor Legszentebb Édes-

anyád. Köszönöm, hogy táplálsz az Igével, a szeretettel, és 

az Oltáriszentségben jelenlevő, feltámadott Szent Tested-

del és Véreddel. Mi ketten örökre egyesültünk a szent 

frigyben, attól a pillanattól, amikor Te elfogadtál és meghív-

tál, és feladatot adtál nekem. Nincs más vágyam, Uram, 

mint hogy amit rám bíztál, maradéktalanul beteljesítsem. 

Elvégezzem mindazt, amit kértél tőlem. 

 

Mi örökre, elválaszthatatlanul egyek vagyunk, és egyek 

maradunk, mert Te és én is így akarom. Vágyva-vágyom 

rá, Uram, hogy előttem is megnyíljék az Ég, mint annyi 
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szent előtt, és fölemelj Magadhoz! Meglássalak Téged 

színről-színre, örökké hálát adjak Neked, magasztaljalak és 

dicsőítsem Szent Nevedet! Ámen.” 

 

Szentírási megerősítések: Zsid 4, 12: „Isten szava”  

 

Az Úr Jézus: „Drága gyermekeim! Ha időtök engedi, imád-

kozzátok el ezt az imát mindennap.” 

 

2018. március 20. Itthon az Úr Jézus: „Így imádkozzatok: 

„Szentlélek Isten, jöjj! Világosítsd meg a sötét szíveket és 

elméket! Legszentebb fényed ragyogja be a legsötétebb 

zugokat is, megadván a tisztánlátást minden embernek, 

hogy kit válasszon, és azt a tudást, hogy választásukkal 

hozzák meg a döntést örök sorsuk felett aszerint, hogy ki-

nek szolgálnak. Ha Jézust, az Üdvözítőt választották, akkor 

elnyerik az örök élet boldogságát. De ha a bálványt és a 

tévtanítást, akkor az örök kárhozat lesz osztályrészük.  

 

Szentlélek! Kérlek, jöjj! Világosíts meg minden embert, 

hogy helyesen tudjanak dönteni! Szentlélek, kérlek, mutasd 

meg nekik az értük keresztre feszített és meghalt Üdvözí-

tőnk Sebekkel és Vérrel borított drága, Szent Testét: milyen 

nagy árat fizetett a lelkekért. Indíts részvétre minden em-

bert, hogy fölismerjék bűneiket, és zokogva megbánják 

azokat, igaz bűnbánatra térjenek, és soha többé ne vétkez-

zenek!  

 

Szentlélek, kérlek, jöjj! Add meg a tisztánlátást minden ren-

dű és rangú embernek! Vezesd őket bűnbánatra, igaz meg-

térésre, végül az örök életre! Ámen.” 
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Ezt az imát mondjátok el mindennap, ha tudjátok. A kör-

nyezetetekben élő és a világ végezetéig élő összes embe-

rért. 

 

2018. március 30. Nagypéntek Szentségimádáson a Szent-

lélek: „Most egy imát diktálok neked. Én a Szentlélek va-

gyok. Írd!  

 

Drága Jézusom! Itt állok kereszted alatt. Hallom tüdőd zihá-

lását. Fulladás gyötör. Szent Véred nagy része már elfolyt. 

A Szíved kihagy. Tetanusz görcsöktől vonaglik Szent Tes-

ted. Magas láz kínoz. Torkod kiszáradt, nyelved elepedt. 

Már szólni sincs erőd. Amit akartál, elmondtad: „Atyám, 

bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek. 

Szomjazom. Éli, Éli, lamma szabaktani? Istenem, Istenem, 

miért hagytál el Engem? Beteljesedett. Atyám, kezedbe 

ajánlom lelkemet.”  

 

Vajon mi, mielőtt meghalunk, ki akarjuk-e mondani ezeket a 

szavakat? Meg tudunk-e bocsátani szívből ellenségeink-

nek? Tudunk-e értük imádkozni? Ki tudjuk-e mondani teljes 

hittel, bizalommal: „Atyám, kezedbe ajánlom lelkemet”? 

Kérjük Jézust, hogy Ő mondja ki újra ezeket a szavakat 

általunk. Hogy Ő legyen velünk halálunk óráján, és adja 

meg a békét. El tudjunk szakadni ettől a világtól, és erősen 

higgyünk Megváltó Krisztusunkban, hogy amikor földi sát-

runk összeomlik, akkor kezdődik el örök életünk. Az Ő ke-

reszthalála és feltámadása a mi egyetlen reményünk. Az Ő 

ígérete biztos, mert Ő igazmondó: „aki Bennem hisz, ha 

meghal is, élni fog. Elmegyek, hogy helyet készítsek nek-

tek. Aztán visszajövök, és Magammal viszlek benneteket, 

hogy ti is ott legyetek, ahol Én és lássátok dicsőségemet.” 
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Jobb, ha már jó előre meghalunk ennek a világnak és min-

den csábításának, mert akkor nem ér váratlanul a halál. 

