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Ajánlás
„Állhatatosan kitartottak az apostolok tanításában és közösségében, a kenyértörésben és az imádságban.” (ApCsel 2, 42) Nagyon fontos részt olvasunk itt a Szentírásból.
Benne van az Egység a tanítványok, Krisztus követőinek
az egysége, amely „a Kenyértörésben” azaz az Oltáriszentségben valóságosan jelenlévő Jézus Krisztus a Fiúisten köré szerveződik. Ebben elsődleges példaképünk az
Istenanya kell, hogy legyen, aki mindig, minden körülmények között Isten akaratát kereste és valósította meg életében.
Mária Julianna lelki naplójában találkozhatunk az Úr Jézus
és az Ő Édesanyja üzeneteivel, amely a Közösség, az
Egység fontosságára, az Oltáriszentség mind mélyebb
megtapasztalására és tiszteletére, az imádság szükségességére, a Szűzanya szeretetére és az Úr Jézussal való
szoros kapcsolat kialakítására irányítja a figyelmünket.
Szeretettel ajánlom mindenkinek figyelmébe e sorokat, –
természetesen szem előtt tartva az Egyházi Tanítóhivatal
azon megnyilatkozását, miszerint az égi üzenetek elfogadása nem kötelező, és minden esetben a kinyilatkoztatás
fényében megvizsgálandó – akinek Istennel való kapcsolatát erősíti, és ezáltal üdvösségét szolgálja, az bátran olvassa és váltsa életté.
„Akinek van füle, hallja meg!”

P. Teofil
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Ez a könyv egy sikoly, jajkiáltás, harsonaszó, ébresztés,
mert háború van. A sátánnak már nem elég, hogy lebombázza házainkat, elpusztítsa testünket, hanem egyenesen
a lelkünk vesztére tör, és ez a legnagyobb veszély. Ma hatványozottan érvényesülnek a Jelenések könyve szavai: „A
sárkány haragra lobbant az asszony ellen, és harcba szállt
többi gyermekével, aki megtartja Isten parancsait, és kitart
Jézus tanúsága mellett.” (Jel 12, 17)
„Ez a könyv az egyházi misztikus irodalom egyik legcsodálatosabb gyöngyszeme, amely új fényben ragyogtatja fel
előttünk Jézus Krisztus minden értelmet felülmúló végtelen
szeretetét.”
Mária Julianna
„Ne oltsátok ki a Lelket, s a prófétai beszédet ne vessétek
meg. Vizsgáljatok felül mindent, a jót tartsátok meg.”
(1Tessz 5, 19-21)
IX. Piusz pápa is megjövendölte, hogy az Egyház szörnyű
megpróbáltatásai után, amikor a démoni erők egy évszázadon át egyenesen az egyház kapuit ostromolják, „nagy
jel adatik a világ számára, amely félelemmel vegyes tisztelettel tölti majd el a világot”.
„Bizony semmit sem tesz az Úr Isten anélkül, hogy titkát ki
ne nyilatkoztassa szolgáinak, a prófétáknak. Ordít az
oroszlán: ki ne remegne? Szól az Úr Isten: ki ne prófétálna?” (Ámosz 3, 7-8)
„Kiöntöm továbbra is a tanítást prófétai szóval, azoknak
juttatom, akik bölcsességet keresnek, és nem hagyok fel
vele nemzedékről nemzedékre, míg el nem jön a szent korszak!” (Sirák fiának könyvéből, 24, 46)
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Egyházi rendelkezés a próféciák hirdetéséről
A karizmatikus eredetűnek tulajdonítható „lelki beszélgetések” (jelenések, látomások, üzenetek) lelki naplók és följegyzések kiadására és olvasására a következő alapelvek
érvényesek:
1. Az Acta Apostolicae Sedis 1966. december 29-i 58/16-ik
számában a Hittani Kongregáció közölt egy dekrétumot,
amelyet VI. Pál pápa 1966. október 14-én jóváhagyott, s
melynek értelmében az Egyházi Törvénykönyv 1399. és
2318. paragrafusait eltörölték.
2. Azóta az Egyház részéről megengedett, tehát szabad az
új megjelenésekről, kinyilatkoztatásokról, jövendölésekről,
csodákról, stb. minden kifejezett egyházi engedély nélkül
könyveket kiadni, azokat hívek között terjeszteni, és azokat
olvasni, feltéve, ha az ilyen természetű írások nem tartalmaznak szent hitünkkel és a krisztusi erkölccsel ellentétes
tanításokat.
3. 1975. márc. 19-én az Egyház ismételten megerősítette a
fentebbi két kánon érvénytelenítését azzal, hogy lehetővé
tette az ilyen könyvek egyházi jóváhagyás (Imprimatur)
nélküli kiadását és olvasását. Az Imprimatur-ra csak akkor
van továbbra is szükség, ha az ilyen kiadványokat a templomok előcsarnokában árusítják.
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Ajánlás az Úr Jézustól
2009. márc. 24. Szentségimádáson Jézus: „Ez a könyv
szeretetem kiáradása az egész világra. Sajnálom ezt a tudatlan, bűnbe esett népet. Ezért oktatom, tanítom őket általad. Lefoglaltalak Magamnak, hogy élő ceruzám, rozsdás
vízcsapom, élő tabernákulumom légy. Te légy a lámpa,
amelynek fénye Én vagyok. Mindazok, akik e fényben megfürödnek, új fényáradatban fogják olvasni evangéliumomat,
mert szeretetem és tanításom megvilágosítja elméjüket.
Hitük és bizalmuk révén megtapasztaltatom velük végtelen
irgalmasságomat és szeretetemet. Beavatom őket megváltásom titkába. Ha ők is úgy akarják, munkatársaimmá lesznek. Velem egyesülve lelkeket mentenek meg az örök kárhozattól. Haláluk után pedig ragyogni fognak országomban
örökké, mint a csillagok.
Ez a könyv nagy kegyelem. Kincs mindazok számára, akik
befogadják, és tettekre váltják. De vádolni fogja mindazokat, akik elutasítják. Szeretném, ha az egész világ megismerné ezt a könyvet, amely élő, eleven szavam, és teljes
összhangban áll az evangéliummal. Mindaz, aki terjeszti,
Engem szolgál. Én pedig asztalomhoz ültetem szolgáimat
Atyám országában.”
2009. máj. 24-én Szentségimádáson Jézus: „Ez a könyv
hatalmas lelki táplálék mindazoknak, akik éhezik és szomjazzák az igazságot, akik közelebb akarnak jutni Hozzám.
Ezek a szavak kincsek, amelyek az Én számból származnak. Örülj és ujjongj, mert lelkek százait, ezreit táplálom
általad, elszórva az örök életre vivő tanítás magvait. Majd
csak Nálam, az örök hazában fogod meglátni ennek a
könyvnek megszámlálhatatlan gyümölcseit, az üdvözült
lelkeket.”
(Ez a lelki napló összes kötetére vonatkozik.)
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Mindenekelőtt hálát adok hőn imádott Örök Édesatyámnak
mindkét lelkivezetőmért, és természetesen köszönetet
mondok őnekik is, akik Istenem kegyelméből oly nagy szeretettel, megértéssel és türelemmel vezettek. Életem minden útvesztőjén át ők voltak a fény, amely megvilágította
számomra Istenem törvényét, és megváltó Jézusom őrajtuk
keresztül sugározta rám segítő kegyelmét. Az első
lelkivezetőm Váry József, szervita rendi nevén, Bonajunkta
atya volt. Őt 1984 augusztusában álmomban láttam meg
először. 1999. márc. 2-án bekövetkezett haláláig – mennybevételéig – Ő vezetett. Amikor már egyre többet döntötte
ágyba, és szólította a kórházba súlyos – halálos – betegsége, akkor Jézusom új lelkivezetőt jelölt ki számomra.
Köszönetet mondok fiamnak az áldozatkész segítőmunkájáért, mert nélküle nem tudtam volna a számítógépes szöveg felvitelt elvégezni.
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Tartalmi ismertető
A Szentlélek megvilágosított a lelki napló tartalmát illetően.
Minden kötet középpontja a legméltóságosabb Oltáriszentség tisztelete, imádása és a tiszta lelkekre gyakorolt kegyelmi hatása.
Jézus: „Minden betű, amelyet veled leírattam, megújult
Egyházamban teljesül be. Akkor fog Engem a legméltóságosabb Oltáriszentségben úgy tisztelni, szeretni és imádni
egységben Egyházam, ahogy elvárom tőle. De ehhez
előbb meg kell tisztulnia."
A lelki napló 19. oldalán leírt álmomban láttam meg először
Váry József atyát, aki ezután 15 évig a lelkivezetőm volt.
Álmomban ragyogó fehér ruhát adott rám. Ez volt az Életfelajánlás, ahogyan ő mondta: az életáldozati örök fogadalom, amit első gyónásom alkalmával Jézus kért tőlem általa, és őnála tettem le. Álmomban eggyé váltam a tabernákulummal, vagyis Istenem kegyelméből én is szentségtartóvá váltam. Ez 1985-ben volt.
Mária Julianna lelki naplója – a legméltóságosabb Oltáriszentség tisztelete. Ez volt Mária Julianna küldetése, hogy
ezt leírja, erre életével is példát adjon, és terjessze – valamint halála után terjesszék mindazok, akiket majd erre indít
a Szentlélek. Én az egyházszakadás miatt meg voltam
fosztva a szentségektől, így a legméltóságosabb Oltáriszentségtől is. Jézus vágyat adott a szívembe, hogy Őt az
Oltáriszentségben a lelkembe fogadjam. Ő nemcsak beteljesítette ezt a hatalmas szomjamat, hanem igaz tanújává
tett, hogy az Ő kegyelméből az Ő tanítását leírjam. Jézusom első szava ez volt hozzám: „Áldozz meg!" Kezdettől
fogva mindig a legméltóságosabb Oltáriszentségből kapom
a kinyilatkoztatásokat. Úrfelmutatáskor mindig szól hozzám
hőn imádott Uram, és ha hosszabb üzenetet diktál, azt
mindig a tabernákulumból érzékelem. Amikor nem a templomban szól hozzám, akkor a lelkemből hallom Őt, Aki mindig emlékeztet rá, hogy az Oltáriszentségben a szívemben
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lakik. 1983. aug. 7-én, a Mennyei Atya napján hívott meg.
Azóta rendszeresen járulok szentáldozáshoz. Egy héten
többször is a szívembe fogadtam Őt, de mivel gyermekemet egyedül neveltem, kiskorában nem tudtam minden nap
eljutni a templomba.
A Mária Julianna lelki naplója három kardinális üzenetet
tartalmaz:
1. Az Egyház egysége.
2. A legméltóságosabb Oltáriszentség tisztelete.
3. Szűz Mária tisztelete.
Az Úr Jézus így imádkozik főpapi imájában Mennyei Atyjához: „Legyenek mindnyájan egyek. ...amint mi egyek vagyunk.” Vagyis minden leszakadt tag térjen vissza az apostoli, egyetemes, Krisztus alapította Egyházba, amint ezt az
Úr az én példámon keresztül megvalósította. Az Úr Jézus
első szavai ezek voltak hozzám: „Áldozz meg!” Majd őszinte bűnbánatom után: „Bűneid el vannak véve.” Szentáldozáskor pedig: „Térjél be közéjük!” Miután engedelmeskedtem hívásának, csak azután beszélt hozzám.
Miért tértem be az apostoli egyetemes Anyaszentegyházba?
Azért, mert Ő vágyat adott a szívembe a legméltóságosabb
Oltáriszentség után, amelyben Ő valóságosan jelen van, és
ez csak a Katolikus Egyházban található meg.
Miért hagytam el a református hitet, amelybe beleszülettem?
Azért, mert ott nem tisztelik és nem szeretik a Szűzanyát.
Az édes Úr olyan nagy szeretetet és tiszteletet adott a szívembe az Ő Szent Édesanyja iránt, hogy kisgyermeki ragaszkodásom erősebb volt Égi Édesanyámhoz, mint az
őseim által tovább adott hithez való kötődésem, amelynek
hiányosságait éppen a Mária-tisztelet nélkülözése által fedte fel előttem az Úr Jézus. E két tisztelet megegyezik Don
Bosco álmával. Ott is az Egyház csak úgy tud győzelmet
aratni az ellenség felett, hogy a pápa az Egyházat, mint
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hajót, amely a viharos tengeren hánykolódik, szorosan
hozzáköti a két oszlophoz: a legméltóságosabb Oltáriszentséghez és a Szűzanyához. Ezt mondta erről Don
Bosco: „Annyi veszély között két eszközzel lehet megmenteni az Egyházat: a buzgó Mária-tisztelettel és a gyakori
szentáldozással.” Ezt a kettőt kéri tőlem, és mindnyájunktól
a lelki naplóban az Úr Jézus.
E három üzenet a megújult Egyházban nyeri el beteljesülését. Ezt ígérte meg a lelki naplóban az Úr Jézus: „Megújítom Egyházamat. Egyházam újra egy lesz. Itt fogják méltóképpen tisztelni az Oltáriszentséget. Megújult Egyházam
középpontja a legméltóságosabb Oltáriszentség lesz.”
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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 nevem. A szervita világi harmadrend női ága alapítójának,
Szent Falconieri Juliannának és a keresztmamámnak is
Julianna a nevük. Irántuk való szeretetből és tiszteletből
választottam ezt a nevet. A továbbiakban csak ezt használom, mivel a lelkiatyám és az én óhajom is az, hogy rejtve
maradjak.
Elhívásom története
Református családba születtem. A szüleim csak nagyon
ritkán vittek templomba. Otthon azonban rendszeresen
imádkoztunk, és olvastuk a Bibliát. Mivel az ötvenes években voltam gyermek, így titokban jártam hittanra. Még az
édesapám sem tudott róla, mert ő nem akart nekem „kettős” nevelést adni. Azt mondta, hogy elég az, amit az iskolában tanulok. Hála a jó Istennek, Aki arra indította édesanyámat és anyai nagymamámat, aki szintén velünk lakott,
hogy hittant tanuljak. Titokban konfirmáltam, édesapám
csak utána tudta meg. Mindig nagyon szerettem olvasni a
Szentírást. Főleg az evangéliumot, közülük is Szt. Jánosét
és a zsoltárokat. Ma is ezek a legkedvesebbek számomra.
Amikor olvastam, gyakran sírtam a meghatottságtól, hogy
ennyire szeret minket a jó Atya. Én is igyekeztem teljes
szívemből viszonozni az Ő szeretetét. Amikor Úrvacsorát
vettem, úgy fogadtam, mint Jézus valóságos Testét és Vérét. Egyébként akkor még nem tudtam, hogy a protestánsok csupán jelképnek tekintik. Nagyon szerettem az Úr Jézust már kora gyermekkoromtól fogva. Nagypénteken
ameddig csak tudtam étlen-szomjan böjtöltem, templomba
mentem és rendszerint végigsírtam a szertartást. Többnyire
a nagymamát kísértem. A Szűzanyát nagyon tiszteltem és
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szerettem, mint imádott Jézusom Édesanyját. A nagymamám elmondta, hogy amikor édesanyámat szülte, tüdővérzése volt. (Ekkor 1930-at írtak.) Az orvosok lemondtak róla.
Éjjel-nappal imádkozott, hogy négy kisgyermekét föl tudja
nevelni. Egyszer csak nagy fényesség töltötte be a kis szobát, ahol feküdt. Megjelent neki a Szűzanya a kisded Jézussal a karján. Rámosolygott és azt mondta neki: „Ne félj!
Meghallgattatott a te könyörgésed, 75 éves korodig fogsz
élni.” Ezzel a jelenés eltűnt. A nagymama pedig fokozatosan felgyógyult. Ekkor 39 éves volt. A 75. születésnapját
kórházban töltötte. Meglátogattam, imádkoztam vele. (Ekkor 17 éves voltam.) Másnap reggel telefonáltak a kórházból, hogy a nagymama éjfél után nem sokkal örök álomra
szenderült.
10 éves koromban a szüleim elvittek nyaralni egy kis hegyvidéki faluba, ahol megismerkedtem egy korombeli ott lakó
kislánnyal. A későbbi években rendszeresen nyaraltam náluk. A házukkal szemben lakott a plébános atya, aki délutánonként megvendégelt bennünket süteménnyel, szörppel
és közben Istenről beszélt nekünk.
16 éves voltam, amikor sehogy sem tudtam magamnak
elképzelni a jó Istent. Akkor ez az atya ezt mondta: „Isten a
végtelen energia, Aki mindent megtehet. Ő a végtelen szeretet és bölcsesség, Aki nekünk jót akar, és mint Teremtőnk, a legjobban tudja, hogy nekünk mi a jó. Ezért teljesen
hagyatkozzunk Rá.” Az isteni gondviselés már akkor előkészítette ezt a találkozást, melynek kapcsán 22 évvel később jöttem ide tanácsot kérni. Itt lettem elsőáldozó, és ez
az atya bérmált meg.
22 éves koromban férjhez mentem és 30 évesen világra
hoztam egyetlen gyermekünket. A kisfiam hat hónapos volt,
amikor hirtelen egyik délután rosszul lettem, és le kellett
feküdnöm. Ekkor álmot láttam. Egy buszon utaztunk a férjemmel. A busz megállt. Én le akartam szállni. A férjem
minden erejével igyekezett visszatartani, de én kitéptem
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magam a karjaiból, és leszálltam. Ő a buszon maradt, ami
tovább ment vele. Én elkezdtem futni majd kitárt karokkal
szálltam fölfelé és azt kiáltottam: „Megyek, drága Úr Jézusom, megyek Hozzád!” Nem láttam senkit, de kimondhatatlan édes vonzást éreztem. Utána az álmomban egy hoszszú, széles asztalnál ültem. Velem szemben ült a fiam, és
még néhány ismeretlen ember. Ott így imádkoztam: „Jó
Atyám, köszönöm Neked, hogy a fiamat fölneveltem. Megtanítottam őt, hogy megismerjen és szeressen Téged. 18
éves, most már átadom Neked: Te vidd oda továbbtanulni,
ahová jónak látod.” Amikor ezeket imádkoztam, tudtam,
hogy egy teljesen új iskolarendszer létezik. Ekkor 1982.
áprilist írtunk.
A házasságomból kifolyólag sok problémám volt. Közös
gyermekünk és én is sokat betegeskedtünk. A férjem, aki
egyébként római katolikus, nem gyakorolta a vallását.
Az álom beteljesült. A férjem 14 évi házasság után elvált
tőlem. Akkor én már római katolikus voltam. Lelkiatyám
megtiltotta, hogy beadjam a válópert, de ismerve elviselhetetlen terheimet, azt tanácsolta, hogy ha a férjem kezdeményezi a válást, engedelmeskedjek s fogadjam el Isten
kezéből. 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
gyermekünket én fogom felnevelni. Meg voltam győződve
róla, hogy a kisfiunk nálam van a legjobb helyen. Amikor az
ügyvédem semmi jóval nem biztatott, így imádkoztam: „Jézusom, Téged Pilátus halálra ítélt. Értem átszegzett Kezedbe ajánlom ügyemet. Mindenekfölött bízom Benned!”
Gyermekünket én nevelem, csodálatos békében és szeretetben élünk. A férjemért sokat imádkozom. Ő továbbra is
megmaradt a régi életstílusában. Gyermekünk révén a
kapcsolattartásunk békés, normális.
Még a polgári házasságom fennállása alatt, lelki szenvedéseim közepette gyakrabban jártam a református templom15