Sőt, ha igazán szeretjük Jézust, akkor vágyakozzunk is rá, 

hogy hazamenjünk Hozzá. Meglássuk Őt színről színre, és 

a szent angyalok és szentek megszámlálhatatlan seregével 

örökre imádjuk és dicsőítsük Őt.  

 

Testvérek! Itt és most van az ideje a megtérésnek. Ne ha-

logassuk, mert ha kifutunk az időből, könnyen úgy járha-

tunk, mint a balga szüzek, akik kinnrekedtek a menyegző-

ről. Ott pedig sírás és fogcsikorgatás lesz. Az örök tűz és a 

férgek lesz az osztályrészünk. Éljünk szent Istenfélelem-

ben! Fogadjuk meg Jézus tanítását, a Szent Evangéliumot, 

és váltsuk azt tettekre! Akkor nem érhet meglepetés. Vele 

leszünk az egész örökkévalóságon át. Szem nem látta, fül 

nem hallotta, emberi szív fel nem foghatja, amit Isten azok-

nak készített, akik Őt szeretik. Ámen.” 

 

2018. április 12. Itthon az Úr Jézus: „Minden Szentmise 

előtt így imádkozzatok: „Drága Jézusom! Köszönöm, hogy 

leszállsz közénk az oltárra, hogy feltámadott, megdicsőült 

Testeddel a szívünkbe térsz. Megnyitom Előtted szívem 

ajtaját! Lépj be rajta! Légy az Én szívem örökös Királya és 

Ura! Soha ne távozz el a Te kis ostyádtól! Tégy engem élő 

tabernákulumoddá! Köszönöm, hogy én is, mint Legszen-

tebb Édesanyád, hordozhatlak a szívemben, ahogy Ő 

szeplőtelen szűz méhében hordozott Téged. Köszönöm, 

hogy Számodra nincs idő, hogy Te a világ végezetéig élő 

összes emberrel közlöd Magad, mindenkinek ugyanazt a 

hatalmas kegyelmet osztogatod. Egyedül rajtunk múlik, 

hogy megnyitjuk-e szívünket, hogy befogadjuk a Te fé-

nyességedet, az Örök Napot, amely megvilágítja elménket 
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és lelkünket. Köszönjük, hogy meghívsz minden embert a 

Te szolgálatodra, hogy szolgáljunk és viszontszeressünk 

Téged. Köszönöm, hogy mindnyájunkat üdvözíteni akarsz. 

Áldott légy örökkön-örökké! Ámen.” 

 

2018. július 18. Szentségimádáson ima a Szentlélek által: 

„Hőn imádott, édes jó Jézusom! Lelkem magasztalja a Te 

Szent Nevedet. Dicsőséged betölti a Mennyet és a Földet! 

Lényed beragyogja lelkünket-testünket, egész valónkat, 

mert Te vagy a Fény, Aki az örök Világosságtól, a Mennyei 

Atya öléből szálltál alá erre a Földre, hogy megvilágosítsd a 

lelkeket, fényt gyújts a lelkünkben: a Te tanításod fényét.  

 

Te vagy az Örök Atya megtestesült Igéje, Akit leküldött kö-

zénk, hogy hirdesd Evangéliumát, az Atya végtelen szere-

tetét, jóságát, gondoskodását, amivel körülöleli az egész 

Földgolyót. Az Atya mindannyiunk szívébe belelát, és látta 

azt a kietlen, sivár pusztát, ami az ember lelke Nélküled. 

Ezért elküldött Téged, az Ő Egyszülött Fiát, Aki Üdvözítőnk 

lettél a keresztfán. Aki nem csak megváltottál az örök halál-

tól, hanem velünk maradtál a világ végezetéig. Megtanítot-

tál arra, hogy hogyan kell Téged követni az evangéliumi 

életszentség, az önfeledt, Istennek átadott tökéletes szere-

tet útján, a keresztúton, amely az önmegtagadás és a ke-

reszthordozás egyedül üdvösségre vezető ösvénye. Amit 

csak kevesen találnak meg, mert a világ hamis csillogása 

elvakítja őket.  

 

Kérlek, Jézusom, vezesd tekintetünket a keresztre, hogy ott 

mindig csak Téged lássunk magunk előtt! Elhagyjuk a világ 

által felkínált hamis élvezeteket, elmerüljünk a Te forró sze-

retetedben, amely a legnagyobb áldozatot hozta meg ér-
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tünk. Rettenetes kínszenvedésed és kereszthalálod által 

tudunk megtisztulni Szent Véred fürdőjében, amely oly’ bő-

ségesen ömlött, hogy minden bűnösnek jut belőle, aki ke-

reszted alá akar állni.  

 

Ó, Jézus! Ó, végtelen Szeretet! Ó, végtelen Irgalom! Vonz-

zad a lelkeket Magadhoz! Kérlek, adj mindenkinek akkora 

keresztet, ami üdvözíteni tudja!  

Isteni Mesterem! Te pontosan megmérted a hosszát és a 

szélességét annak a keresztnek, amekkorát el bírunk visel-

ni Érted. Erre van a legnagyobb szükségünk, mert egyedül 

ez visz az üdvösségre. Kereszted által egyesülhetünk Ve-

led, igaz Üdvözítőnkkel, Akit a földön csak a kereszten ta-

lálhatunk meg.  

 

Imádunk Krisztus és áldunk Téged, Aki szent kereszted 

által megváltottál minket!  

Ó, Jézus! Kérlek, nézd ezt a rengeteg embert, akik nem 

ismernek Téged, akik kitikkadtak az úton, a sivatagban, 

akik szomjaznak Rád, de nem tudják, hogy Te vagy Az, 

Akire szomjaznak. Akik felüdülésre vágynak, de rossz he-

lyen keresik.  

 

Ó, Jézusom! Kérlek, kutasd fel őket, menj le értük a szaka-

dékba, a bűneik okozta mélységekbe. Hozd fel őket a ve-

remből, ciszternákból, tisztítsd meg őket a szennytől, a mo-

csoktól, minden bűntől a bűnbánat által. Töltsd be szomju-

kat saját Magaddal, mert Isten arra teremtett minden em-

bert, hogy Őrá szomjazzon, és egyedül Vele elégüljön ki. 

Isten saját lelkét lehelte az emberbe, és ez a lélek arra vá-

gyik, hogy Teremtőjével ölelkezzen, Vele egybe forrjon, 
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eggyé legyen, Ő legyen számára a levegő, a víz, az éltető 

élet.  

 

Ó, Jézusom, világ Megváltója! Add meg minden embernek 

ezt a nagy kegyelmet, hogy fölismerjék, hogy Kire szom-

jaznak, Kire van szükségük, és megtaláljanak Téged a ke-

reszten. Egy örök, édes öleléssel simuljanak bele sorsukba, 

a kereszten, amelyben egyesülhetnek Veled. Adj nekik 

édességes örömöket, amelyekkel Magadhoz láncolod őket, 

hogy soha ne tudjanak elszakadni Tőled, hogy egyedül Ve-

led érezzék jól magukat, mindig Veled töltekezve. Te légy 

egyedüli örömük és boldogságuk, erőforrásuk és Mennybe 

vivőjük.  

 

Ó, Jézus! Imádunk, áldunk, magasztalunk és dicsőítünk 

Téged szent angyalaid és szentjeid megszámlálhatatlan 

seregével egyesülve. Itt, a Földön, a küzdő Egyházban, 

ebben a siralomvölgyben, amely Nélküled elviselhetetlen 

volna. De Te fény gyújtasz nekünk a sötétben, vigaszt adsz 

lelkünkbe, és elvezetsz az Örök Atya házába. Te mondot-

tad: Atyám házában sok hely van, elmegyek, és helyet ké-

szítek nektek. Aztán visszajövök, hogy Magammal vigyelek, 

hogy ti is ott legyetek, ahol Én, és lássátok dicsőségemet.  

 

Drága Jézusom! Epekedve várjuk, amikor visszajössz ér-

tünk, Magadhoz emelsz, és szerelmes csókodtól megré-

szegülve az örök boldogságban, Veled egyesülve, mindvé-

gig szemlélhetjük dicsőségedet. Színről színre imádhatunk 

Téged, és akkor nem hiányzik már semmi és senki. Egy 

kérdést sem teszünk föl Neked, mert mindent tudtul adsz 

nekünk. Önmagadat adod nekünk, és örök boldogsággal 

jutalmazol meg.  
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Köszönjük Neked, Jézus, minden csepp Véredet, melyet 

értünk kiontani méltóztattál. Köszönjük azt a végtelen sze-

retetet, amely fölvitt értünk a keresztre. Köszönjük, hogy 

minden embernek adsz egy parányi szálkát hatalmas ke-

resztedből, amely minket is egyesít Veled a Földön, hogy 

majd a Mennyben is örökké egyek legyünk.  