ba. Az egyik ifjúsági bibliaórán egy fiatal lelkész Jézus
Édesanyjáról beszélt. Ezeket mondta: „Mária ugyanolyan
bűnös asszony volt, mint a többi. Szüksége volt a megváltásra. Jézuson kívül még több gyermeke is volt.” Én ezután
sírva mentem haza. Mérhetetlenül fájt a lelkem ezektől a
szavaktól. Számomra Jézusom Édesanyja mindig Szent
volt, és mint ilyen, sérthetetlen is. Ezt mondtam magamban: soha többé nem megyek be abba a templomba. A katolikus vallást nem ismertem, bár a férjemmel gyakran jártunk misére, amíg udvarolt. Ez az eset 1983 kora tavaszán
történt. Ellenállhatatlan vágyat éreztem, hogy meglátogassam azt a római katolikus atyát, akivel gyermekkoromban
oly sokat beszéltem. Nyáron meg is érkeztünk. A falu anynyira beépült, hogy nem ismertem rá. Szállásunk nem volt.
A férjemmel és a másfél éves kisfiammal voltam. Egy parkoló mellett tiszta, egyszerű kis ház állt. Rajta felirat: „Szoba kiadó!” Vonzást éreztem. Becsöngettem. Egyszerű idős
néni nyitott kaput.
Ott maradtunk. A férjem még aznap hazautazott, mert nem
vett ki szabadságot. A néni később elmondta, hogy imádkozott, hogy Jézus küldjön neki vendéget. Én pedig szállást
kértem Jézustól. A néni buzgó katolikus asszony, aki 22
éves kora óta özvegyen nevelte fel két gyermekét. 30 éve
díszíti virágokkal a templomot. Elmondtam neki lelki problémámat és még aznap felkerestem a plébános atyát. Beszámoltam neki keserű tapasztalataimról, és választ kértem
tőle Jézus Édesanyjára vonatkozóan. Válaszul egy könyvet
nyomott a kezembe, melynek címe: „Jézus benső élete”
Baij Mária Cecília feljegyzései szerint. Kővári Károly jezsuita szerzetes atya fordításában. Ez egy három kötetes
könyv első része volt, amely a „Jézus rejtett élete” alcímet
viselte. Mivel azelőtt még sohasem olvastam égi üzenetet,
ezért megkérdeztem Jézust a Szentírásból. Az Énekek
Énekéből a következőket olvastam: „Megtaláltam, Akit igazán szeret a lelkem, megragadom, és el nem engedem.”
Ezek után elkezdtem olvasni a könyvet, Jézus fogantatásá16

tól a megszületéséig. Csodálatos volt az a bensőséges lelki
kapcsolat, amely Anya és isteni Magzata között zajlott.
Amikor Mária világra hozta isteni Gyermekét, Szent Józseffel együtt földre borulva imádták a megtestesült isteni Kisdedet. Mivel méltatlannak tartották magukat, ezért nem
merték Őt érinteni. Ekkor Jézus lelkében szólította Anyját,
hogy fázik és éhes és kéri, hogy gondoskodjon Róla. A
Boldogságos Szűzanya ekkor az Énekek Éneke szavaival
szorította keblére Szent Fiát: „Megtaláltam, Akit igazán szeret a lelkem, megragadom és soha el nem engedem!”
Amit én e könyv olvasásakor átéltem, azt megfogalmazni
nem tudom. Talán mennyei örömnek nevezhetném. Mindenesetre sírva borultam a padlóra, és könnyek között kértem
bocsánatot Jézus Édesanyjától, amiért nem tiszteltem és
nem szerettem Őt Hozzá méltóan. Úgy éreztem, hogy
Szűzanyám karjaimba adta egyszülött Gyermekét, Akinek
kimondhatatlanul örültem.
Másnap elkértem a könyv másik két kötetét is. Mielőtt belenéztem volna, kértem a Szentlelket. Így találtam rá arra a
részre, amelyben Jézus arról beszél, hogy milyen nagy kegyelmeket ad azoknak a lelkeknek, akik Őt tiszta szívvel
magukba fogadják. Kimondhatatlan vágyat éreztem arra,
hogy Jézust a legméltóságosabb Oltáriszentségben a szívembe fogadjam.
Másnap, vasárnap reggel misére indultam. Öltözködés
közben belül a lelkemben egy szelíd, de határozott hangot
hallottam: „Áldozz meg!” Nem lehet, válaszoltam, mert ismer az atya és ebből botrány lesz. A hang válaszolt: „Ne
félj, nem lesz semmi baj, áldozz meg!” Én megint csak tiltakoztam. Ő így válaszolt: „Ha nem akarod, nem muszáj. De
ne félj, áldozz meg!” Ekkor ismertem fel a hang tulajdonosát, Jézust. Sírva válaszoltam: „Uram! Én nyomorult bűnös
vagyok. Gyónni sem tudok. Hogy járulhatnék én a Szentséghez?” Ő szeretetteljes hangon csak ennyit válaszolt:
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„Bűneid el vannak véve.” Sírva futottam el a templomig. A
Szentmise végén félve, remegve beálltam a szentáldozáshoz járulók sorába. Közben hallottam Jézusom szerető
hangját: „Térjél be közéjük!” Mise után azonnal elmentem
az atyához. Minden élményemről részletesen beszámoltam
neki. Ő a következő héten minden nap tanított, majd ezt
mondta: „Nagyon jól ismered a Szentírást. Ha csak a tized
részét tartod meg mindannak amit ismersz, üdvözülni
fogsz.” Befogadott az Egyházba. Egy hét múlva életgyónást végeztem nála. Elsőáldozó voltam, és megbérmált. A
házinénim lett a bérmakeresztmamám. Amíg csak haza
nem szólította mennyei Édesatyánk, nagyon jó kapcsolatban voltunk. Ezután nagyon boldog lett a lelki életem. Úgy
gondoltam, hogy ha a vasárnapot megünnepelem, akkor
kötelességem a pénteki napokon engesztelni. Ugyanis a
kereszthalál után jött a feltámadás. Egy éven keresztül
buzgón jártam a Szentmisékre. Közben megismerkedtem
egy teológussal, akitől megtudtam, hogy hol lehet jelentkezni hitoktatói tanfolyamra. Nagy indíttatást éreztem. Meg
is kerestem az atyát, aki vezette, de ő elküldött azzal, hogy
előbb el kell végeznem a teológiát. Mondtam, hogy én nem
magamtól jöttem. Végül megengedte, hogy a csoportban
tanuljak. Félév táján felolvastak egy felkérő levelet, amelyben kisegítő hitoktatót kerestek. Megadták a címet, hogy
hol kell jelentkezni a reggeli diákmise után. Előtte való nap
sokat dolgoztam, és nagyon későn feküdtem le. Hívást
éreztem, de teljesen alkalmatlannak tartottam magamat,
így Szűzanyámra bíztam a döntést. Azt kértem, hogy ha Ő
azt akarja, hogy elmenjek, ébresszen fel. Meg is tette. A
kisfiam álmában fölkacagott, erre ébredtem. Rögtön
eszembe jutott, hogy indulnom kell. Oda is érkeztem pontosan. Mise után mindent megbeszéltünk az atyával. Három éven át oktattam tanítványaimat, akik 8-10 éves gyermekek voltak. Nagyon szerettük egymást. A misztériumjátékokat is betanítottam nekik, és karéneket vezettem.
Minden diákmisén az oltárnál magyar gregorián énekeket
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énekeltünk. Ezen kívül a karácsonyi éjféli mise előtt egy
órás műsort adtunk. A zenéket egyedül szerkesztettem.
Alig fértek el egymástól az emberek, olyan zsúfoltság volt.
Minden nagyon szépen sikerült.
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 imádkoztunk. Májusban litániára mentünk. Tanítványaim óhajára közös utat
akartam szervezni Medjugorjéba. De ezt a templom plébánosa megtiltotta azzal az indokkal, hogy az Egyház még
nem foglalt állást ez ügyben. Pedig akkor még béke volt.
1985-öt írtunk. Később én elutaztam a kisfiammal egy másik templom szervezésében. Nagyon sok kegyelmet kaptunk.
Amikor megszűnt a hitoktatói munkáin a templomban, Jézusom ezt mondta: „Mindig lesznek tanítványaid!” Akkor ezt
úgy értettem, hogy azután is fogok hitoktatni. De erre nem
nyílt alkalom, és egy ideig emiatt szomorkodtam. Most már
értem. Jézus üzeneteinek leírása által még földi életem befejezése után is lesznek tanítványaim, akiket Maga az Úr
Jézus tanít kinyilatkoztatásai révén.
1985 nyarán álmot láttam. Egyik kedves kis tanítványommal a Golgotán voltunk. Jézus életnagyságú keresztje előtt
térdepeltünk. Mellette volt a két lator. Nagyon sírtam. Utána
felálltam, és egy templomban találtam magamat. Itt egy
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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 Iránta. Valósággal repültem Felé, és eggyé váltam Vele.
Akkoriban részt vettem egy lelki gyakorlaton, ahol megismerkedtem egy lelki testvérrel, akitől érdeklődtem, tudna-e
ajánlani egy lelkivezetőt. Ajánlott valakit. Amikor elmentem
hozzá – teljesen ismeretlenül – először gyónni, felsorolta,
hogy milyen nagy kegyelmeket kaptam a jó Istentől. Azt
mondta: „Szentté kell lenned! Ha nem leszel szentté, hiába
születtél! Jézus kér tőled valamit, de azt csak két nap múlva mondhatom meg, hogy mit, mert most még sokan várnak rám.” A csukott ajtón keresztül megérezte, hogy jöttek
hozzá, mert amikor én bementem, senki sem várt utánam.
Az elkövetkező két éjjel alig tudtam aludni a vágytól, hogy
mindent Jézusnak adjak, bármit is kérjen tőlem. Akár az
életemet is. Ő az életemet kérte. Amikor legközelebb mentem új lelkiatyámhoz, a Szentmisén döbbenten ismertem
fel, hogy ő az, aki néhány héttel azelőtt álmomban rám adta azt a gyönyörű fehér ruhát. Sírtam a meghatottságtól.
Mise után letettem nála az életáldozati örök fogadalmat.
Akkor magamnak megfogadtam, hogy amíg ő él, nem megyek máshoz gyónni. Ettől kezdve életemnek új értelme
van. Jelszavam: „Mindent Istenem nagyobb dicsőségére a
lelkekért!” Rengeteg kegyelmet kapok. Életem minden pillanatát a láthatatlan, de mégis állandóan megtapasztalható
Jézusom irányítja. Végtelen sok csoda történik velem. Jézus sugallatok által tanít, mint egy jóságos Atya egy kb. 3
éves kislányt. 1983 óta hallom sugallatait. Még a kezdeten
azt mondta: „Majd elhozom számodra a megfelelő időt,
amikor le kell írnod tanításaimat és üzeneteimet, hogy testvéreid hasznára legyen. A hátralévő életedet teljesen szenteld Nekem! Írd meg naplónkat! A neved maradjon elrejtve
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– ezt lelkiatyádon keresztül is így kértem. Az írás címe ez
legyen: Mária lelki naplója.” A második nevemet, a Juliannát – Jézusom jóváhagyásával – én tettem hozzá, azért,
hogy az olvasó első látásra nehogy félreértés miatt a Szűzanyának tulajdonítsa ezt az írást.
Azóta Jézus minden Szentmisén felszólít: „Írd le üzeneteimet!” Az édes Úr első megszólítása óta – sőt már előtte is
– életemet és gyermekem életét is teljesen átadtam Neki. A
szürke hétköznapok kis és nagy dolgaiban maximálisan
igyekszem az evangélium szellemében megmaradni. Lehetőleg minden nap misére megyek és szentáldozáshoz járulok. Havonta vagy gyakrabban gyónok. Istenben találom
minden örömömet, és Őbenne szeretem gyermekemet,
akivel megajándékozott. Mindezeket az Ő kegyelmi ajándékaiból teszem, mert én magam semmi vagyok.
Bár a nevem rejtve marad, azért fontosnak tartottam egy
rövid életrajzot írni magamról, hisz életem minden napját
átszövik drága Jézusom csodálatos kegyelmi ajándékai,
amelyeket az Ő mind nagyobb dicsőségére adok közre.
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Az Úr Jézus Krisztus és a Szentlélek üzenetei
2018. aug. 4. Szentségimádáson az Úr Jézus: Drága
gyermekeim! Értsétek meg végre: Térjetek meg és tartsatok bűnbánatot, mert a haladék lejár. Ütött az óra. Már
benne éltek az időben, amikor kinek-kinek megfizetek cselekedetei szerint. Mindnyájatoknak meg kell jelenni isteni
ítélőszékem előtt. Én vagyok az Örök Bíró. Atyám Rám bízta az ítéletet. Ezért kicsinyeim, kérve kérlek benneteket, ne
tegyétek magatokban hiábavalóvá az Isten kegyelmét. Éljetek a lehetőséggel, amíg még a kegyelem ideje tart, mert
mondom nektek: már itt az óra, amikor kegyelmem idejét
felváltja igazságosságom haragja. Megfizetek minden bűnösnek. Akkor már nem lesz sem idő, sem alkalom a megtérésre.
Hamarosan fellép az antikrisztus. Mindenféle tévtanokat
fog terjeszteni. Megjelenése már elő van készítve. A mai
sok tévtanítás az ő útját készíti elő. Most nagy szellemi
zűrzavar uralkodik. Csak azok látnak tisztán, akik ismerik
az Evangéliumot, és kérik a Szentlélek vezetését. A többiek
vakok, akik világtalanokat vezetnek a pokolba. Ők azok,
akik hallgatják ugyan az Igét, de tettekre nem váltják. Olyanok, mint a homokra épített ház, ami, ha ráfúj a szél, romhalmazzá válik. Nagyon sok ilyen romhalmaz lelkű ember
él ma a Földön. Azért, mert hátat fordítanak Nekem. Nem
ismerik tanításomat. „…van ugyan szemük, de nem látnak,
van ugyan fülük, de nem hallanak. Beteljesedett rajtuk Izajás próféta jövendölése, mely így szól: Hallván hallotok, de
nem
értetek,
nézvén
néztek,
de
nem
láttok. Megkérgesedett e népnek a szíve. Nehezen hallanak a
fülükre, a szemüket meg behunyták, hogy szemükkel ne
lássanak, fülükkel ne halljanak, s szívükkel ne értsenek,
nehogy bűnbánatot tartsanak, és meggyógyítsam
őket. (Máté 13, 13-15)
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Ők a sátán foglyai. Hiábavalóságokkal töltik meg agyukat.
A mammont hajhásszák, de a semmit fogják. Ugyanis mindent itt hagynak. Üres kézzel fognak megállni Előttem.
Nem lesz semmi érdemük, amire üdvözíthetném őket. Ezekért kérem imáitokat, hogy megmentsem őket. Azért, hogy
Szent Vérem ne omoljon értük hiába.
Gyermekeim! Éljetek halálra készen! Már elhatározták
veszteteket. Értsétek meg: benne éltek az időben, amikor
megítélem a világot. Ne késlekedjetek! Halljátok meg szavam, és váltsátok tettekre!
Erre áldalak meg benneteket Szívem féltő szeretetével,
megerősítő áldásommal, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”
Ezt küldd szét még ma! Máté 28, 16. 18: „küld” „Jézus
mondta”
Egy vállalkozó nagyon megkárosított. Ráadásul ezt nagyon
képmutató módon tette. Nem szoktam megkérdezni az Úrtól, hogy mit miért enged meg, de most annyira el voltam
keseredve, hogy megkérdeztem. Ő szelíden ezt válaszolta:
„Azért engedtem meg ezt a helyzetet, hogy megtudd, hogy
Engem mennyire megbántott. Ez az ember el fog kárhozni,
mert sokakat becsapott. Ajánld fel érte mindazt a szenvedést, amit neked okozott az Én kínszenvedésem és kereszthalálom örök érdemeivel egyesítve. Akkor a tisztítótűz
fenekére kerül, ahol több mint száz évet fog szenvedni.”
Ezt azonnal megtettem.
Később, amikor eszembe jutott, mindig azt mondtam: Jézusom fizess meg neki úgy, ahogy érdemli. Egyik alkalommal az Úr Jézus ezt mondta: „bár jogos, amit kívánsz, de
Én ezt mondom neked, hogy ezt kérd: Jézusom, Irántad
való szeretetemből kérlek, ne hagyd elveszni a lelkét, hogy
drága Szent Véred ne omoljon érte hiába.”
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Nagyon elszégyelltem magam, és magasztaltam Isten végtelen irgalmát és szeretetét. Az Úr úgyis megfizet mindenkinek tettei szerint. De nem mindegy, hogy a tisztítótűzben
kell leszenvedni bűneink következményét, vagy a pokolban. Az Úr egyszer ezt mondta: „minden bűnös kegyetlenül
meglakol bűneiért.” Ez az elégtétel.
2018. aug. 19. Az Úr Jézus: „Drága gyermekeim! Újból a
keresztről szólok hozzátok. Készüljetek, mert hamarosan
sokan meg fogtok állni ítélőszékem előtt. Nézzetek Rám,
Véremtől áztatott, agyonkínzott Testemre! Rátok is ez vár.
Miattam elhurcolnak, börtönbe vetnek, és meg fognak ölni.
Nem különb a szolga Uránál. Számotokra is a kereszten át
vezet az út a Mennybe. Készüljetek, hogy az a nap ne érjen váratlanul benneteket! Így készüljetek: Éljetek tisztán,
erkölcsösen! Kövessetek Engem a keresztúton az önmegtagadás szellemében! Hordozzátok türelemmel azt a kis
szálkát, amelyet juttatok nektek keresztemből, melyet azért
kaptok, hogy itt a földön levezekeljétek bűneiteket, és ha
ezt megtettétek, akkor másokért ajánljátok fel, hogy megmeneküljenek a kárhozattól. Minden áldozatotokat és
szenvedéseteket az Én kínszenvedésem és kereszthalálom örök érdemeivel egyesítve ajánljátok fel, mert csak így
értékes Atyám előtt. Megáldalak benneteket Szívem, együtt
érző, szeretetteljes megerősítő áldásommal, az Atya, a Fiú
és a Szentlélek nevében.
Szentírási megerősítés: Márk 7, 27: „Jézus mondta”
2018. aug. 25. Szentségimádáson az Úr Jézus: „Drága
Gyermekeim! Az óra eljött. Mindenki menjen fedezékbe! A
fedezék az Én irgalmas Szent Szívem. Kéredzkedjetek be
ide, hogy biztonságban legyetek, mert egyedül Én tudlak
titeket biztonságban tartani.
Drága gyermekeim! Már nem beszélek sokáig hozzátok.
Mindent tudtul adtam nektek. Már élitek az üzenetek beteljesülését. Készüljetek! Hamarosan a többi próféciám is be24