 

Imádunk Téged és áldunk Téged, Krisztus, Világosság a 

Világosságtól, valóságos Isten a valóságos Istentől. Isten 

Egyszülött Fia, az Atya mérhetetlen szeretetének kiáradása 

és ajándéka. Veled és Benned imádjuk a Szentlelket, Akit 

elküldtél a Földre, hogy befejezze Megváltásod hatalmas 

művét, Aki eszünkbe juttat mindent, amit tanítottál nekünk. 

Emberi szó kevés rá, hogy Neked mindezekért hálát ad-

junk, dicsőítsünk, áldjunk és imádjunk. Fogadd el lelkünk-

szívünk szeretet-lángolását a Szentlélekben, ahol lelkünk 

örökimádás helyszíne legyen most és mindörökké. Ámen.” 

 

 

Nagy erejű imádság nehéz helyzetekben 
 
Istennek Szent Anyja, 
Isteni Fiad kínszenvedésekor és halálakor érzett mérhetet-
len fájdalmáért és keserves könnyhullatásodért kérlek, 
ajánld fel a mi isteni Megváltónk sebekkel és vérrel borított 
Szent Testét fájdalmas könnyeiddel együtt a Mennyei 
Atyának a lelkek megmentéséért, és annak a kegyelemnek 
az elnyeréséért, amiért most hozzád folyamodom: […itt kell 
megfogalmazni kérésünket…] 
Jézus, Mária, szeretlek benneteket, mentsétek meg a lel-
keket, különösen az Istennek szentelteket (3x ismételjük). 
Ámen 
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(Vianney Szent János, az Ars-i plébános imája) 
 

Ima a rejtettség védelméért 

 

„Rejtsen el minket a Mindenható Isten, az Atya, a Fiú, és a 

Szentlélek, a Szűzanya, és 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 test-

véreinknek, sem ellenségeinknek. Ámen.”  

 

Nagy hatású szabadító ima 
 
A mi Urunk, Jézus Krisztusban és az Ő erejében elhatáro-
lom és elszakítom magam a gonosztól, a gonosz emberek-
től, minden befolyásuktól, támadásaiktól és ráterheltségük-
től, különösen X-től (ide egy vagy több nevet mondhatunk) 
a Szentháromság egy Istenben az Atya, a Fiú és a Szentlé-
lek nevében. Ámen. 
Háromszor: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentlé-
leknek miképpen kezdetben, most és mindörökké ámen. 
Amikor az ezt mondjuk: az Atyának, a Fiúnak és a Szentlé-
leknek, mindig keresztet vetünk. 
 

Levelezés 

 

2017. április 23. Itthon a kegyelem órájában az Úr Jézus: 

„Ezt üzenem X-nek: Drága kislányom! Nagyon - nagyon 

szeretlek téged. Szívem eleped a lelkedért! Szeress Engem 

még lángolóbban! Vágyakozz Szent Színem látására! Vá-

gyad megdicsőít Engem.  
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Gyermekem! Hamarosan megállsz Szent Színem előtt. Ne 

félj! Elkerülöd az ítéletet, mivel minden szentgyónásban 

megítéled magadat, töredelmesen megbánod és megvallod 

bűneidet, amelyeket eltörlök, sőt el is felejtek örökre. Lel-

kedet érted kiontott Szent Véremmel mosom hónál tisz-

tábbra, napnál ragyogóbbra minden szentgyónásban. 

 

Kislányom! Készülj! Hamarosan kiragadlak ebből a világból. 

Soha nem látott csodálatos, gyönyörű országba vezetlek. 

Atyám Házában helyet készítettem neked. Örülj és ujjongj, 

mert neved fel van írva az Élet Könyvében. Szent angyala-

im kísérnek fel az örök hazába. Örökre egyesülve leszel 

Velem, Megváltó Isteneddel lélekben, úgy, ahogy ez földi 

testedben lehetetlen lenne, mert belehalnál a boldogságba. 

Amíg még itt élsz, adj hálát szüntelen megváltásom hatal-

mas művéért! Törekedj arra, hogy imáiddal, és áldozataid, 

szenvedéseid felajánlásával, amelyeket az Én kínszenve-

déseimmel és kereszthalálommal egyesítesz, még sok lel-

ket ments meg az örök életre! Táplálkozz gyakran Velem, 

Aki az Oltáriszentségben valóságosan jelen vagyok! Amikor 

a szívedbe fogadsz, teremts csöndet a lelkedben! Egyedül 

Nekem hódolj és Engem imádj! Ne legyenek más gondola-

taid! Megsemmisülve adj hálát Nekem azért, hogy köztetek 

maradtam, és megalapítottam a legméltóságosabb Oltári-

szentséget! Gondolj arra, hogy ez mibe került Nekem. 