teljesül. Már mindent előkészítettek kiirtásotokra. Jól jegyezzétek meg: csak egy a biztos a halál. Éljetek halálra
készen! Ha bármikor jön, várjátok, legyetek készenlétben.
Egész életetekben úgy éljetek, ahogy halálotok pillanatában szeretnétek, hogy éltetek volna. Mit jelent ez? Azt,
hogy minden élethelyzetben tartsátok meg parancsaimat.
Éljetek szeretetben! Szeressetek Engem úgy, ahogy Én
szeretlek titeket, hogy az életemet adtam értetek. Nektek is
az életetekre fognak törni miattam. Nem különb a szolga
Uránál. Ha Engem üldöztek, titeket is üldözni fognak. Ne
kérdezgessétek: hogyan történhet meg ez? Mindez váratlanul fog bekövetkezni. Váratlanul fogja érni mindazokat,
akik figyelmen kívül hagyták üzeneteimet. De ti, akik olvassátok, és igyekeztek azokat tettekre váltani, olyanok vagytok, mint az okos szüzek, akiknek a lámpásuk tele van olajjal, és bejöttök Velem a menyegzőre. Az olaj a ti életszentségeteket jelenti. Ezt kértem mindnyájatoktól.
Gyermekeim! Az óra itt van. Elérkezett. Sokakat most fogok
magammal vinni Atyám dicsőséges Országába, vértanúságuk által. Tartsatok ki Mellettem mindhalálig, mert csak így
üdvözülhettek. A gyávák, a képmutatók és az árulók nem
jöhetnek be a Mennybe.
Imádkozom értetek most is, mint a Getszemáné kertben,
hogy kiálljátok a próbát, és megmeneküljetek a gonosz
minden cselszövésétől. Aki hűséges marad Hozzám mindhalálig, azzal együtt vacsorázom Atyám dús asztalánál.
Vegyétek nagyon komolyan figyelmeztetésemet! Minden
nap éljetek úgy, mintha az lenne az utolsó napotok!
Erre áldalak meg benneteket Szívem lángoló tűz szeretetével, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”
Szentírási megerősítések: Máté 26, 45: „Aztán visszament
tanítványaihoz, s így szólt: „Aludjatok csak és pihenjetek!
Elérkezett az óra. Az Emberfiát a bűnösök kezére adják.”
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Efezus 4, 11-12. 30: „Ő némelyeket apostollá, másokat prófétává, ismét másokat evangélistává, pásztorrá és tanítóvá
tett, hogy szolgálatuk betöltésére neveljék a szenteket. Ne
okozzatok szomorúságot Isten Szentlelkének, akivel meg
vagytok jelölve a megváltás napjára.”
2018. augusztus 28. Az Úr Jézus: „Drága gyermekeim!
Nagy keserűség borítja el a lelkemet. Éppen úgy, mint egykor a Getszemáni-kertben. A szenvedés kelyhét most ti
fogjátok kiinni. Az Egyház most megy fel a keresztre. De
még előtte végérvényesen kettészakad. Igaz papjaim és
híveim rejtekbe kényszerülnek. Üldözni fogják őket, és Velem együtt kiisszák a szenvedés kelyhét. Az üldöztetésben
és a szorongattatásban tapasztaljátok meg legjobban segítő kegyelmemet.
Gyermekeim! Készüljetek! Valljatok meg Engem az életetek árán is! Soha ne cseréljetek fel idegen istenekre, soha
ne áruljatok el hűtlenül, mert akkor nem tudlak titeket üdvözíteni. Az idegen istenek ugyanis nem tudnak senkinek üdvösséget adni. Az egyetlen Üdvözítő, Messiás Én vagyok.
Én, Aki az igazságért vállaltam, hogy keresztre feszítsenek.
Az igazság pedig ez: „Én vagyok a Messiás, az élő Isten
Fia.” Úgy szereztem meg nektek az örök élet boldogságát,
hogy Magamra vettem bűneiteket, és elégtételt fizettem
érte Atyámnak. Bármennyire is tagadják: van ítélet. Szavaim ott állnak az Evangéliumban: ezeket letagadni nem lehet. Sőt, az ítélet már itt lángol a világ felett: kézzel foghatóvá válik Atyám haragja, és fiainak megfenyítése. Mert
nagy szükség van a gyermekek fenyítésére, hogy meg tudják különböztetni a jót a rossztól. Ha nem büntetném őket,
még azt hinnék, hogy akkor is jót cselekszenek, amikor
szöges ellentétben élnek Atyám törvényével.
Gyermekeim! Jól vigyázzatok minden gondolatotokra, szavatokra, cselekedetetekre, mert csak akkor jöhettek be Országomba, ha mindezek összeillenek a szeretet főparan26

csával. Ha nem, akkor bűnben éltek. A számból kijövő kétélű kard által lesztek megítélve. Ez pedig nem más, mint az
Evangélium és a szeretet főparancsa. Ezért igyekezzetek
tettekre váltani tanításomat addig, amíg a Földön éltek,
mert utána nem lesz rá lehetőségetek. A halál után az ítélet
következik, és el fogjátok venni tetteitek jutalmát vagy büntetését. Szavaim nagyon súlyosak és kemények mindazok
számára, akik elutasítják tanításomat, az Evangéliumot, és
üzeneteimet, amellyel fáradhatatlanul újra meg újra figyelmeztetlek benneteket. De mindazok számára édesek, akik
tettekre váltják azokat.
Fogadjátok megerősítő áldásomat, melyet Szívem túláradó,
végtelen szeretetével adom rátok, az Atya, a Fiú és a
Szentlélek nevében.”
Szentírási megerősítés: Máté 21, 12 cím: A templom megtisztítása. 13: „Azt mondta nekik: »Írva van: ‘Az én házamat
az imádság házának fogják hívni’, ti pedig rablók barlangjává teszitek azt«.” Jézus mondja: „Megtisztítom Egyházamat.”
2018. szeptember 4. Szentségimádáson az Úr Jézus:
„Drága gyermekeim! Merüljetek el Szívem szeretetének
lángtengerében! Adjatok hálát azért, hogy itt maradtam
köztetek a legméltóságosabb Oltáriszentségben. Köztetek
trónolok, mint az irgalmasság Királya. A szívetekbe térek,
ha befogadtok. Eggyé akarok válni veletek! Eggyé a szeretetben, a békében és a derűben. Ha tiszta lélekkel fogadtok
Engem a szívetekbe, akkor megtapasztaljátok azt a békét
és örömöt, amit Én érzek bennetek. Akkor a Mennyországot fogadjátok magatokba, Aki Én Magam vagyok. Mert a
Menny a szeretet és a béke végtelen kiáradása.
Gyermekeim! Vágyakozzatok az Isten Országába, amelyet
Atyám kezdettől fogva nektek készített. Azoknak, akik Őt
szeretik.
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Kicsinyeim! Ne hagyjátok, hogy a gondolataitokat lefoglalják a világ dolgai! Minden itt marad. Minden elmúlik. Emeljétek fel tekinteteket Rám, a Megfeszítettre! Nézzétek,
mennyit szenvedtem azért, hogy megnyissam előttetek Országom kapuját! A kapu Én Magam vagyok. Aki Rajtam
keresztül megy be, az legelőt talál. Örök boldogságot. Én
vagyok az út, az igazság és az élet. Csak általam, mint egy
kapu által mehettek be az örök életre.
Kicsinyeim! Fogjátok fel: az élet Én vagyok! Szavaim lélek
és élet. Örök élet mindazok számára, akik megfogadják és
tettekre váltják tanításomat. De az örök halál leselkedik
mindazokra, akik süketek szavaim meghallására.
Gyermekeim! Ti döntitek el örök sorsotokat. Én mindnyájatokat megváltottalak. De csak azok nyerhetik el az örök
boldogságot, akik együtt működnek kegyelmemmel.
Kicsinyeim! Az idő lejár. Irgalmasságomat felváltja igazságosságom. Addig vonuljatok fedezékbe, amíg a kegyelem
ideje tart. Most még feloldozást nyerhettek bűneitek alól.
Most még a szívetekbe fogadhattok. De eljön az óra, sőt
már itt is van, amikor a sátán elvesz Engem tőletek. Megfoszt a szentségektől. Templomaimat bezárják. Az igaz tanítás helyett eretnekségeket hirdetnek. Most jöjjetek Hozzám! Most még köztetek vagyok. Imádjatok, dicsőítsetek,
kérjetek! Minden kéréseteket meghallgatom. Az idő még
rendelkezésetekre áll. De már nem sokáig.
Drága gyermekeim! Ma még kérlellek benneteket. De amikor lelketek kilép porsátor testetekből, meg kell, hogy ítéljelek. A ma még a tiétek. A halál hirtelen jön. Utána már nem
tudtok megtérni. Vegyétek komolyan figyelmeztetésemet,
melyet nagy szeretettel intézek hozzátok. Megáldalak titeket Szívem végtelen szeretetével, az Atya, a Fiú és a
Szentlélek nevében.”

28

2018. szeptember 5. Az Úr Jézus: „Drága gyermekeim! Az
üldözés már itt van. Bár még nem érzitek a bőrötökön, de
készüljetek, mert hamar eljön. Figyeljétek a jeleket!
Az idő rövid. Úgy dolgozzatok, mintha örökké itt lennétek!
Úgy éljetek, mintha még ma meghalnátok! Nem tudhatjátok
sem a napot, sem az órát. Ezért kértem tőletek szüntelen
készenlétet. Örüljetek, hogy a konkrét időt nem tudatom
veletek, mert amint apostolaimnak is mondtam, most nektek is megismétlem: nem tudnátok elviselni mindannak a
tudását, ami rátok, keresztényekre és a világra vár.
Láthatjátok, hogy az értékek felborultak. Olyan most a világ, mint egy hatalmas város, közlekedési lámpák nélkül.
Minden autó kényére-kedvére száguldozik, nincs sebességhatár, nincs irány. Egymásnak ütköznek, és nagy romhalmaz válik belőlük. Ez zajlik ma a lelkekben: aprajanagyja elfordult Tőlem, akik nem ismernek, nem is keresnek. Én csak egy kigúnyolt, megunt figura vagyok. Csak a
testükkel foglalkoznak. Az érzékiség a tetőfokára hág. Nem
kell az értelem, ész nélkül élnek úgy, mintha ennek az életnek soha nem lenne vége. Lelkük bűzlő hulla, mivel soha
nem tartanak bűnbánatot: a bűn fogalmát nem is ismerik
már. Csak a testüknek élnek és az élvezeteknek, és annak,
amit még kimondani is szégyen. Nem ismerik a szemérmet,
sem a bűnt, amely a pokolra taszítja őket. A sátán félrevezeti őket, könnyen a csapdájába esnek, vergődnek, de
nincs segítség, mert nem kiáltanak Hozzám.
Gyermekeim! Iszonyú sok ember kárhozik el. Ez így nem
mehet tovább: meg kell fenyítenem ezt a vesztébe rohanó
világot. Milyen Atya lennék, ha ezt nem tenném meg?!
Kicsi gyermekeim! Éjjel-nappal adjatok Nekem hálát mindazért a nagy kegyelemért, hogy Hozzám tartoztok, hogy
törvényeimet ismeritek és azok szerint éltek.
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Az idő itt van, szinte már el is jött, amikor tűz által tisztítom
meg a világot. Először lelki tüzet bocsátok rájuk: a nagy
felismerést, hogy bűnben élnek. Az Én szememmel fogják
látni rútságukat és nyomorúságukat, és azt a helyet, amelyet cselekedeteikkel kiérdemeltek. Ekkor a jobbak, akik
még nem merültek el a bűn tengerében, meg fognak térni,
segítségért kiáltanak Hozzám, és Én kiemelem őket bűneik
verméből, amelyben sínylődnek. Megadom nekik a kivezető utat a sátán csapdájából, megmutatom nekik irgalmas
szeretetemet. Ezek meg fognak térni Hozzám, és hálát adnak, hogy megóvtam őket a kárhozattól, amit megérdemeltek volna. Ezek a frissen megtért lelkek hozzátok fognak
folyamodni, keresztényekhez, hogy tanítsátok őket igazságaim megismerésére. Akkor egy Evangélium milliószor
többet fog érni, mint egy darab kenyér, amely megadja a
tisztánlátást, és lelkeket ment. De sokan lesznek, akik nem
térnek meg, és azok lesznek ennek a világnak az elpusztítói. Ők fogják okozni azt a fizikai tüzet, ami az emberek 2/3át és a világot elpusztítja. Mondom nektek: ők soha nem
látják meg isteni Arcomat, és örökkön-örökké fognak égni a
pokolban.
Minden össze fog omolni egy pillanat alatt: nem lesz áram,
nem lesznek gépek, csak a pusztaság, a sivárság, a nyomorúság és a büntetés. Ha nem rombolnám le ezt a civilizációt, még több lelket rontanának és fertőznének meg. Ha
látnátok, hogy mennyit rombol és pusztít a sátán ezek által
az eszközök által [és itt az Úr az internetre, az okos telefonokra gondol], hogy mennyi ártatlan gyermek életét rontják
meg, és taszítják őket a pokolba: gyermekeim, belehalnátok a fájdalomba. Én most ugyanazt szenvedem el értük és
miattuk, amit a keresztfán, agóniámban. Szüntelen kiáltom
Atyámnak: bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek. De egyetértek Atyámmal, hogy ezt nem lehet
tovább tűrni. Ezért ne csodálkozzatok, ha egy váratlan pillanatban fel fognak búgni a vészjelző szirénák, és megindul
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a bombazápor, amely válogatás nélkül fog ölni, gyilkolni,
pusztítani. Éljetek halálra készen!
Mindennap többször is mondjátok el magatokért az elrejtő
imát: Nekem hatalmam van kimenteni titeket minden veszedelemből, de a bizalmatok mértékében kapjátok kegyelmemet.
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 testvéreinknek, sem ellenségeinknek. Ámen.”
Gyermekeim! Készüljetek! Az óra itt van. Lejár a haladék.
Irgalmasságomat felváltja igazságosságom, amely végtelenül tökéletes és mély, és megítéli a szíveket és a veséket,
és minden embernek megfizetek cselekedetei szerint. Fogadjátok isteni áldásomat, amely megvéd titeket, mert
Szent Véremmel borítalak be benneteket. Véremmel jelöltelek meg titeket, hogy a veszedelem napján kikerüljétek a
csapdákat, és megmeneküljetek az örök haláltól. Édesanyám istenanyai palástját rajtatok tartja mindvégig. Fogadjátok megerősítő áldásomat, mint gyászoló apa áldását, aki
fiait és leányait siratja. Mert nagy lesz a büntetése ennek a
Földnek. Ahogy bűnei az egekig fölhatolnak, úgy süllyednek az alvilág mélységébe. Áldásom rajtatok marad mindvégig, a világ végezetéig, és mindörökké az Atya, a Fiú és
a Szentlélek nevében.”
Szentírási megerősítések: Máté 24, 21-22: „Mert olyan
nagy szorongattatás lesz akkor, amilyen még nem volt a
világ kezdetétől mostanáig, és nem is lesz többé. Ha meg
nem rövidítenék azokat a napokat, nem menekülne meg
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egyetlen élőlény sem; de a választottakért megrövidítik
azokat a napokat.
Róm 9, 28: „Szavát ugyanis beteljesíti és sietve végrehajtja
az Úr a földön.”
2018. szeptember 6. Az Úr Jézus: „Nyisd ki a Szentírást!”
Máté 21, 25: „A bérlők azonban megragadták a szolgáit; az
egyiket megverték, a másikat megölték, a harmadikat megkövezték.” 22, 6: „…a többiek pedig megragadták a szolgáit, gyalázatokkal illették és megölték.”
„Drága kislányom! Ma is ugyanúgy van, mint ahogy az
Evangéliumban kinyittattam veled: az igaz prófétákat és az
Én igaz, hűséges szolgáimat megölik.
Az üldözés már a kapuban van. Készüljetek! Készítsétek a
lelketeket, mert hamarosan a véreteket fogják kiontani Értem. Lélekben legyetek elszántak, erős hitűek, ragaszkodjatok törvényeim megtartásához! Váltsátok tettekre tanításomat és üzeneteimet! Így hűségesek lesztek Hozzám
mindhalálig. Én pedig fejetekre teszem az örök élet koronáját.
Drága gyermekeim! Az idő itt van. Hamarosan olyan eseményeknek lesztek tanúi, amelyet még nem látott a Föld.
Éljetek halálra készen, maradjatok hűségesek Hozzám! Az
idő eljött. Isten igazságos haragja lesújt a Földre. Mert hiába volt a sok üzenet, figyelmeztetés, kérlelés: semmit sem
használt. Hiába küldtem el Édesanyámat Fatimába és a
világ számos pontjára, ahol megjelent, és kérte a bűnbánatot, az engesztelést, a békét: az emberek süketek és vakok
voltak, és sajnos ma is ilyenek maradtak. Ezért ki kell inni a
büntetés serlegét minden bűnösnek a Földön. Titeket viszont, akik hűségesek és engedelmesek maradtatok Hozzám, megóvlak mindattól, ami ennek a bűnös világnak készült.
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Benneteket irgalmas Szívembe rejtelek. Én vagyok a ti Menedéketek, Védőpajzsotok, Gondviselő, Szerető Megváltó
Istenetek. Szűz Anyátok oltalma alatt mindig biztonságban
vagytok. Soha ne féljetek, ne izguljatok! Mindig csak kérjetek Bennünket, imádkozzatok – az ima soha ne fogyjon el
az ajkatokról. Akkor csodákat és különös pártfogásunkat
fogjátok megtapasztalni egész életetekben. Fogadjátok
megerősítő áldásomat, melyet Szívem túláradó szeretetével adom rátok az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
Szentírási megerősítések: Máté 15, 16: „Jézus felelte”
2018. szeptember 11. Az Úr Jézus: „Drága gyermekeim! Itt
vagyok köztetek. Veletek maradtam, hogy tápláljam lelketeket és szíveteket, jelenlétemmel bearanyozzam egész
életeteket. Én vagyok a Szőlőtő, ti a szőlővesszők. Én vagyok a ti Erőforrásotok. Belőlem táplálkoztok, kivirágoztok,
és bő termést hoztok. Én a tiétek vagyok örökkön-örökké.
Mindent itt hagytok, de Engem magatokkal visztek Atyám
trónja elé. Én vagyok a ti gazdagságotok, minden örömötök
Forrása, és ti vagytok az Én boldogságom, mert nem omlott hiába drága Szent Vérem értetek a keresztfán. Ti az
Enyéim vagytok, Én bennetek élek, és ti Énbennem. Mi
örökre elválaszthatatlanok vagyunk egymástól. Én számtalan helyen jelen vagyok egyidejűleg, és sugárzom kegyelmeimet mindenkire, kivétel nélkül. Csak egy feltétele van:
az, hogy megnyissátok Előttem szíveteket, és befogadjátok
azt a csodát, amit adni akarok nektek.
Drága kicsinyeim! Éljetek ezzel a páratlan nagy lehetőséggel! Mossátok meg lelketeket a Szentgyónás szentségében, értetek kiontott drága Szent Véremben! Papjaim által
Én Magam oldozlak fel titeket bűneitek alól. Amikor pedig
Szent Vérem által megtisztított, hónál fehérebb, Napnál
ragyogóbb lelketekbe fogadtok, belépek rajta, és Magammal viszem túláradó bőségben mindazt a kegyelmet, melyet öröktől fogva nektek szántam. Ha tágra nyitjátok Előt33