Szent kereszthalálomat vételeztem előre az Utolsó Vacso-

rán. A világ végezetéig szenvedek a szentségtörések és a 

meggyalázások miatt, amit Szentségi Jelenlétem ellen el-

követnek. Forró szereteteddel engesztelj Engem a sok kö-

zömbösség és bűn miatt!  
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Gyermekem! Kiválasztottalak Magamnak. Minden nap 

mondd el a Te Deumot ezért! Életed legfőbb célja a lélek-

mentés legyen! Akkor munkatársam leszel, mint apostola-

im. Országomban mellettük foglalsz majd helyet. Gondolj 

Rám szüntelen! Amikor a rózsafüzért imádkozod, merülj el 

szent titkaimban! Többet ér Előttem egy szeretettel teli fo-

hász, mint bármennyi gépies ima. Hozz Elém mindenkit, 

akit csak ismersz! Esdj le számukra kegyelmeket! Én Min-

denható vagyok, és minden emberi elképzelést felülmúlóan 

gazdag. Én Magam vagyok a ti Örök Életetek. Számomra 

nincs lehetetlen. Bármennyi lelket is kérsz, megadom ne-

ked. Az az Én boldogságom, ha mindenki üdvözül. Sajnos 

a szabad akarat miatt, amit Én messzemenően tiszteletben 

tartok, sokan elkárhoznak. Pedig Én ezt mondtam: „Azért 

jöttem, hogy életük legyen, és bőségben legyen.” Atyám 

házában sok hely van, de csak azoknak készült, akik Istent 

szeretik. Készülj! Hamarosan fölemellek az örök dicsőség-

be, és Magam mellé ültetlek. Imádj Engem szüntelen, és 

adj hálát jóért és rosszért egyaránt! A környezetedhez légy 

türelmesebb! Mindent és mindenkit fogadj el úgy, ahogy 

van. Minden mögött Én állok. Mindenből jót hozok ki. Min-

dent a ti üdvösségetekre fordítok. Azért, akitől szenvedsz, 

ajánld föl mindazt a szenvedést, amit okozott neked, az Én 

kínszenvedéseim és kereszthalálom örök érdemeivel egye-

sítve, annak a személynek az üdvösségéért, aki ezt okozta. 

Akkor a sátán el fogja őt hagyni. Az Én békémet adom ne-

ked. Megáldalak téged, szeretteidet és útjaidat Szívem 

minden emberi értelmet maghaladó, csodálatos szereteté-

vel, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.” 

 

Szentírási megerősítés: ApCsel 15,35: „…hirdették az Úr 

szavát.” 
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2017. július 6-án, csütörtökön, a kegyelem órájában itthon 

a Szűzanya: „Ezt üzenem X-nek: Drága kislányom! Szeplő-

telen Szívem a te menedéked. Ide rejtettelek el. Én vezet-

lek a rögös úton. Én óvlak meg a sátán minden támadásá-

tól. Én járok közben érted, Szent Fiamnál. Isten - Anyai pa-

lástomat rajtad tartom. Szent Fiam drága Szent Vérével 

borít be téged. Soha ne félj! Én és Szent Fiam mindig veled 

vagyunk. Minden okod megvan az örömre. Adj hálát szün-

telen megtérésedért, és azért, hogy az örök boldogság vá-

rományosa vagy. Vedd kitüntetésnek, hogy Szent Fiam 

bevett megváltásának hatalmas művébe! Ezzel apostolai-

nak nyomába léptél. Fogadj el minden szenvedést és áldo-

zatot a lelkek megmentéséért! Ajánld fel azokat Szent Fiam 

végtelen érdemeivel egyesítve a Mennyei Örök Atyának, az 

Én Szeplőtelen hétfájdalmas Szívem és könnyeim által a 

lelkek megmentéséért! Gondolj arra, hogy annak idején 

teérted is imádkoztak, és most milyen boldog vagy. A lá-

nyodért sokat imádkozz! Ellenfelem nagyon támadja, és el 

akarja fordítani a hittől, és Istentől. Hasonlóképpen a fiai-

dért is imádkozz! Egy anyának nem elég a gyermekeit test-

ben világra hozni. Lélekben is újra meg kell szülni őket. 

Azért, mert a sátán el akarja szakítani Istentől. Most inkább 

az imára fektesd a hangsúlyt! Kevesebbet beszélj nekik 

Istenről, mert sajnos süket fülekre talál. Inkább Istennek 

beszélj róluk! Ő meghallja, és válaszol, amikor kegyelmei-

nek árjával elhalmozza őket. Jobban bízzál Istenben! Ne 

aggasszanak a hétköznapi gondok! Isten mindenható, és Ő 

gondot visel rátok. Isten - Anyai kötényemben tartalak. 