tem szíveteket, ami azt jelenti, hogy elfogadtok Tőlem mindent, bármit is akarok adni, akár jót, akár rosszat, akkor be
tudjátok fogadni mindazt a kegyelmet, amelyet Én akarok
nektek adni. Akkor átformállak benneteket, szentekké teszlek, és királyi gazdagon érkeztek meg Országomba. Ezt
kérem minden Szentáldozáshoz járuló gyermekemtől, mert
csak így tudom beteljesíteni rajtatok rátok vonatkozó örök,
szent tervemet.
Fogadjátok megerősítő áldásomat, melyet túláradó, végtelen szeretetemmel adom rátok, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”
Szentírási megerősítés: Máté 16, 18: „Jézus mondja”
2018. szeptember 12. Az Úr Jézus: „Drága gyermekeim! Ti,
akik most a végső időkben éltek, készüljetek föl minden
rosszra, véretek kiontására! Minden napotokat úgy töltsétek, mintha ez lenne az utolsó. Éljetek szüntelen készenlétben! Adjátok át az életeteket Nekem! Éljetek minden pillanatban úgy, ahogy halálotok pillanatában szeretnétek, hogy
éltetek volna. Így készüljetek: adjatok hálát Nekem jóért és
rosszért egyaránt. Legyetek hűségesek Hozzám mindhalálig! Fogadjátok el a keresztet, amint Én is elfogadtam
Atyámtól! Kérjétek Tőlem a sziklaszilárd hit kegyelmét és
az életszentséget! Éljetek radikális keresztényként, mert a
megalkuvók, a képmutatók, a kétfelé sántikálók nem örökölhetik az Isten Országát. Nem lehet két úrnak szolgálni:
vagy az egyiket szeretitek, és a másikat gyűlölitek.
Szeressetek Engem úgy, hogy megtartjátok törvényeimet!
Gyűlöljétek a gonoszt és határolódjatok el minden bűntől! A
kísértéseknek azonnal mondjatok ellene! Csak az jöhet be
Országomba, aki követ Engem az üdvösségre vezető szűk
ösvényen: a keresztúton, az önmegtagadásban és a kereszthordozásban.
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Drága gyermekeim! Vegyétek nagyon komolyan figyelmeztetéseimet, melyet túláradó, végtelen szeretetemmel adom
nektek. Életetek minden napját úgy éljétek, mintha az lenne
az utolsó, mert a sátán jobban leselkedik rátok, mint ordító
oroszlán, hogy megsemmisítsen benneteket.
Körül vagytok véve fegyverekkel, amely a kiirtásotokra van
előkészítve. Soha nem látott szellemi harc folyik a lelketekért, hogy a kárhozatba taszítsanak. A démonoktól feketéllik az ég. Fölcserélik az értékeket. A jót rossznak nevezik
és a rosszat jónak. Különösen nagy támadásnak van alávetve az Egyház. Itt is hatalmas szellemi harc dúl, mert az
igaz tanítást fölcserélik az eretnekséggel és a
tévtanításokkal.
Drága gyermekeim! Csak úgy tudtok eligazodni a
tévtanítások és eretnekségek útvesztőjében, ha naponta
olvassátok az Evangéliumot és az Újszövetséget, és mindennap hívjátok a Szentlelket, hogy Ő világosítson meg és
vezessen el az örök életre.
Ne féljetek! Veletek maradok minden nap a világ végezetéig, és különösen most, amikor a legnagyobb szükségetek
van rá, minden kegyelmet megadok, hogy üdvözüljetek.
Nektek csak akarnotok és kérnetek kell. Ha látom, hogy
Mellettem döntöttetek, nem hagylak elveszni benneteket.
Bízzatok Bennem! Mindenható vagyok. Úgy szeretlek titeket, ahogy senki más Rajtam kívül. Irántatok való végtelen
isteni szeretetemet úgy bizonyítottam, hogy kínhalált haltam értetek. A Véremmel fizettem ki váltságdíjatokat. Ezért
joggal számot tarthattok arra, hogy minden segítséget
megkaptok Tőlem. Mindazok, akik Hozzám jönnek, irgalmas, szeretettől lángoló, isteni Szívemben találnak végső,
örök menedéket.
Ma, Szent Édesanyám ünnepén, az Ő Neve napján, kérjétek Tőle az Ő közbenjárását, mert sok kegyelmet kap Tőlem, de csak azoknak tudja kiosztani, akik kérik Tőle. Meg35

áldalak titeket, drága gyermekeim, Szívem túláradó, végtelen szeretetével az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”
Szentírási megerősítések: 1Tim 1, 13: „üldözés” Mt 24, 2124: „Mert olyan nagy szorongattatás lesz akkor, amilyen
még nem volt a világ kezdetétől mostanáig, és nem is lesz
többé. Ha meg nem rövidítenék azokat a napokat, nem
menekülne meg egyetlen élőlény sem; de a választottakért
megrövidítik azokat a napokat. Akkor, ha valaki azt mondja
nektek: ‘Íme, itt a Krisztus’, vagy ‘ott’, ne higgyétek. Mert
hamis krisztusok és hamis próféták támadnak, nagy jeleket
és csodákat művelnek, hogy ha lehet, még a választottakat
is tévedésbe ejtsék.”
2018. szeptember 13. Az Úr Jézus: „Drága gyermekeim! A
Szívem megszakad a szeretettől, annyira vágyom rá, hogy
minden ember üdvözüljön. Mindenkit szárnyaim alá akarok
gyűjteni, mint kotlós a kiscsibéit. Mindenkit meg akarok óvni
a kárhozattól, mert ez a legnagyobb rossz, amit ti el se tudtok képzelni. Ha valamikor szenvedés ér benneteket, alig
várjátok, hogy elmúljon. Ha tartós betegségetek van, csak
nyögtök alatta.
Nem tudjátok elképzelni, mit jelent a pokol. Ez a végleges
elszakítottság Tőlem, és az ebből fakadó rettenetes lelki
kínszenvedés, gyötrelem, és az ördögök bosszúja, kínzása,
amely örökké tart. Az örök tűz és a férgek, mely ki nem alszik, és soha ki nem pusztul.
Gyermekeim! A Szívem tele van vággyal, kiáltom felétek:
Térjetek meg Hozzám addig, amíg még itt éltek ezen a
Földön! Jöjjetek Hozzám mindnyájan, hogy meg tudjalak
menteni benneteket! Ha ti nem akarjátok, Én tehetetlen vagyok. Adom ugyan a kegyelmeket, de nektek kell befogadnotok. Ha nem teszitek, ha nem működtök együtt Velem,
tiszteletben kell tartanom Istentől kapott szabad akaratotokat, és ezért arra a helyre kell mennetek, amelyet ti választotok magatoknak ezen a Földön.
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Gyermekeim! Feltártam nektek a jót és a rosszat. Mindent
tudtul adtam nektek. Helyettetek senki sem dönthet. Vérkönnyeket sírok minden egyes elkárhozott lélek miatt. Könyörögve kérlek, szakítsatok a bűnnel, ami elválaszt titeket
Tőlem! Szeressétek Istent, úgy hogy, megtartjátok törvényeit! Szeressétek felebarátaitokat, ahogy magatokat!
Gyermekeim! A szétválasztás elkezdődött. Hamarosan
véglegesen különválik a búza a pelyvától, a hasznos a haszontalantól. Szent angyalaim csűrömbe gyűjtik a búzát, és
elégetik a pelyvát. Igyekezzetek úgy élni, hogy találjak
bennetek jó gyümölcsöt, az irgalmasság lelki-testi cselekedeteit, hogy emiatt üdvözíthesselek benneteket. De ha csak
rossz gyümölcsöt teremtek, az örök gyűlölet lesz osztályrészetek.
Drága gyermekeim! Szeretlek titeket. Magamra vettem bűneiteket, meghaltam értetek a keresztfán. Megváltottalak
benneteket, de ha ti nem akarjátok, nem tudlak üdvözíteni
titeket. Újra mondom: térjetek meg Hozzám addig, amíg
még nem késő! Fogadjátok áldásomat Szívem túláradó
szeretetével az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”
Szentírási megerősítések: Mt 24, 2: „(Jézus) szólt hozzájuk: »Ugye, látjátok ezeket mind? Bizony, mondom nektek:
Nem marad itt kő kövön, ami el ne pusztulna.«” És ehhez
mondja az Úr: Ez nem csak Jeruzsálemre vonatkozott akkor, hanem most az egész világra. Hatalmas háború jön.
Mentsétek el az írásokat, nyomtassatok ki mindent, ne várjatok vele! A napot és az órát nem tudhatjátok, de nagyon
közel van.” 21-22: „Mert olyan nagy szorongattatás lesz
akkor, amilyen még nem volt a világ kezdetétől mostanáig,
és nem is lesz többé. Ha meg nem rövidítenék azokat a
napokat, nem menekülne meg egyetlen élőlény sem; de a
választottakért megrövidítik azokat a napokat.” 33: „közel
van”
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Amikor az Úr az elkárhozott lelkekről és a pokolról szólt,
mérhetetlenül fájdalmas, gyászos volt a beszéde. Hatalmas
elvesztést éreztem benne. Minden erejével meg akarja
menteni az embereket, de azok süketek és vakok kegyelmének felismerésére és befogadására. Az édes Úr tehetetlen velük, mert visszautasítják, és ez fáj Neki a legjobban.
Az Úr Jézus még ezt mondta: Először magunkért és a családunkért adjunk hálát, hogy ott vagyunk, ahova Isten állított minket, és csak utána kérjük a bűnösökre a megtérés
kegyelmét. Ezt azért kérte, mert nem tudjuk felfogni, hogy
mekkora kegyelem a kiválasztottság. Az, hogy katolikusok
lehetünk. Hiszünk, szeretjük az édes Urat, imádkozhatunk
és áldozhatunk. Ez mind a jó Isten hatalmas kegyelme.
2018. szeptember 18. Az Úr Jézus: Nyisd ki a Szentírást!
Mt 18, 14: „Ugyanígy a ti Atyátok, aki a mennyekben van,
nem akarja, hogy egy is elvesszen e kicsik közül.”
„Drága gyermekeim! Azért szólok hozzátok, és azért kapjátok üzeneteimet, mert Mennyei Atyám nem akarja, hogy
csak egy is elvesszen közületek. Az idő vészesen fogy. A
bűn elburjánzott a Földön. Az igazságtalanság az egekbe
kiált. A kicsinyek megrontása és a szegények megnyomorítása miatt nem tűr tovább halasztást Atyám fenyítése. Az
önzésnek nincs határa. Az anyagiak habzsolása fékezhetetlen. Az emberek elmerültek a bűnben, az önimádatban,
a másik ember kihasználásában és a képmutatásban. Ezek
mind a széles úton menetelnek az örök kárhozat felé.
Atyám nem akarja egyetlen léleknek sem a vesztét. Engem
azért küldött le a Mennyből a Földre, hogy üdvözítsem a
világot. Én ezt mondtam: „Azt akarom, hogy életük legyen,
és bőségben legyen.”
Kicsinyeim! Van egy szebb világ, az örök boldogság, ahol
nincs halál, sem könny, sem gyász, sem jajkiáltás. Ez
Atyám Országa. Én ezt megszereztem nektek, amikor a
bűneiteket Magamra vettem, és kínhalált szenvedtem he38

lyettetek. De jaj annak, aki Engem megvet, rútul elhagy és
elárul, mert az saját magát rekeszti ki üdvözítő tervemből.
Kicsinyeim! Az óra itt van. A fenyítés ideje eljött, a világ
megtisztítása már folyamatban van. Ez a rengeteg természeti katasztrófa mind büntetés. Ezen csak úgy tudtok változtatni, ha megtértek és szeretetben éltek, ha kiengesztelődtök Istennel és egymással. Minden más próbálkozás
fölösleges és eredménytelen. Mert minden rossznak a bűn
az oka. Térjetek meg, gyermekeim! Térjetek meg mielőbb,
mert amint az Evangéliumban mondtam: ti sem vagytok
jobbak, mint akikre rádőlt a Siloe tornya, és nem vagytok
különbek azoknál, mint akiknek a vérét az áldozat vérével
elegyítette Pilátus. Tanuljatok a természeti katasztrófákból,
térjetek meg, mert ti is bármikor meghalhattok. A halál után
pedig már nem tudtok változtatni. Csak addig tudtok megtérni, amíg a Földön éltek.
Legyetek erősek a hitben! Kötözzétek magatokat a két tartóoszlophoz: az Oltáriszentséghez és a Mária-tisztelethez.
Akkor jöhet a vihar, zúdulhat az ár: titeket nem tud elmozdítani, mert az Én védelmem, és Égi Édesanyátok közbenjáró imája mindig meg fog tartani. Mi legyünk védőpajzsotok,
tartsatok ki hűségesen Mellettünk mindhalálig! Erre áldalak
meg titeket, Szívem végtelen szeretetével, az Atya, a Fiú
és a Szentlélek nevében.”
Szentírási megerősítés: Zsid 7, 21: „Megesküdött az Úr és
nem bánta meg”
2018. szeptember 20. Az Úr Jézus: „Drága gyermekeim,
Szívemnek kedves választottjai! Most hozzátok szólok, akik
megnyitottátok lelketeket kegyelmeim özöne előtt, hogy
beáramoljon lelketekbe és egész életetekbe kegyelmem
özöne, hogy megvilágosítson a Szentlélek fénye. Ti elfogadtátok az üdvösség jó hírét, amit Én, a megtestesül Ige
hirdettem nektek. Ti követtek Engem a keskeny úton, az
önmegtagadás és a kereszthordozás útján.
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Drága gyermekeim! Ti mind az üdvösségre vezető szűk
ösvényen haladtok előre, fel a Golgotára és a keresztre,
mert csak ezeken keresztül lehet bejutni a Mennyek Országába. Ezt mondtam: „Én vagyok az Út.” Ez azt jelenti,
hogy Engem kell követnetek. Én pedig a keresztfán szereztem meg nektek az üdvösséget. Ti, akiket szeretek, akiket
kiválasztottam, és akik igennel válaszoltatok hívásomra,
veletek megosztom keresztemből azt a parányi szálkát, ami
szükséges a magatok üdvössége elnyerésére, és arra,
hogy másokat is Hozzám vezessetek. Ezért ne zúgolódjatok, drága gyermekeim, ha kereszteket kaptok. Hanem adjatok hálát azért, hogy jó úton jártok. Jaj, azoknak, akik
nem kapnak keresztet, és azoknak, akikért senki sem
imádkozik: ők az örökkévalóságban fognak szenvedni bűneik miatt. Ti viszont rövid szenvedés után megnyugodhattok, és az örök élet boldogsága vár rátok.
Kicsinyeim! Nem különb a szolga az Uránál: ha Engem üldöztek, titeket is üldözni fognak. Ne fájjon nektek az, ha
kiközösítenek és megvetnek titeket Miattam. Sokszor még
családon belül is ez vár rátok. Örüljetek, hogy Hozzám tartozhattok, hogy az Enyéim vagytok. Bár szenvedések és
üldözések között, de megkaptok Tőlem mindent még ezen
a Földön, és utána az örök életet. Ezért ujjongó örömmel
adjatok hálát, mert nem az számít, hogy itt, ebben a világban átmenetileg boldogok és gazdagok vagytok-e, hanem
csak az, hogy merre tart az életetek. Minden elmúlik, mindent itt kell hagynotok, csupán a cselekedeteiteket hozzátok magatokkal. Ha kitartotok tanításomban mindhalálig,
akkor az örök boldogság részesei lesztek. Amikor szenvedtek, gondoljatok arra, hogy amilyen mértékben részesültök
megaláztatásomban, gyalázatomban és szenvedéseimben,
olyan mértékben fogtok részesülni a Mennyben, dicsőségemben.
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Nézzetek tanítványaimra, a tizenkét apostolra: egyszerű,
kétkezi munkásemberek voltak. Azért tudtam őket választani, mert nyitottak voltak tanításom befogadására. Erre
mondtam: „Igen, Atyám, így tetszett Neked. Elrejtetted az
okosak elől, és a kicsinyeknek nyilatkoztattad ki Magad.”
Ez azt jelenti, hogy akik okosaknak képzelték magukat, az
írástudók, a farizeusok nem fogadták be az Atya Igéjét,
ezért nem kapták meg a kinyilatkoztatást, mert az ítélet
napján még többről kellett volna számot adniuk, és még
többet szenvedtek volna örökké. Ebben is az Isten irgalmassága érvényesült. Az Én apostolaim pedig, köztük Péter, aki egy jól kereső halászember volt, voltak eszközei,
hajói, munkásai, szépen megélt ebből a foglalkozásból: a
csodálatos halfogás után mindenét elhagyva követett Engem. Beérte azzal, hogy Én megígértem, hogy gondoskodom róla, és beállt Mellém, hogy emberhalász legyen.
Nézzétek meg, hogy mekkora csodát tett az Isten ez által a
tizenkét tanulatlan ember által! A Szentlélek kiáradása után
bátran megvallottak Engem, és kiálltak Mellettem, nem törődve azzal, hogy szidalmazták, megverték és börtönbe
zárták őket, mert a Szentlélek erősítette valamennyiüket.
Ma is a Szentlélek hirdeti az Evangéliumot misszionáriusaim által, és a Szentlélek erősíti meg minden vértanúmat,
akiket ma is szerte a világban üldöznek és megölnek Miattam. Tanuljatok tőlük, vegyetek példát róluk, mert rátok is
ez vár.
Drága kicsinyeim! Megáldalak benneteket Szívem csodálatos, végtelen szeretetével, megerősítő áldásommal az
Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
Szentírási megerősítés: Márk 5, 19: „Jézus szólt”
2018. szept. 23. Az Úr Jézus: „Ezt üzenem X-nek! Drága
nagyon szeretett kislányom! Már közel az idő, amikor meg41

látsz Engem teljes dicsőségben színről színre. Várd ezt a
nagy napot kitörő örömmel! Várd életed minden percében
ezt a nagy találkozást! Kimondhatatlan örömet készítettem
neked országomban. Menj végig az úton, amire állítottalak!
Teljesítsd továbbra is állapotbeli kötelességedet! Segíts
mindazokon, akiket eléd hozok! Hintsd el a szívekbe Országom magvait! Szerezz Nekem tanítványokat, mint Egyházam megkeresztelt tagja, aki így szent királyi papságomhoz tartozol. Vedd nagy kitüntetésnek, hogy szolgálhatsz
Engem, hogy meghívtalak szőlőskertembe. Nagy lesz jutalmad a Mennyben!
Ne félj azoktól, akik a testet megölik! Akkor sokan meg fogjátok látni dicsőséges Arcomat.
Kislányom készülj! Most jövök el érted. Most viszlek fel dicsőségembe. Erre áldalak meg szívem túláradó, végtelen
szeretetével, megerősítő áldásommal, az Atya, a Fiú és a
Szentlélek nevében.”
2018. szept. 24. Az Úr Jézus: „Nyisd ki a Szentírást!” Máté
21, 13. Azt mondta nekik: „Írva van: ‘Az én házamat az
imádság házának fogják hívni’, ti pedig rablók barlangjává
teszitek azt”
Jézus folytatta: „Egyházamat rablók barlangjává tették. Az
eretnekségeket és a tévtanításokat terjesztik igaz Igém helyett. Ezért megtisztítom. Sokan meg fognak halni. A hűségesek és a jók örökölni fogják az Országot. A bűnösöket
pedig kivetik a külső sötétségre. Mindennek most van itt az
ideje.”
Szentírási megerősítés: Galata 3, 18: „Ábrahámot ígérete
alapján ajándékozta meg az Isten.”
2018. szeptember 25. Az Úr Jézus: „Itt vagyok köztetek. Itt
maradtam Szent Testemmel és Véremmel. Leszállok közé42

tek minden Szentmisében az oltárra, és mindazok szívébe
betérek, akik befogadnak Engem.
Drága gyermekeim! Ha tudnátok, mennyire szeretlek benneteket, belehalnátok az örömbe. Drága Szent Testemmel
és Véremmel táplállak. Lehoztam nektek Atyám Igéjét,
hogy megadjam a tisztánlátást, a tanítást, amely az üdvösségre visz. Magamra vettem bűneiteket és meghaltam értetek a keresztfán, hogy kiengeszteljem Atyám jogos haragját, mert bűneitek miatt számkivetettek lettetek ebben a siralomvölgyben. Mint ahogy Ádámot és Évát kiűzte Isten a
Paradicsomból, mert bűneik miatt nem lehettek ott többé,
úgy ti is a számkivetésben, a siralomvölgyben éltek áteredő
bűneitek miatt. Az áteredő bűn azt jelenti, hogy a természetetekben benne van a bűnre való hajlás. Mindennek az érzékiség az oka. Amikor Éva és Ádám ettek a tiltott fa gyümölcséből, észrevették, hogy mezítelenek. Amíg nem ettek
belőle, addig ártatlanok voltak, de miután ettek a gyümölcsből, feltámadt bennük az érzékiség, és ezért vették
észre, hogy mezítelenek. Fügefa levelekkel takarták el magukat.
Gyermekeim! Látjátok, mivé teszi az embert az engedetlenség. Ha Éva ellene mondott volna a hazug kígyónak, a
sátánnak, az egész emberiség ma is ártatlan és tiszta lenne, és boldogságban élne a Paradicsomkertben. Ehelyett
az érzékiség rabja, és az egész világot megtölti a bűn. Az
undorító mocsok, a szenny eláraszt mindent, és már nem
csak a paráznaság, hanem a hatalomvágy, a pénzsóvárság, a mammon-imádat, a gyilkolás uralkodnak az egész
emberiségen.
Ti, akik követitek üdvös tanításomat, az Én kegyelmemből,
az Én erőmmel ellene mondotok a sátánnak. Ti egy kis szigetet alkottok, egy másik világot, a Mennyországot, amely
köztetek van ebben a bűnös, szennyes világban. Védőpaj43