Szüntelenül közben járok érted Szent Fiamnál. Emlékszel a 

kánai menyegzőre? „Nincs boruk.” Szent Fiam akkor mű-

velte az első csodáját. Te is csodákat fogsz megtapasztal-
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ni, ha hittel imádkozol. Isten ugyanaz tegnap, ma és mindö-

rökké. Ő rólatok is gondoskodik.  

 

Légy türelmesebb a környezetedhez! Ha viszályt tapasz-

talsz, kerüld ki! Adj át mindent Szent Fiamnak! Bízzál Ben-

ne! Emelkedj felül minden problémán! Higgyél, és soha ne 

félj! Aki Istenben bízik, nem csalódik. Erre áldalak meg Is-

ten Anyai Szeplőtelen Szívem megerősítő áldásával, édes-

anyai forró szeretetemmel, az Atya, a Fiú és a Szentlélek 

nevében.” 

 

2017. augusztus 19. Itthon az Úr Jézus: „Ezt üzenem X-

nek: Drága kislányom! Nagyon kedves vagy számomra. 

Készülj a nagy találkozásra, amikor megjelensz Előttem, 

Szent Színem elé járulsz, meglátsz Engem teljes dicsősé-

gemben, és ezt fogod hallani Tőlem: „Jöjj, derék és hű 

szolgám, menj be Urad örömébe! Akkor olyan kimondhatat-

lanul boldog leszel, aminek a töredékébe is belehalna 

gyenge tested.  

Amíg még itt vagy, szüntelenül dicsőíts és magasztalj En-

gem, Üdvözítő Istenedet, az élet Urát, Aki megszereztem 

számotokra az örök életet. Imádkozd gyakran a Te 

Deumot, és adj hálát mindenért: jóért és rosszért egyaránt, 

mert minden mögött Én állok. Mindent a javatokra fordítok, 

és minden rosszból jót hozok ki. Szenvedéseidre, amelye-

ket az Enyéimmel egyesítve ajánlasz fel Nekem, Égi Édes-

anyád hétfájdalmas Szeplőtelen Szíve és könnyei által, 

még rengeteg lelket mentek meg. Neked pedig megadom a 

kegyelmet, hogy bűneid penitenciáit itt vezekeld le, és halá-

lod pillanata égi születésnapod legyen. A mennyben meg-

semmisülten fogsz mindezért hálát adni Nekem.  
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Kislányom, készülj! Most jön el a pillanat, amely örökké tart: 

most fogsz meglátni Engem színről színre. Most omolsz 

ölelő karjaimba, most viszlek fel Atyám Szent Színe elé, 

ahogy a Menny boldog lakóival, az összes szenttel és 

szent angyalokkal együtt örökké fogod zengeni dicsérete-

met és dicsőségemet. 

  

Menj végig az úton, amit kijelöltem számodra! Légy aláza-

tos, és mindig engedelmeskedj törvényeimnek! Tedd meg, 

amire indítalak! Soha ne hagyd figyelmen kívül sugallatai-

mat és indításaimat! Engedelmességed kedvesebb Nekem, 

mint bármennyi szolgálat. Törekedj rá, hogy mindig felis-

merd és megtedd akaratomat! Kérd magadra szüntelenül a 

tisztánlátás kegyelmét, amelyet mindig kész vagyok meg-

adni neked. Megáldalak téged Szívem csodálatos, minde-

neket felülmúló, végtelen örök szeretetével, az Atya, a Fiú 

és a Szentlélek nevében.” 

 

Szentírási megerősítés: Máté 27, 50: „Jézus még egyszer 

hangosan felkiáltott, és kilehelte Lelkét.” 

 

2017. november 23-án, csütörtökön itthon az Úr Jézus: „Ezt 

üzenem X-nek: Drága kislányom! Az idő rövid. Készülj! 

Most fogsz megállni Szent Színem előtt. Lélekben készülj! 

Úgy készítsd a lelkedet, mint azt a termet, ahová a királyok 

Királyát akarod fogadni. Minden apró porszemet törölj le! 

Csinálj ragyogó tisztaságot! Ékesítsd fel ezt a termet friss 

illatos szép, üde virágokkal! Tegyél az asztalra finom étele-

ket, süteményeket és gyümölcsöket! Mindezt nagy szere-

tettel tedd! Olyan szeretettel, amilyennel a te Királyod meg-

hozta érted a keresztfán az Áldozatot. 
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A terem a te lelked, amelyet bemutatsz a hatalmas Isten 

ítélőszéke előtt, amikor megjelensz Előtte számadásra ha-

lálod pillanatában. Ne hagyja el az ajkadat szeretetlen szó! 

A lelked lángoló szeretettől izzon hőn imádott Megváltód 

iránt! 