zsotok Én vagyok, Aki betérek szívetekbe az Oltáriszentségben, Aki mint Király uralkodom bennetek, szívetek trónján. Én vagyok a ti örömötök, és minden boldogságotok.
Gyermekeim! Sem a Mennyben, sem a Földön nincs boldogság Istenen kívül. Mert Isten maga a Teljesség, minden
jónak Forrása és megtestesítője. Isten maga az Örök Boldogság, a Szeretet és a Béke.
Tekintsetek megtestesülésemre! Csupa öröm kíséri, övezi.
Mekkora boldogság volt Máriának, amikor az angyal közölte vele, hogy Ő lesz a Megváltó Édesanyja! Ujjongó örömmel magasztalta Istent, amint azt a Magnificat-ban olvashatjátok. Miután az angyal közölte Józseffel ezt a jó hírt, ő
is boldog örömmel készült, hogy feleségül vegye Máriát, és
hajlékot készítsen az Isteni Kisdednek, Aki Én Magam vagyok – és hamarosan megszülettem. De jaj! Hiába készítettek elő mindent fogadásomra Názáretben, máris jött az
utasítás, hogy Betlehembe kell menniük, mert összeírták
őket. Édesanyám még világra sem hozott: a Szíve alatt trónoltam Én, az Örök Ige, a rejtekben, és így, hármasban,
szegényesen, szamárháton elindultak Betlehembe. Már ott
megtapasztalták a számkivetést: csak nekik nem jutott hely
a szálláson. Ezért nevelőatyám, József, egy istállót alakított
át, hogy bár nagyon szegényes körülmények között, de
mégis fedelet nyújtson a Szent Család számára. Itt láttam
meg a napvilágot, itt születtem meg. Fényárban úszott
minden, az angyalok ide szálltak le. Atyám révületbe esett,
és csak akkor tért magához, amikor Én már fényárban tündököltem a szegényes földön. Anyámmal együtt leborulva
imádtak és nem mertek érinteni méltatlanságuk tudata miatt. Ekkor szóltam lélekben Anyámhoz, hogy nyugodtan
érintsen meg, vegyen az ölébe, öltöztessen föl, tápláljon és
gondoskodjon Rólam. Akkor Ő az Énekek Éneke szavaival
ölelt szűzi keblére: „Megtaláltam, Akit igazán szeret a lelkem. Megragadom, és soha el nem engedem.”
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Ti is, drága gyermekeim, akik a szívetekbe fogadtok Engem, ezekkel a szavakkal imádjatok, és soha el ne engedjetek, mert Én vagyok a ti örök boldogságotok, üdvösségetek, örök életetek. Ó, ha tudnátok, mekkora öröm és boldogság vár rátok odaát a Mennyben, Atyám milyen csodálatos helyet készített számotokra öröktől fogva, belehalnátok a vágyba és a boldogságba, hogy mielőbb ott legyetek.
Ezt az Országot az Én kínszenvedésem és kereszthalálom
nyitotta meg előttetek. Ha Én nem váltottalak volna meg
benneteket, soha nem mehetnétek be oda. Mert drága
Szent Vérem mosta le bűneiteket, és Szent Anyám könnyei
esdették le számotokra mindazt a kegyelmet, amit ma Tőlem kaptok. Mert Ő Minden Kegyelem Közvetítője, Nélküle
nem születhettem volna meg. Ha ő és Szent József nem
neveltek volna föl, nem növekedhettem volna, és nem lehettem volna a ti Megváltótok. Ezért azt kérem tőletek,
hogy tiszteljetek minden megfogant életet. Fogadjátok el,
és segítsétek, mert mindegyikkel örök terve van az Én
Atyámnak. Ha Anyám azt mondta volna az angyalnak,
hogy „nem”, akkor ma nincs Megváltás – jóllehet, Ő minden
kegyelmet megkapott azáltal, hogy szeplőtelenül fogantatott, mert csak így volt alkalmas arra, hogy a Második Isteni
Személy Édesanyjává legyen.
Jaj, azoknak az anyáknak, akik bár nem kaptak annyi kegyelmet, megöletik magzataikat. Mondom nektek: nagyon
súlyos bűn, és nagy lesz a számonkérés az ítélet napján.
Drága gyermekeim! Most örüljetek és ujjongjatok, hogy a
szívetekbe tértem, itt vagyok köztetek, és az örök élet várományosai vagytok, amelynek csíráját már itt és most a
szívetekben hordozzátok. Erre áldalak meg titeket Szívem
túláradó, végtelen szeretetével az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”
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2018. szept. 27. Az Úr Jézus: „Drága gyermekeim! Eljött az
Óra. Az Emberfiát bűnösök kezére adják. Közel az óra, már
itt is van, amikor rátok is ez vár. A káosz már annyira eluralkodott a világban, hogy bármikor bármi megtörténhet.
Szent angyalaim készen állnak a bűnösök megbüntetésére.
Amikor túlárad a bűn, túlárad a kegyelem. Eddig rengeteg
kegyelmet és haladékot kaptatok. De az embereknek csak
nagyon kis hányada tért meg. A zöme még mélyebbre sülylyedt a bűnben. Atyám megfenyíti ezt a népet, mint egykor
Izraelt. Isten ugyanaz tegnap ma és mindörökké. Atyám
igenis fenyít, ha ez válik a közösség és az egyén javára.
Most már elérkezett ez az idő, amikor a szép szó, az üzenetek, a figyelmeztetések süket fülekre és ellenkezésre
találtak, akkor már nincs más hátra, mint a fenyítés. Eddig
rengeteg haladékot kaptatok. Sőt, egy-egy beígért csapás
el is maradt. Láthatjátok, milyen irgalmas vagyok. De sajnos nem akar mindenki megtérni, ezért a próféciák be fognak teljesülni.
Gyermekeim! Ti, akik megtartjátok törvényeimet, nincs mitől
félnetek. Titeket kiragadlak ebből a bűnös világból, mint
egykor Lótot és Nóét. Csak a bűnösök bűnhődnek, akik
megérdemlik. Ti, akár éltek, akár haltok, irgalmas szeretetemet élvezitek, mert az örök boldogság lesz osztályrészetek.
Kicsinyeim! Az óra itt van. Éljetek szüntelen készenlétben!
Megáldalak benneteket Szívem csodálatos, minden emberi
értelmet meghaladó, végtelen szeretetével, megerősítő áldásommal, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
Szentírási megerősítések: Máté 17, 20. 22-23: „Jézus
mondta”
2018. nov. 3-án az Úr Jézus: „Nyisd ki a Szentírást!” Erre a
részre nyílt ki: „Mert olyan nagy szorongattatás lesz akkor,
amilyen még nem volt a világ kezdetétől mostanáig, és
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nem is lesz többé. Ha meg nem rövidítenék azokat a napokat, nem menekülne meg egyetlen élőlény sem; de a választottakért megrövidítik azokat a napokat. (Máté 24, 2122)
Jézus folytatta: „Drága gyermekeim! Ez az idő már itt van.
Készüljetek! Olyan nagy szorongatás lesz, amilyen még
nem volt, amióta ez a világ fennáll. Hamarosan ki fog törni
a 3. világháború. Már minden elő van készítve. Ez egy nukleáris háború lesz. Beteljesül a Szentírás szava: „Az Úr
nem késik ígéretét teljesíteni, ahogy némelyek késedelmeskedésnek tartják, hanem türelemmel viseltetik irántatok, mert nem akarja, hogy valaki is elvesszen, hanem
hogy mindenki bűnbánatot tartson. Mint a tolvaj, úgy jön el
az Úr napja. Ezen a napon az egek nagy robajjal elmúlnak, az elemek a tűz hevétől felbomlanak, a föld és ami
rajta van, elenyészik. Mivel így minden elpusztul, minden
tekintetben szentül és vallásosan kell élnetek, hiszen várjátok és siettetitek Isten napjának eljövetelét, amikor is az
egek lángba borulnak és felbomlanak, az elemek a tűz
hevétől megolvadnak. Mi ígérete alapján új eget és új földet várunk, az igazságosság hazáját.” (2 Péter 3, 9-13)
Gyermekeim! Készüljetek fel a halálra, ami ugyan csak a
test halála. Valójában személyetek számadása ítélőszékem
előtt. Az idő itt van. Én beszélek hozzátok. Készüljetek! Éljetek halálra készen! Azokat, akik törvényeim szerint élnek,
ölelő karomba várom. Akik viszont bűnben vannak, térjenek
meg még ma, mert ha ebben az állapotban találja őket a
halál, örökre el fognak veszni. Megáldalak benneteket Szívem végtelen szeretetével, megerősítő áldásommal, az
Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”
Szentírási megerősítés: Máté 24, 4: „Jézus válaszolta”
2018. november 6. Az Úr Jézus: „Drága gyermekeim, Szívemnek szeretett megváltottjai! Az idő elszáll, de ezek a
pillanatok megmaradnak. Örüljetek és ujjongjatok, mert
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szent cselekményeiteket magatokkal hozzátok az örök hazába. Lelketekben jobban fogok ragyogni örökkön-örökké,
mint a Nap az égen, mert minden Szentáldozást magatokkal hoztok. Én leszek a ti Kincsetek. Ezek a Szentáldozások örökre megmaradnak, mint örömötök forrása. Örökkönörökké hálát fogtok adni Nekem azért, hogy itt maradtam
köztetek a Legméltóságosabb Oltáriszentségben Azért pedig különösen is, hogy megkaptátok azt a nagy kegyelmet,
hogy az Általam alapított Egyház tagjai lehettek. Atyám
vonzott titeket Hozzám, Aki öröktől fogva arra rendelt benneteket, amit most megéltek és tesztek.
Drága kislányom, téged arra választottalak ki öröktől fogva,
hogy csak az Enyém légy, osztatlan szívvel Engem szolgálj
és imádj. Halló szívet és értelmet adtam neked, hogy meghalld szavaimat, és közvetítsd a világ felé, hogy lelkeket
mentsek általad.
Szavaim és üzeneteim olyanok az emberek számára, mint
az eső, amely lehull az égből, és megtermékenyíti a földet.
Üzeneteim nagyon sok lelket termékenyítenek meg, amikor
a magok (= a tanítás), amelyeket elhintek, kikelnek bennük,
és bő termést hoznak. Az az Én akaratom, hogy mindaz,
aki hallja igémet, tettekre váltsa, és hirdesse, mint az általános királyi papság része, ahová minden megkeresztelt
ember tartozik.
Drága gyermekeim, imádkozzatok, hogy minél több ember
megnyissa lelkét tanításom előtt, hogy a fény, melyet Igém
áraszt, bevilágítsa elméjüket, szívüket, lelküket, és mint az
eső, megtermékenyítse életüket, hogy sokszoros termést
hozzanak Atyám mind nagyobb dicsőségére, és a lelkek
javára.
Drága gyermekeim! Én nem vagyok személyválogató. Előttem csak az számít, hogy teljesítitek-e a főparancsot,
Atyám törvényeit, és megvalósítjátok-e rátok vonatkozó
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örök, szent tervemet, amelyet minden ember lelkébe beírok, hogy fölismerje, hogy hol a helye. Ti valamennyien
csak akkor lesztek boldogok, és csak akkor ver gyökeret
szívetekbe az Én békém, ha megtaláltátok és elfoglaltátok
azt a helyet, amelyet öröktől fogva nektek szántam ezen a
Földön. Ez alatt azt értem, hogy fölismertetem minden
egyes emberrel, hogy milyen hivatást szántam neki: legyen
az egyházi, vagy világi pálya – ő csak ott tud kiteljesedni,
célba érni és eredményeket elérni. Minden más út csak
hiábavaló erőfeszítés kínlódás, ami nem vezet sehova. Az
illető boldogtalan és levert lesz tőle. Keresi az örömöket, de
rossz helyen, mivel nem engedelmeskedett indításomnak,
ezért kerül Engem, mert lelke mélyén tudja, hogy meg kellene változtatnia életét ahhoz, hogy akaratomat teljesítse.
Mivel ragaszkodik bűnös szokásaihoz, ezért a bűnben keresi a boldogságát, ahol soha nem találja meg.
Ti, kicsi gyermekeim, maradjatok meg ott, ahová állítottalak
benneteket. Szolgáljatok Engem a felebarátban ott, ahová
elhívtalak titeket. Lelketeket bejárja a derű, mint a fény, életetek célt és értelmet nyer. Boldogságotok már itt a Földön
és örökkön-örökké Én vagyok. Én, az élő Isten, a Második
Isteni Személy, Aki megváltottalak, elhívtalak, és kézen
fogva vezetlek és kísérlek az üdvösség szűk ösvényén, és
befogadlak Atyám Országába.
Fogadjátok megerősítő áldásomat, melyet Szívem túláradó,
végtelen szeretetével adom rátok az Atya, a Fiú és a
Szentlélek nevében.”
Szentírási megerősítések: 1 Pét 4, 11: „aki beszél, az Isten
szavait közvetítse”
2018. november 13. Az Úr Jézus: „Nyisd ki a Szentírást!”
Erre a részre nyílt ki: Márk 13, 5. 12. 19-20: „Jézus válaszolt” „Halálra adja majd testvér a testvért, apa a gyermekét, a gyerekek meg szüleikre támadnak, és a vesztüket
okozzák. Mert olyan szorongatott napok jönnek, amilyenek
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még nem voltak ezen az Isten alkotta világon a kezdet óta,
és nem is lesznek. Ha Isten nem rövidítené meg ezeket a
napokat, nem menekülne meg egyetlen élőlény sem. De a
választottak kedvéért, akiket ő választott ki, megrövidíti
ezeket a napokat.”
Az Úr Jézus: „Drága gyermekeim! Nem véletlen, hogy már
hónapok óta ugyanarra a szövegrészre nyílik ki a Szentírás, ahova ma is. Oly’ nagy lesz a szorongatás, amilyen
még nem volt a világ kezdetétől. Ha az Úr meg nem rövidítené a napokat, egyetlen lélek sem menekülne meg.
Drága gyermekeim! Ez a szorongatás nem csak fizikai értelemben értelmezendő, hanem lelki értelemben még inkább.
A démonoktól feketéllik az ég. Ha láthatóak lennének, fényes nappal, délben is koromsötét volna. Minden módon
igyekeznek megkaparintani a lelkeket, és a kárhozatba taszítani. Rengeteg hiedelem és tévtanítás van ma a világban. A ti keresztény országotokban, Mindenszentek ünnepén, a kivilágított tökök virítanak a házak udvarain. Az ártatlan gyermekeket pogány butaságokkal fertőzik meg. Az
Egyház ezt némán tűri, látszólag megmaradva a templom
falai között. Néha egy-egy rádiós hír elhangzik, hogy helyére tegye az igazságot. De széltére-hosszára árulják a tököket, és a sok buta reklám uralja a világot. Emellett az önmegvalósítás, a paráznaság, a szemérmetlen divat: mindmind a lelkek pusztítására van.
Nem marad el a fizikai megsemmisítésre irányuló terv sem.
Sok országban folyik a vér, mert háborúznak. Mindezt a
nagyhatalmak idézik elő, hogy eladják fegyvereiket, leteszteljék őket, és majd az újjáépítés miatt is nagy hasznot
zsebeljenek be. Mondom nektek: ezek az emberek soha
nem fogják meglátni dicsőséges Arcomat, és azt a csodálatos Országot, amelyet Isten azoknak készített, akik Őt szeretik.
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Gyermekeim! Készüljetek föl egy hatalmas, átfogó pusztításra, keresztényüldözésre, mert a sátán ki akar irtani Engem az emberek szívéből, és még az emlékemet is a Föld
színéről. Tudja, hogy kevés ideje van hátra, ezért minden
praktikát bevet, hogy minél több lelket kaparintson meg, és
taszítson az örök tűzre. Emellett a harmadik világháború
sok nemzetet el fog söpörni a Föld színéről. Nyomában
csak kietlen pusztaság, sivárság lesz. Azok, akik mégis
megmaradnak egy-egy eldugott zugban, hatalmas nyomorúságban, kínokban és fájdalmakban fognak gyötrődni. De
igazságosságom ugyanezt adja vissza mindazoknak, akik
ezt előidézik és kirobbantják: örökkön-örökké égni fognak a
pokol tüzében, a kén szagú bűzben, és a férgek fogják
rágni őket, amelyről ezt mondtam: a tűz ki nem alszik, a
féreg el nem pusztul.
Gyermekeim! Rettenetes a pokol! A világ összes kincse és
anyagi haszna nem éri meg, hogy bárki is oda kerüljön.
Értsétek meg: csupaszon jöttetek világra anyátok méhéből,
és üres kézzel távoztok valamennyien erről a Földről. Senki
sem kivétel: mindnyájatoknak ítélőszékem elé kell állni, és
számot adni minden percről, amit kaptatok, minden gondolatotokról, szavatokról, cselekedetetekről. Az életet Istentől
kaptátok. Neki kell számot adni arról, hogy hogyan gazdálkodtatok vele. Erről szól a példabeszéd, amikor a király elment, és mindenkinek talentumot adott. A talentum=a képességek és azok a lelki kincsek, amelyeket a magvető hint
az útra, az emberszívekbe, az Isten tanítását, hogy ki-ki
kamatoztassa tudását, megosztva mindazokkal, akiket elé
hozok, és akik a lelki ínségben szenvednek.
Gyermekeim! Erről fogtok Előttem számot adni. Hiába töritek magatokat az anyagi haszonért: mindent itt kell hagynotok. Ha pedig a lelketekkel nem törődtök: üres kézzel fogtok
Előttem megállni. Értsétek meg: életeteket, az időt és a tanítást arra kaptátok, hogy eljussatok az örök boldogságra,
és másokat is Hozzám vezessetek. Egyedül ez az értelme
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minden ember életének. Csak Isten szolgálata ad értelmet
és célt az emberi létnek. Én irányítok mindent. A tudást, a
lehetőséget, az időt, az egészséget, vagy a betegséget –
kinek-kinek a szükséglete szerint.
Szükség van a keresztre, hogy megmentsem a lelket,
szükség van az áldozatra, hogy a megmentett lélek mások
bűneiért vezekeljen, engeszteljen, hogy ezzel lelkeket
mentsen. Ez az értelme a szenvedéseknek és a betegségeknek.
Akiket tanítókká rendeltem, rengeteg magot adtam, hogy
hintsék az emberszívekbe: ők erről adnak számot. Mert
minden az Enyém. Minden kegyelem. Ti magatok semmik
vagytok: por és hamu – semmi más. Én ruháztalak föl titeket tudással, erővel, hatalommal. Én adtam az időt, az életeteket, az alkalmakat, a lehetőségeket, Én hoztam elétek a
különböző személyeket. Az utolsó ítéletkor erről fogtok
számot adni: mindenről, minden pillanatról, minden kiejtett
szavatokról, gondolatotokról, cselekedetekről, minden mulasztásról, vagy jótettről. Nektek is azt fogom mondani, amit
a példabeszédben: amit a kicsinyek közül eggyel nem tettetek, azt Velem nem tettétek – mert Én azonosulok minden
rászorulóval, szegénnyel, szomjazóval, és itt elsősorban a
tudásra való szomjat jelölöm meg.
A másik csoportnak pedig majd ezt mondom: amit a kicsinyek közül eggyel is tettetek, azt Velem tettétek. Dániel
prófétánál ezt olvashatjátok: akik sokakat tanítottak az igazságra, ragyogni fognak Isten Országában, mint a Nap.
Vegyétek nagy kegyelemnek, hogy ma is adok nektek tanítókat, akik szavaimat közvetítik, akikről Én Magam gondoskodom, hogy idejüket és erejüket a szolgálatomba állítsák,
hogy tanítsák a tudatlanokat, és vezessék Hozzám a szomjazókat, a keresőket. Tiszteljétek és segítsétek az ilyen
embereket, akiket arra rendeltem, hogy az Én Nevemben
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tanítsanak benneteket. Ők az Én igémet hirdetik, és Engem
képviselnek köztetek.
Drága gyermekeim! Adjatok hálát Nekem minden kegyelemért, hogy gondotokat viselem, hogy küldök számotokra
tanítókat, akik szavaimat közvetítik. Váltsátok tettekre üzeneteimet, szívleljétek meg tanításomat, óvakodjatok minden tévtanítótól és eretnekségtől! Csak tiszta forrásból
igyatok, az Evangéliumot olvassátok, és azt váltsátok tettekre. Lelketeket tartsátok szüntelen készenlétben: úgy éljetek, mintha bármelyik pillanatban meg kellene állnotok
Isteni ítélőszékem előtt. Váltsátok tettekre tanításomat, tegyetek jót mindenkivel, még ellenségeitekkel is. Szeressetek tettetés nélkül, viszonzást nem várva. Énértem segítségek a rászorulót. Értem bocsássatok meg minden ellenségeteknek. Mondom nektek: minden bűnösnek ki kell inni
Isten haragjának serlegét. Fenékig ki kell üríteni azt. Ez
pedig azt jelenti, hogy minden bűnért kegyetlenül meg kell
lakolni minden bűnösnek.
Drága gyermekeim! Féltő szeretettel tanítalak benneteket,
hogy megóvjalak ennek a világnak a gonosz szellemétől,
és az üdvösségre vezesselek benneteket. Fogadjátok szeretetteljes áldásomat az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”
2018. nov. 21-én Szűz Mária bemutatása ünnepén az Úr
Jézus ezeket mondta: „Máriában helyreállt a teremtés. Neki
azért kellett szeplőtelenül fogantatni, hogy az angyal szavai
által úgy foganjon Engem a Szentlélektől, ahogy azt Atyám
öröktől fogva akarta. Ezért nem szenvedett az Én megszületésemkor, mert a szenvedés a büntetés miatt ér minden
asszonyt. „Fájdalommal szülöd gyermekedet.” Mária egy új
teremtés, a megváltás hajnala. Benne fogantam meg Én, a
Megváltó, az új Ádám, Aki engedelmességével megváltotta
a világot.”
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A papról az Úr Jézus ezt mondta: „Én a pap imájára a
Szentlélek közreműködése által leszek jelen az oltáron.
Papjaim által akarom Magamat adni híveimnek. Papjaim
nagyobbak, mint a szent angyalok a Mennyben. Angyalaim
imádnak és szolgálnak. De papjaim működése magasabb a
szent angyalokénál, mert Engem, az Üdvözítőt adnak az
embereknek. Ezért papjaimnak makulátlanul tisztáknak kell
lenniük. Szenteknek és tökéleteseknek, mert csak így méltóak Hozzám.”
Szentírási megerősítés: Máté 12, 13. „Jézus szólt.”
2018. november 21. Valakitől ezt a tanácsot kaptam: „kérje
a jelenést, amikor szól, hogy mondja azt, hogy „Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus és Szűz Mária neve mindörökké”.
Megkértem. Ekkor a Szentlélek nagy méltósággal és nyomatékossággal mondta: „Dicsértessék és áldassék a Legméltóságosabb Oltáriszentség! Dicsértessék a Jézus Krisztus és Szűz Mária áldott szent neve most és mindörökké!”
Még ilyen méltóságteljesen és nagy nyomatékossággal
soha senkitől sem hallottam dicsőítést. Csak úgy zengett a
Szentlélek Isten hangja a lelkemben. Megköszöntem a jó
tanácsot. Igazán nagy élmény volt ezt Magától, a Szentlélek Istentől hallani. Megsemmisülve adtam hálát érte.
Szentírási megerősítés: Ef 1, 13-14: „...megkaptátok a
megígért Szentlélek pecsétjét, aki foglalója örökségünknek,
amíg Isten teljesen meg nem váltja tulajdonát dicsőségének magasztalására.”
2018. nov. 27-én hajnalban ezt álmodtam: Egy főpap áldoztatott meg. Az ostya akkora volt, mint amit a monstranciába szoktak helyezni. Amikor megáldoztatott, ezt mondta:
„Tíz óra van.” Ekkor ránéztem az ostyára, ami olyan volt,
mint egy óra melynek mutatói 10 órát mutattak. Tudtam,
hogy éjjel 10 óra van. Ezt válaszoltam: ámen. Ezután ezt
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gondoltam: Miért nem azt mondta, hogy Krisztus Teste.
Több ember is volt ott. Tőlük is érdeklődtem, hogy miért
volt ez. Ők azt mondták, hogy kérdezzem meg az áldoztató
paptól. Kerestem a papot. Majd megtaláltam. Ezt mondtam
neki: 35 éve napi áldozó vagyok. Eddig még sohasem hallottam, hogy ne azt mondták volna, hogy Krisztus Teste. A
főpap ezt válaszolta: „Azért, mert már nincs Krisztus Teste
az ostyában. Korábban benne volt, de már nincs. Ha nem
tetszik, áldozzak másnál.” Figyelemre méltó az álom ideje,
ami Krisztus Király Főünnepe után két nappal volt. Pár nap
múlva belépünk az új egyházi évbe.
Ma a kegyelem órájában az Úr Jézus ezt mondta: „Az álmod ezt jelenti: hamarosan kilopnak Engem a legméltóságosabb Oltáriszentségből. Az éjjel 10 óra azt jelenti, hogy
közel az éjfél, amikor beáll a teljes sötétség. Akkor már
nem fogják elmondani az átváltoztatás szavait. Innentől
megszűnik a Szentmise, ami fenntartja az egész világot.
Amikor ez megtörténik, a Földön elszabadul a pokol. Fellép
az antikrisztus, aki megtéveszti az egész világot. Még a
választottakat is, ha lehetne. Ezért rövidítem meg az időt.
Imádkozzatok, amíg még köztetek vagyok! Jöjjetek Hozzám, amíg még lehet! Hamarosan beáll az éj, a teljes sötétség, amikor elvesznek Engem tőletek, Aki a világ Világossága vagyok. Akkor majd vak vezet világtalant, és
mindketten gödörbe esnek. Ez a kárhozat. Ellenfelemnek
épp ez a célja, hogy minél több lelket taszítson a pokolba.
Gyermekem! Neked megadatott a kegyelem, hogy világíts.
Hirdesd az igaz tanítást, a jövőt, aminek csakhamar be kell
teljesülni. Semmi újat nem mondok neked. Ezek mind meg
vannak írva a Szentírásban. Légy bátor és ne félj! Én mindig veled vagyok. Megáldalak téged Szívem igaz szeretetével, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
Szentírási megerősítés: Máté 18, 3, 6-7: „Jézus mondta”
„De aki megbotránkoztat csak egyet is ezek közül a kicsik
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közül, akik hisznek bennem, jobban járna, ha malomkövet
kötnének a nyakába és a tenger fenekére vetnék. Jaj a világnak a botrányok miatt! Elkerülhetetlen ugyan, hogy botrányok ne forduljanak elő, mégis jaj annak, aki botrányt
okoz!”
2018. december 4. Az Úr Jézus: „Drága gyermekeim! Most
azért szólok hozzátok, hogy figyelmeztesselek benneteket.
Elhatározták veszteteket: hamarosan nagy üldözés tör ki az
Egyházban. Minderre most van a legnagyobb szükség
azért, mert meg kell tisztítanom Egyházamat. Ha ezt nem
tenném, mindnyájan elvesznétek. Már rég fölcserélték az
értékeket: a jóra azt mondják, hogy rossz; s a rosszra azt,
hogy jó. Behozzák az erkölcstelenséget és a bűnt, különösen a paráznaságot: templomaimba, az Egyházba, pedig
ezeknek semmi keresnivalójuk sincs ott.
Gyermekeim! Az iszlámot Én engedtem rá Európára azért,
mert megfeledkezett Rólam, hátat fordított Nekem. Az egy,
igaz Isten imádását fölcserélték szenvedélyeikkel, azoknak
hódolnak, önmagukat imádják: ez pedig nem más, mint
közönséges bálványimádás. Most megmutatom nekik,
hogy mit érdemelnek. Azt kapják, amire rászolgáltak. Maguk a démonok fogják kínozni, gyötörni őket úgy, ahogy
érdemlik, és ez csak a kezdet. A pokolban százszor, milliószor ennyit kell majd szenvedjenek, örökkön-örökké.
Gyermekeim! Ez így nem mehet tovább. Én nem vagyok
egy nyámnyila, totyakos öreg apóka. Én Isten vagyok, Aki
mindent lát és hall. Isten, Aki megfizetek kinek-kinek, tettei
szerint: a jókat megjutalmazom, de a bűnösöket megbüntetem. Vajon ha nem így tennék, lenne-e, aki Rajtam kívül
igazságot szolgáltatna a szegények jajkiáltása, kizsákmányolása, kisemmizése, gyötrése miatt? Mondom nektek:
ma is és mindörökre érvényes a fösvény gazdag és a koldus Lázár példabeszéde. Eltűrtem, hogy a gazdag ne adakozzon a szegény koldus Lázárnak, és ne segítsen rajta.
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De amikor mindkettejüknek elérkezett a vég, megfizettem
nekik tetteik, érdemeik szerint. Lázár, aki türelemmel viselte
nehéz sorsát: örökké vigasztalódik Országomban. A fösvény gazdag viszont, aki nem osztotta meg tőlem kapott
javait a rászorulóval: örökké gyötrődik a tűzben.
Gyermekeim! Ez a Szentírás, amelyből egy betű, egy veszsző sem veszhet el, amíg be nem teljesedik. Jól jártok, ha
megismeritek és tettekre váltjátok az Evangéliumot. Ezt
kellene tanítani mindenütt mindenkinek, mert ez a legfölségesebb tudomány, amely az örök életre vezet. Az összes
többi mind hiábavalóság: elmúlik, elenyészik. A lélek az,
ami éltet, a test nem használ semmit. Arra kellene figyelnetek, ami a lélek üdvösségét és javát szolgálja. Tettekre kellene váltanotok tanításomat: akkor boldogok lennétek a
Földön, és örökké a Mennyben is.
Legyetek éberek, figyeljétek az idők jeleit! Lássátok meg
próféciáim beteljesülését! Készüljetek, mert a többi is be
fog teljesedni! Életetek minden pillanatában adjátok át magatokat Nekem újra, meg újra! Én legyek életetek középpontja, lényege! Én legyek a legfontosabb számotokra, Aki
mindeneket megelőz a szívetekben, az elmétekben és az
időtökben, mert Én vagyok a ti Megváltótok.
Mindig Engem lássatok a keresztfán, amint tetőtől talpig
kiomló Vérem borítja Testemet! Nézzetek Rám szüntelen,
mekkora volt a lelketek ára! Felétek kiáltom: Gyermekeim!
Szomjazom! Mentsétek meg a lelkeket! Hozzátok őket keresztem alá, hogy Vérem csöppenjen rájuk – így enyhítsétek szomjamat a lelkek üdvéért! Rettenetesen sokat szenvedtem. Kérlek benneteket, ez legyen elsődleges feladatotok: a lelkek megmentése! Gyakoroljatok apró önmegtagadásokat, amelyeket végtelen értékű kiontott Véremmel és
kereszthalálommal egyesítve ajánljatok fel Szűzanyátok
könnyei és Szeplőtelen Szíve által Atyámnak, a lelkek
megmentéséért. Minden buzgóságotokat, tudásotok legja57