  

Mondj Neki gyakran szerelmes, édes szavakat! Így szólítsd 

Őt: „Hőn imádott Királyom! Megváltó Jézusom! Várva vá-

rom, hogy megjelenjek Isteni Színed előtt! Minden vágyam 

az, hogy Téged színről színre lássalak, vég nélkül imádja-

lak, és örökké hálát adjak Neked! Azért, mert meghaltál 

értem a kereszten, hogy kifizesd helyettem a váltságdíjat, 

és megments a pokol tüzétől. Hálát adok Neked mindenért. 

A keresztekért, amelyek által elvezettél engem az üdvös-

ségre, és Veled egyesülve élhettem ebben a siralomvölgy-

ben. Hálát adok Neked minden jóért és rosszért egyaránt, 

mert Te mindent a javamra fordítottál. Végül megköszönöm 

Neked, hogy az én számomra is helyet készítettél Atyád 

Házában, és azt akartad, hogy ott legyek, ahol Te, és lás-

sam dicsőségedet.”  

 

Így imádkozz drága kislányom! Ezekkel a szavakkal adj 

hálát Nekem és Én beteljesítem minden vágyadat, letörlök 

szemedről minden könnyet. Örökre boldoggá teszlek. 

Olyan boldoggá, amit a legmerészebb álmaidban sem tud-

nál elképzelni. Várd kitörő örömmel azt a nagy napot, ami-

kor irgalmas, szeretettől lángoló Szívemre ölellek! Akkor 

lélekben egyesülsz Velem úgy, ahogy ez földi ember szá-

mára lehetetlen. Ez a legboldogabb állapot a Mennyben, 

amit emberi szavakkal nem lehet kifejezni. Ezt kapod Tő-

lem hűséged és buzgó szolgálatod jutalmául. Menj végig az 

úton! Tarts ki mindhalálig! Ha pedig eljön az óra, vallj meg 
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bátran Engem az emberek előtt. Soha ne félj! Nem te, ha-

nem a Szentlélek fog beszélni általad. Ő adja az erőt és a 

bátorságot, mint egykor apostolaimnak. Megáldalak téged 

Szívem végtelen szeretetével, megerősítő áldásommal, az 

Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.” 

 

Szentírási megerősítés: 1 Tessz. 5, 19-20: „Ne oltsátok ki a 

Lelket, s a prófétai beszédet ne vessétek meg. Vizsgáljatok 

felül mindent, a jót tartsátok meg.” 

 

2017. december 15. Itthon az Úr Jézus: „Ezt üzenem X-
nek: Drága Gyermekem! Ne az embereknek akarj megfe-
lelni, hanem egyedül Istennek! Mit ér az embernek, ha az 
egész világot megnyeri, de a lelke kárt szenved? Mit ad-
hatna lelkéért cserébe? Lelked az Én tulajdonom, amit le-
foglaltam Magamnak. Azt akarom, hogy Én legyek számod-
ra az első. Én álljak az életedben legelöl és legfelül. Ki 
akarlak sajátítani Magamnak. Szentté akarlak tenni. A 
rendszeres imára és a Velem való társalgásra mindig hagyj 
elegendő időt! Én gondoskodom rólad. Megáldalak téged, 
kisfiam, Szívem oltalmazó végtelen szeretetével, az Atya, a 
Fiú és a Szentlélek nevében." 
 
Szentírási megerősítés: Márk 9, 7: „…hang hallatszott a 
felhőből: Ez az én szeretett Fiam, őt hallgassátok!” 
 
2018. április 6. Szentségimádáson az Úr Jézus: „Ezt üze-

nem X-nek: Drága kislányom! Az idő rövid. Élj halálra ké-

szen! Légy türelmesebb a környezetedhez! Te sokkal töb-

bet kaptál, mint ők. Erről kérlek számon. Szeress engem 

lángolóan! Vágyakozz Hozzám még jobban! Ne hagyd, 

hogy a napi gondok és tennivalók teljesen lefoglalják gon-

dolataidat! Szakíts Rám több időt! Soha ne aggódj! Én 

mindig gondodat viselem. Te csak adj hálát szüntelen! Jó-
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ért és rosszért egyaránt. Bízzál gondviselő szeretetemben! 

Mindent a javadra fordítok. Élj úgy, ahogy halálod pillana-

tában szeretnéd, hogy éltél volna! Dolgozz úgy, mintha 

örökké itt lennél! Imádkozz még többet ellenségeidért! Imá-

idra csodákat teszek. Add át magadat Nekem! Én teljesen 

lefoglallak Magamnak és szentté teszlek. Megáldalak Szí-

vem minden emberi értelmet meghaladó csodálatos szere-

tetével, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. 

 

Ezt üzenem Y-nak: Drága kislányom! Ezt a betegséget 

azért engedtem meg, mert meg akarsz halni. Ne hidd, hogy 

odaát jobb lesz. A tisztítótűzben milliószor annyit kell szen-

vedni, mint itt. Ráadásul annyi ideig, amennyit itt kellene 

lenned. Ezt tanácsolom neked: fogadj el mindent úgy, 

ahogy van! Légy közömbös minden személy és esemény 

iránt! Szakadj el mindenkitől és mindentől! Egyedül Hoz-

zám kötődj! Én legyek a te Istened és mindened, egyedüli 

reményed és boldogságod. Ha megfogadod tanácsomat, 

megadom neked a kegyelmet, hogy békében és lelki örö-

mökben töltsd el hátralévő napjaidat. Fogadd szeretetteljes 

áldásomat, amely megadja neked a békét és a reményt, az 

Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. 

 

Ezt üzenem Z-nek: Drága kislányom! Bízzál Bennem! Ve-

led együtt harcolok. A győztes Én vagyok. Most foglak vég-

leg megszabadítani ellenségedtől. Te csak imádkozd a 

szabadító imát, és tedd meg mindazt, amit meg kell csele-

kedned. Szüntelenül veled vagyok. Én irányítom sorsodat. 

Megáldalak Szívem minden emberi értelmet meghaladó 

végtelen szeretetével, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevé-

ben.”  
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2018. április 14. Itthon a Szűzanya: „Ezt üzenem X-nek: 

Drága szeretett kislányom! Figyeld a jeleket! Az idő itt van. 

Már minden készen áll egy nagy keresztényüldözésre. Té-

rítsd a lelkeket, akiket eléd hozok! Beszélj nekik Szent Fiam 

Evangéliumáról! Fogadd be mindazokat, akiket küldök! 

Amit a kicsinyek közül eggyel teszel, Szent Fiammal te-

szed. Nagyon gazdagon fogsz megérkezni Országomba. 

Figyelj mindig a jelekre! Figyeld a belső hangot! Tedd meg 

mindig, amire indítást kapsz! Mindig Szent Fiamat szolgáld! 

Ő legyen a példaképed, az iránytű, hogy merre kell halad-

nod. Nemsokára megérkezel Hozzá. Addig, amíg még le-

hetőséget kapsz, tedd a jót, és fogadd el szenvedéseket, 

amelyekkel lelkeket mentesz. Szent Fiaméval egyesített 

szenvedéseid és áldozataid gyémántvaluták, amelyeken 

lelkeket vásárolhatsz. Ezért soha ne panaszkodj! Viseld 

türelemmel sorsodat!  Az idő hamar lejár. Nemsokára so-

kan meg fogtok állni Isteni Fiam Szent Színe előtt. Akkor 

mindenki megkapja jutalmát vagy büntetését a szerint, 

ahogy földi életével kiérdemelte. Imádkozz a bűnösökért! 

Imáidra még sok kegyelmet adok. Isten - Anyai Szívembe 

rejtelek. Betakarlak Isten – Anyai palástommal. Áldásomat 

adom rád, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.” 

 

2018. július 13. Itthon a kegyelem órájában az Úr Jézus: 

„Ezt üzenem X-nek: Drága kislányom! Szívem szeretete 

átölel téged. Én jobban szeretlek, mint a Föld összes em-

bere együttvéve. Én mindig veled vagyok. Édesanyád Ve-

lem van. Kimondhatatlanul boldog. Ő is Velem van, amikor 

veled vagyok. Lát és hall téged. Imádkozik érted.  

Ne csüggedj! Az élet a Földön rövid. Nemsokára együtt 

lesztek. Édesanyád vár, és már előre örül, hogy újra meg-

ölelhetitek, megcsókolhatjátok egymást. Ezt üzeni neked: 
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„Ne sírj, drága kislányom! Örülj és ujjongj, mert hamarosan 

újra együtt leszünk és együtt maradunk mindörökké. Sze-

resd nagyon Jézust, Aki kínszenvedése és kereszthalála 

által megszerezte nekünk az üdvösséget. A keresztfán he-

lyet készített neked is, amelyet nemsokára elfoglalsz. Addig 

kell a Földön lenned, amíg be nem teljesítetted Isten rád 

vonatkozó örök szent tervét. Ezért imádkozom, hogy ezt 

maradéktalanul megtedd.” 

 

Jézus: „Megáldalak téged kislányom, Szívem végtelen sze-

retetével a derűre, amelyet soha ne engedj ki a lelkedből. 

Fogadd szeretetteljes áldásomat, az Atya, a Fiú és a Szent-

lélek nevében.” 

 

Szentírási megerősítés: Mk 9, 39: „Jézus válaszolt” 
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