vát, időtöket, szorgalmatokat, melyeket Tőlem kaptatok, így
kamatoztassátok! Így enyhítitek szomjamat. Elepedek a
lelkekért! Különösen most, ezekben a zűrzavaros időkben,
amikor a gonoszság szelleme mindenkit meg akar téveszteni, amikor akkora a felfordulás, hogy már senki sincs, aki
ki tudna igazodni rajta. Kérjétek a Szentlelket: Ő majd
megvilágosít, vezet és bölcsességet ad. Azért adtam Őt
nektek, hogy hívjátok, mert Ő fejezi be Megváltásom hatalmas művét.
Minden imátokat a bűnösökért ajánljatok fel, hogy lehetőleg
egy se kárhozzon el közülük. Kérjétek meg őrangyalaitokat,
hogy akkor is imádkozzanak az Én szándékomra, amikor ti
állapotbeli kötelességeiteket teljesítitek. Az idő véges, hamar lejár: kamatoztassátok talentumaitokat, amelyeket kaptatok – erről kérlek számon.
Gyermekeim! Az idő itt van. Elérkezett az óra. Egyházamat
a bűnösök fogják tiporni, amíg le nem telik az idejük. Addig
jöjjetek Hozzám, amíg köztetek maradhatok. Már eltervezték a módját, hogy hogyan semmisítsenek meg, és hogyan
lopjanak ki Engem az anyagból, amelyet megszenteltem,
amelyről azt mondtam, hogy „ez az Én Testem, ez az Én
Vérem”. A kenyér nem lesz többé a Testem, és a bor sem
az Én Vérem: pusztán profán anyagok maradnak, aminek
teremtettem őket. Ez azt jelenti, hogy megszűnik a Szentmise, és nem lesz, ami fenntartaná a világot. Nem leszek
többé az ostyában, nem tudtok magatokhoz venni, mint
védőpajzsot a sátán ellen. Egyedüli menedéketek a Hozzám mondott, hittel teli ima, és Édesanyám közbenjárása.
De a rejtekben veletek maradok. Én Magam rejtem el azokat az igaz és hű papjaimat, akik a rejtekben is be fogják
mutatni a Szentmisét. Mindegy, ha csak egyedül is mutatja
be, az is hatalmas kegyelem, mert megjelenít Engem a
szent színek alatt, és ezért nem fog megsemmisülni telje-
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sen a világ. Elrejtem a közösségeket is, akik Bennem bíznak, és hittel teli imákat röpítenek Felém.
Péternek azt ígértem: „Péter vagy te, kőszikla, rád építem
Egyházamat. A pokol kapui nem vesznek erőt rajta.” Most
úgy néz ki, mintha ígéretem nem teljesedne be, de Én a
rejtekben jelen vagyok, és amikor elérkezettnek látom az
idejét, leleplezem a gonoszt, és szám leheletével elpusztítom. Megújítom Egyházamat, és ezt az egész teremtett
világot.
Ti, akik Hozzám tartoztok, ne féljetek! Bízzatok Bennem!
Meg fogjátok látni csodáimat. Fogadjátok szívből jövő, szeretetteljes, megerősítő áldásomat az Atya, a Fiú és a
Szentlélek nevében.
Szentírási megerősítések: Róm 15, 32: „Isten akarata”
2019. febr. 5. Az Úr Jézus: „Drága gyermekeim! Közel van
mindennek a vége. Készüljetek, mert hamarosan kiontják
véreteket. Már eltervezték megsemmisítéseteket. Hatalmas
keresztényüldözés vár rátok. Az idő itt van. Mindent jó előre
közöltem veletek. Tudtul adtam a jövőt. Ami most következik, az nem az Én akaratom: csak megengedem, mert tiszteletben tartom az emberek szabad akaratát.
Drága gyermekeim! Nagyon szomorú jövő vár a világra.
Nemzetek fognak megsemmisülni, tömegek pusztulnak el
néhány óra alatt. Már minden készen áll erre, hogy a nemzetek egymásnak essenek, és kiirtsák egymást a Föld színéről. Beteljesül Szent Péter apostol levele: tűz által tisztul
meg a világ.
„Mint a tolvaj, úgy jön el az Úr napja. Ezen a napon az egek
nagy robajjal elmúlnak, az elemek a tűz hevétől felbomlanak, a föld és ami rajta van, elenyészik. Mivel így minden
elpusztul, minden tekintetben szentül és vallásosan kell
élnetek, hiszen várjátok és siettetitek Isten napjának eljöve59

telét, amikor is az egek lángba borulnak és felbomlanak, az
elemek a tűz hevétől megolvadnak. Mi ígérete alapján új
eget és új földet várunk, az igazságosság hazáját. Szeretteim, minthogy ezt várjuk, legyetek rajta, hogy békességben, tisztán és feddhetetlenül találjon benneteket. Urunk
türelmét tartsátok üdvösségnek.” (2 Péter 3, 10-15).
Még mielőtt ezt megengedném, a Szentlélek tüze és fénye
fogja bevilágítani minden ember lelkét. Némelyek ordítani,
üvölteni fognak a fájdalomtól, mert meglátják lelkük nyomorúságos, bűnös állapotát. Mindenki látni fogja azt a fényt,
azt az utat, amelyet Én szántam neki, hogy azon vonuljon
be az örök boldogságba. Látni fogja a maga nyomorúságos
útját, hogy mennyire eltávolodott attól az iránytól, amelyet
Én szabtam neki törvényeim és a szent Evangélium által.
Minél távolabb van ez az út az Enyémtől, annál több szenvedés vár az illető emberre: jobb esetben, a tisztítótűzben,
vagy egy egész örökkévalóságon át a pokolban.
Drága kicsinyeim! Most kettőzzétek meg imáitokat! Kérjétek
a bűnösökre a megtérés kegyelmét, hogy fölismerjék bűneiket, amelyekkel Engem, a végtelenül szerető Istenembert
megbántottak, keresztfára juttattak, és kegyetlen kínzással
megöltek. A szegek, a korbács, a töviskorona, a hatalmas
kereszt a vállamon: ezek mind csak szemléletes eszközei
voltak kivégzésemnek. Az igazi ok az emberiség bűne,
amelyet ártatlanul Magamra vettem, és kiengeszteltem értük Atyámat.
Drága gyermekeim! Vérkönnyeket hullatok minden egyes
elkárhozott lélek miatt. Az emberek oly könnyen elherdálják
üdvösségüket, nem merítenek hasznot értük kiontott Véremből, amely lemosná lelkük szennyét, mocskát, és hótiszta lélekkel vonulhatnának be az örök élet csodálatos
Országába. Atyám minden embernek helyet készített ott,
ahol Ő van. Csupán egy feltétele van annak, hogy valaki
bejusson: aki Istent szereti. Istent szeretni annyit jelent,
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mint az Ő törvényét megtartani. Aki megtartja törvényét, az
nem tud rosszat tenni, gyűlölködni, gyilkolni, lopni, hazudni,
mert ahol szeretet van, ott állandó béke és öröm lakozik.
Atyám ezt szánta az emberiségnek: az örök boldogságot,
amely már a Földön kezdődik, és a Mennyben kiteljesedik.
De sajnos az áteredő bűn és a sátán kísértése miatt rengetegen elbuknak. Pedig minden kegyelmet, eszközt megadok, hogy állva maradjanak. Ezek: az állandó ima, a személyes, szoros szeretetkapcsolat Velem és a szentségekhez való járulás, amely megadja az embernek, hogy tisztán
éljen – már itt a Földön úgy, mint az angyalok a Mennyben.
Gyermekeim! Az éj sötétje már leereszkedik a Földre. Megfosztanak titeket Tőlem: nem leszek többé a szentségekben. Templomaimat bezárják, mert a sátán nagyon jól tudja, hogy ha Engem elvesz tőletek, akkor erőtlenek, betegek, sánták, bénák és vakok lesztek – mert Én vagyok a
fény, az erő, a jóság, a szeretet és a védőpajzs a ellene.
Ha Velem töltekeztek, legyőzitek, mert Én erősebb vagyok
nála – Mindenható vagyok. Ezért, drága kicsinyeim, imádkozzatok, hogy megrövidüljenek ezek a napok, hogy megmeneküljenek mindazok, akik ki akarnak tartani Mellettem
mindhalálig.
Most van itt az ideje annak, hogy rejtekhelyeket készítsek
igaz papjaimnak és híveimnek. Mert nem az számít, hogy
milyen külső pompa és díszes körülmények között mutatják
be a Szentmisét, hanem csak az, hogy azt tiszta lélekkel
tegyék, és Engem, az igaz Istent imádjanak és szolgáljanak. Minden gyermekemet Én indítom és vezetem, hogy
hol talál biztonságos rejtekhelyre. Készítsetek be ostyát és
bort és vizet, ami a Szentmise kelléke – hogy ha néhanéha odavezetek egy papot, be tudja mutatni a legszentebb Áldozatot. Ezekre a rejtekben bemutatott Szentmisékre áldom meg a világot, ezért nem fog elpusztulni teljesen.
A világ fenntartója, Üdvözítője, egyedüli Királya és Ura Én
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vagyok, Aki legszentebb Véremmel mostam meg ezt a
földgolyót. Vérem ma is rácsurog a kehelyből, amit a
Szentmise során fölemel a pap. Vérem most is az Égbe
kiált az Atyához irgalomért. Ezért írta Szent Pál Timóteusnak: „egy az Isten, egy a közvetítő is Isten és ember között:
az ember Krisztus Jézus”
(1 Tim 2, 5) Én közvetítem Atyámnak az emberiség jajkiáltását és az Én kiontott Véremen és keresztre feszített Testemen keresztül látja őket Atyám. Így megesik rajtuk a szíve, mert Engem lát, legszeretettebb, egyetlen Fiát, Aki az
életemet adtam oda értük.
Gyermekeim! Ez a Szentmise. A legszentebb Áldozat, a
legnagyobb ima, a legfontosabb közvetítés ember és Isten
között. Ezért nagyon becsüljétek meg a Szentmisét, és
imádkozzatok papjaitokért, hogy tiszta szívvel és kézzel
mutassák be azt Nekem, hogy amikor a szívükbe térek,
lángra gyújtsam őket, hogy ha kell, csonkig elégő gyertyaként álljanak oltárom mellett, feláldozva életüket Értem és a
rájuk bízott nyájért.
Drága gyermekeim! Vonuljatok be lelketek hetedik szobájába! Teremtsetek csöndet kint és bent: ott társalogjatok
Velem, ott imádjatok Engem! Mondjatok el Nekem mindent,
kérjetek Tőlem bármit! Alig várom, hogy teljesítsem mindazt, ami a lelketek üdvére válik! Ó, ha tudnátok, hogy micsoda kincses tárház vagyok, mindenható, örökkévaló Király! Kérjetek lelkeket Tőlem, akik mindörökké szeretnek
majd Engem a Mennyben, akik hűségesek maradnak Hozzám mindhalálig! Kérjétek a szegény bűnösök megtérését,
és magatokra az állhatatosságot és a sírig tartó életszentséget! Azt, hogy mindenkor fölismerjétek, hogy mi az Én
legszentebb akaratom, és azt tettekre is váltsátok. Erre áldalak meg titeket Szívem minden emberi értelmet meghaladó, örök, végtelen szeretetével az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”
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Az Úr Jézus rendkívül szomorú volt. Itt most egy hatalmas
pusztulás következik. Ezek az utolsó órák, amikor még
imádhatjuk és engesztelhetjük Őt az emberiség rengeteg
bűnéért.
Szentírási megerősítés: Mt 27, 11: „Jézus mondta”
2019. febr. 13. Az Úr Jézus: Drága gyermekeim! Az idő
eljött. Mindenki tartson bűnbánatot, mert megítélem a népeket. Mindnyájan meg fogtok állni ítélőszékem előtt. Ott az
Én szememmel fogjátok meglátni egész életeteket. Előttem
nincs titok. Számon kérlek benneteket minden gondolatotokról, szavatokról és cselekedetetekről. Csak ezt hozzátok
magatokkal. Testetek elporlad. Amit gyűjtöttetek, elenyészik. Üres kézzel fogtok távozni ebből a világból.
Váltsátok tettekre tanításomat, az Evangéliumot! Aki ezt
teszi, bölcs ember, mert jócselekedeteivel kincseket gyűjt
magának, amit a Mennyben is birtokolni fog. A ti kincsetek
az életszentségetek, és annak jó gyümölcsei. Ha tiszta lélekkel fogadtok Engem a Szentáldozásban a szívetekbe,
akkor Magát az Istent birtokoljátok.
Gyermekeim! Én vagyok a leghatalmasabb ajándék. Ti
mégis a mulandóságokkal foglalkoztok, és olyan dolgokat
gyűjtögettek, amik csak ideig - óráig lehetnek a tieitek. Vegyetek példát a szentekről! Egész életüket feláldozták Nekem és a felebarát szolgálatára. Ez által Engem követtek.
Eggyé váltak Velem, ezért a Mennyben egy egész örökkévalóságon át Mellettem lesznek. Megízlelik dicsőségemet
és azt a boldogságot, amit emberi szavakkal nem lehet kifejezni. Ti mégis kinevetitek őket, és nem vesztek róluk
példát. Ezt a sátán sugallja, mert el akar buktatni benneteket. Irigy rátok, mert ő már végérvényesen elvesztette a
Mennyet, amit ti még megszerezhettek magatoknak.
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Kicsi gyermekeim! Újra mondom: ne az ideig valókkal foglalkozzatok, hanem az örökké valókkal. Ne a láthatókra figyeljetek, hanem a láthatatlanokra! A látható ugyanis elmúlik, de a láthatatlan örökre megmarad.
Kicsinyeim! Ha csak egy pillanatra megláthatnátok Engem,
mindent megtennétek, minden áldozatot és szenvedést
vállalnátok, hogy Hozzám jöjjetek. De Én nem akarok erőszakot venni rajtatok. Nem akarom befolyásolni szabad
akaratotokat. Azt akarom, hogy az Evangélium megismerése alapján döntsetek Mellettem. Elég tanúbizonyságot adtam csodáim és végtelen szeretetem által, ami miatt az életemet áldoztam értetek a keresztfán. Ha ez nektek nem
elég, akkor nem vagytok méltóak rá, hogy meglássatok
Engem dicsőségemben, ahogy megmutattam Magam három tanítványomnak a Tábor hegyén.
„Hat nap múlva Jézus maga mellé vette Pétert, Jakabot és
Jánost, s csak velük fölment egy magas hegyre. Ott átváltozott előttük. Ruhája olyan ragyogó fehér lett, hogy a földön semmiféle ványoló nem képes így ruhát kifehéríteni. Egyszerre megjelent nekik Illés meg Mózes, és beszélgettek Jézussal. Péter így szólt Jézushoz: „Mester! Olyan
jó itt lenni! Hadd verjünk három sátrat: egyet neked, egyet
Mózesnek és egyet Illésnek.” (Márk 9, 2-5)
Azt akarom, hogy a Szentírásból ismerjetek meg Engem!
Váltsátok tettekre tanításomat! Ha hűségesen kitartotok
Mellettem mindhalálig, akkor elnyeritek az örök boldogságot. Ez a Szentírás. Már mindent tudtul adtam nektek.
Azért figyelmeztetlek benneteket, mert az idő közel. Az
Evangéliumban ezt kértem: Éljetek szüntelen készenlétben,
mert nem ismeritek sem a napot, sem az órát. Ha váratlanul ér benneteket a halál, akkor örökre elvesztek. De ha
készenlétben várjátok úgy, hogy törvényeim szerint éltek,
akkor megmenekültök. Erre áldalak meg benneteket Szívem minden emberi értelmet meghaladó végtelen szerete64

tével, megerősítő áldásommal, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”
Szentírási megerősítés: Máté 23, 39: „(Jézus) mondja”
2019. márc. 2. Váratlanul ezt a kérdést hallottam a lelkemben: Amikor Jézus a földön élt, ott volt-e a Mennyben? Jézus válasza: „Mindig is Atyámmal voltam Istenségemben.
Azért vonultam el imádkozni, hogy emberségemben is
Atyámmal legyek.”
Szentírási megerősítés: Lukács 4, 14-15: „Jézus tanított”
2019. márc. 5. Az Úr Jézus: „Drága gyermekeim! Észrevettétek, hogy már ritkábban szólok hozzátok. Tudjátok meg,
hogy elérkezett az idő, amikor beteljesedik mindaz, amire
felkészítettelek benneteket. Tegyétek fel magatoknak a
kérdést: Mennyit változtam az üzenetek figyelmeztetése
kapcsán? Tettekre váltottam-e, amit Jézus mondott? Felkészülten várom-e az eseményeket, amelyeket előre közölt? Rám is vonatkoznak-e szavai? „Jelek lesznek a Napban, a Holdban és a csillagokban, a földön pedig kétségbeesett rettegés a népek között a tenger zúgása és a hullámok háborgása miatt. Az emberek meghalnak a rémülettől, és a világra zúduló szörnyűségek várásától. Az egek
erői megrendülnek. Akkor majd meglátják az Emberfiát,
amint eljön a felhőben, nagy hatalommal és dicsőséggel.
Amikor ez teljesedésbe kezd menni, nézzetek fel, és emeljétek föl fejeteket, mert elérkezett megváltásotok ideje.”
(Lukács 21: 25-28) Ha igen, akkor nyugalomban várhatjátok mindazt, ami a ti napjaitokban fog beteljesülni. Ha még
mindig nem, akkor sürgősen változtassátok meg életeteket.
Adjátok át Nekem, hogy szentekké formáljalak benneteket,
és akkor történhet bármi, biztonságban vagytok.
Gyermekeim! Jól véssétek az eszetekbe: Ezen a földön
csak zarándokok vagytok. Tőlem jöttetek, és Hozzám kell
megérkeznetek. Nekem mindnyájatokkal örök tervem van.
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Ezt beírtam a szívetekbe. Úgy, hogy erős indítást adok,
hogy szándékaimat megvalósítsátok. Ha megteszitek, nagy
békét és örömöt adok. Innen ismeritek fel, hogy az üdvösség útján jártok. Ha nem, akkor levertség, nyugtalanság,
bizonytalanság és csüggedés telepszik rátok. Ezt úgy tudjátok megszüntetni, ha megbánjátok és meggyónjátok bűneiteket. Tiszta lélekkel fogadtok Engem a szívetekbe, Aki
azért maradtam köztetek a legméltóságosabb Oltáriszentségben, hogy Önmagammal tápláljalak benneteket. Ha így
vesztek magatokhoz, akkor megtapasztaljátok ajándékaimat: a békét, a derűt, a biztonságot, és már itt a földön, az
örök életet hordozzátok magatokban. Ezt mondtam: „Szakadt a zápor, ömlött az ár, süvített a szél, és nekizúdult a
háznak, de nem dőlt össze, mert szikla volt az
ja.” (Máté 7, 25) A szikla, a szegletkő Én vagyok. Aki Bennem bízik, biztos támaszt kap, nem szégyenül meg.
Gyermekeim! Az idő itt van. Soha nem látott eseményeknek lesztek tanúi. Beteljesednek szavaim: „Akkora lesz a
gyötrelem, amilyen még nem volt a világ kezdetétől mindmáig és nem is lesz. Ha nem rövidülnének meg azok a napok, nem menekülne meg egyetlen ember sem. De a választottak kedvéért megrövidülnek azok a napok. Akkor, ha
valaki azt mondja: Íme, itt a Krisztus vagy amott! – ne higygyétek. Álpróféták és álkrisztusok fognak fellépni, és nagy
jeleket és csodákat visznek végbe, hogy megtévesszék, ha
lehet, még a választottakat is. Lám, előre megmondtam
nektek. Ha tehát azt mondják nektek, hogy kinn van a
pusztában, ne menjetek ki; hogy a házban rejtőzködik, ne
higgyétek el! Amint a villám napkeleten támad és napnyugatig látszik, olyan lesz az Emberfiának eljövetele is.” (Máté
24, 21-27)
Mindennek most van itt az ideje. Vigyázzatok! Jó előre figyelmeztettelek benneteket. Az idő itt van. Készüljetek!
Vonuljatok menedékbe! Irgalmas Szívem nyitva áll előtte66

tek. De csak azok tudnak bejönni, akik a kegyelem állapotában élnek.
Drága gyermekeim! Éljetek szüntelen készenlétben! Nem
tudjátok sem a napot, sem az órát. Úgy éljetek, mint az
okos szüzek, aki bejöhettek Velem a menyegzőre. Erre áldalak meg benneteket, szívem minden emberi értelmet
meghaladó végtelen szeretetével, az Atya, a Fiú és a
Szentlélek nevében.”
Szentírási megerősítés: Máté 22, 31: „Isten mondta”
2019. március 12. Az Úr Jézus: „Nyisd ki a Szentírást!”
2Tessz 2, 3-12: „Semmiképpen meg ne tévesszen valaki
titeket, hiszen előbb be kell következnie az elpártolásnak,
és meg kell mutatkoznia a bűn emberének, a kárhozat fiának, az ellenségnek, aki mindenek fölé emelkedik, amit Istennek és szentnek neveznek. Sőt, Isten templomában foglal majd helyet, és istennek akar látszani. Nem emlékeztek,
hogy minderről beszéltem nektek, még amikor nálatok voltam? Tudjátok azt is, mi késlelteti föllépésének idejét. A
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 jövetelének tündöklésével. Megjelenését a sátán
erejéből mindenféle feltűnő tett, jel és hamis csoda kíséri,
meg mindenféle gonosz csábítás is, azok vesztére, akik
elkárhoznak, mert nem voltak fogékonyak az igazság szeretetére, ami üdvösségükre szolgált volna. Azért szolgáltatja ki őket az Isten a kísértés hatalmának, hogy higgyenek a
hazugságnak. Így azok, akik nem hittek az igazságban,
hanem a gonoszságban telt kedvük, mind ítéletet vonnak
magukra.” 3, 1: „az Úr szava”
„Drága gyermekeim! Amint a Szentírásban olvastátok, közel van az antikrisztus fellépése. Sajnos sokakat meg fog
téveszteni. Sokan behódolnak neki, és el fogják fogadni.
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Drága gyermekeim! Ne féljetek azoktól, akik a testet megölik, akik üldöznek, és mindenféle rosszat mondanak rátok
Miattam. Ezek mind eltűnnek, megsemmisülnek, mint amikor a ködre ráfúj a szél. Ti csak egyedül egytől féljetek: attól, hogy soha ne hagyjatok el Engem hűtlenül, és ne kövessetek el bűnt. Ha kitartotok Mellettem hűségesen, mindvégig meg fogjátok tapasztalni oltalmazó szeretetemet,
gondoskodásomat és csodákat fogtok látni. Ez legyen útravalótok ebben a zűrzavaros világban.
Most folyik a legádázabb harc a lelkekért. Az ördögök minden embert megpróbálnak behálózni, elbuktatni, kárhozatra
taszítani. Különösképpen papjaimat támadják. Azt kérem,
hogy minden Szentmisét ajánljatok fel papjaimért is. Azért,
hogy állva maradjanak, hogy megkapják Tőlem a kegyelmet, hogy bátor harcosokként szembeszálljanak a sátánnal, az eretnekekkel, és kiálljanak az igaz értékek mellett,
amelyeket az Én evangéliumom tartalmaz.
Most különösen nagy szükségetek van arra, hogy kérjétek
a Szentlélek erejét és megvilágosító kegyelmét. Látjátok,
hogy a félénk Péterből, aki előzőleg háromszor megtagadott, milyen hőst formált Szentlelkem ereje – és minden
apostolra ez jellemző.
Isten ugyanaz tegnap, ma és mindörökké. A Szentlélek ma
is ugyanazokat a kegyelmeket osztja, amit kétezer évvel
ezelőtt. Kizárólag rajtatok, embereken múlik, hogy mennyire nyitjátok meg szíveteket, hogy befogadjátok.
Ha bepillantást nyerhetnétek a Mennybe, ha látnátok, hogy
milyen életszentségben élnek az üdvözült szentek, akkor
sokkal szigorúbbak lennétek magatokhoz. Nem engednétek meg magatoknak semmi lazaságot, semmi gyarlóságot,
és elhatárolódnátok még a bocsánatos bűnöktől is, mert a
bűn nem jöhet be Isten Országába. Csak annyiban különbözik a bocsánatos, ún. „kis bűn” a súlyos, halálos bűntől,
hogy az egyikért kevesebbet, a másikért többet kell veze68

kelni. Ha megbánja a bűnös a bűnét, elkerüli a kárhozatot,
de ha nem bánja meg, mindkét bűnért elveszhet [tehát a
bocsánatosért is és a súlyosért is].
Drága gyermekeim! Legyetek világító fáklyák, éljetek szentül! Ha tudtok, imádkozzatok még többet, és végezzétek el
a feladatotokat, amelyeket rátok bíztam. Ezek az állapotbeli
kötelességetek. Én pedig megadom nektek a kegyelmet,
hogy példaképül szolgáljatok másoknak. Megáldalak titeket, drága gyermekeim, Szívem túláradó, végtelen szeretetével az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”
Az Úr Jézus végig nagyon szomorú, komor és haragos volt,
és nagy keserűséggel beszélt a jövőről, az antikrisztusról,
az eretnekségről és a megalkuvókról, akiket, mint langyosokat, kiköp a szájából. Ezek soha nem láthatják meg az Ő
dicsőséges Arcát.
Szentírási megerősítések: Mt 24, 44: „Legyetek hát készen,
mert az Emberfia abban az órában jön el, amelyikben nem
is gondoljátok!” 25, 12-13: „Jézus válaszolt. Legyetek hát
éberek, mert nem tudjátok sem a napot, sem az órát.”
2019. március 26. Az Úr Jézus: „Drága gyermekeim! Arra
vágyom, hogy minden ember szívébe betérjek a Legméltóságosabb Oltáriszentségben, a hétköznapokban éppúgy,
mint a vasárnapokon és az ünnepnapokon. Kizárólag rajtatok múlik, hogy befogadtok-e, vagy csak vasárnap szakítotok Rám időt.
Ó, ha tudnátok, mekkora kincs vagyok: maga az Isten száll
le közétek, magát az Istent fogadjátok szívetekbe, amikor
Szentáldozáshoz járultok. Én vagyok a második Isteni
Személy, a Fiúisten, Aki értetek Emberré lettem. Azért születtem meg, hogy köztetek éljek, és itt akartam maradni az
idők végéig a kenyér és a bor színei alatt.
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Ó, ha fölfognátok ezt a hatalmas, mindeneket felülmúló,
végtelen, örök szeretetet, amely kiárad minden teremtményre, az egész világra! Ezért adtam oda Testemet és
Véremet, Magamra véve bűneiteket, engesztelő áldozatul,
hogy megváltsalak titeket. Az Utolsó Vacsorán ezért vételeztem elő szent keresztáldozatomat, amikor Szent Testemmé és Véremmé változtattam át a kenyeret és a bort,
hogy köztetek maradjak, hogy Önmagammal tápláljam lelketeket. Ezért hagytam meg apostolaimnak: „Ezt cselekedjétek az Én emlékezetemre.”
Ó, ha tudnátok, mit jelent ez! Én vagyok a védőpajzs a sátán gonosz kísértései és minden cselszövése ellen.
Ó, ha látnátok a lelkek milliárdjait, akik Belőlem és Általam
éltek, és megmaradtak tisztán az evangéliumi életszentségben, mert Én tápláltam őket isteni erőmmel, végtelen
szeretetemmel. Én tereltem őket a Mennyország felé vezető szűk ösvényre, és megadtam nekik az erőt, a kegyelmet
a szenvedések elviselésére. Ők már mind biztonságban
vannak az örök hajlékban. Ott, ahová csak azok léphetnek
be, akik az Istent szeretik. Együtt énekelnek szentjeim és
szent angyalaim milliárdnyi seregével, és a legnagyobb
boldogságban imádnak és dicsőítenek Engem, hálát adva
Nekem mindazokért a jótéteményekért, amelyeket keresztáldozatommal kiérdemeltem a világ végezetéig élő összes
lélek számára.
Drága kicsinyeim! Minden Szentmise és Szentségimádás
legyen túlcsorduló hála és dicsőítés számotokra, mert Én
vagyok a legnagyobb, a legdrágább kincs, az éltető erő, a
fény, a kegyelem, a szeretet és minden jó, amit felsorolni
nem lehet. Fontosabb vagyok a lelkek számára, mint a
testnek a levegő, a napfény és a víz. Én vagyok az örök
élet Kenyere. Aki Engem eszik, annak örök élete van.
Drága kicsinyeim! Így tekintsetek Rám, Aki jelen vagyok
minden tabernákulumban, és jelen akarok maradni a világ
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végezetéig, még akkor is, ha a sátán sok helyen ki fog lopni
Engem a szentségből. Vigyázzatok: ő nagyon sunyi és ravasz, és azért akar megfosztani titeket Tőlem, hogy el tudjon bánni veletek. Jól tudja ugyanis, hogy Én vagyok a ti
erőforrásotok, védőpajzsotok őellene. Én őrzöm meg lábatokat a sátán csapdáitól, Én vértezlek föl erőmmel, kegyelmemmel.
Én tartalak fönn, az Én erőmből tudtok járni a vízen. A víz
ez a világ, amelyben sokan elmerülnek és megfulladnak, és
örök halálra jutnak – de aki Bennem él, az a víz fölött jár,
az csak lebeg a világ fölött, és szüntelen fölfelé néz. Az
odafönn valókkal foglalkozik, amely a testi szem számára
láthatatlan, de a lélek benne él. Ahogy Szent Pál mondta:
„Benne élünk, mozgunk és vagyunk” – vagyis Bennem, az
örökké élő Istenben, Aki féltékenyen szeretem lelketeket.
Azért teremtettelek benneteket, hogy örök boldogságotok
legyen Bennem. A boldogság titka ez: Isten szeretetét élvezni, Aki előbb szeretett titeket, még mielőtt megteremtett
volna; és Istent viszontszeretni, aminél nincs nagyobb öröm
sem a Mennyben, sem a Földön. Így tekintsetek Rám, drága gyermekeim, Aki jelen vagyok a kenyérben és a borban
azért, hogy örök életetek és örök boldogságotok legyen
Bennem és Általam.
Minden Szentmisében megsemmisülve imádjatok, dicsőítsetek és magasztaljatok Engem, mert szükségem van az
igaz lelkek imádására és engesztelésére. Különösen most,
amikor annyi szentségtörés, tévtanítás és eretnekség van,
amely által meg akarnak semmisíteni Engem, és félremagyarázzák tanításomat. Megbotránkoztatják ezzel a kicsinyeket, a tudatlanokat pedig félrevezetik.
Szükségem van igaz, szentéletű papokra és hívekre, akik a
színtiszta igazságot képviselik és hirdetik, akik nem forgatják ki szavaimat és tanításomat. Akik igaz, tiszta lélekkel
kulcsolják imára kezüket, és tiszta lelkükbe fogadnak En71

gem a Szentáldozásban. Én, Aki az egyetemes, katolikus
vallást alapítottam, Szent Testemmel és Véremmel fizettem
érte, és az életemet áldoztam ezért. Egyedül Én vagyok az
igaz Isten, Aki megbízható, Aki nem hazudik, Aki tiszta,
igaz életemmel tettem tanúságot arról, hogy Isten vagyok.
Csodáimmal és feltámadásommal igazoltam, hogy az Atya
küldött. Aki Engem követ, annak örök élete van. Föltámasztom az utolsó napon, s Velem együtt fog ragyogni Atyám
Országában örökkön-örökké.
Készüljetek, drága gyermekeim, mert a sötét fellegek egyre
jobban beborítják az eget. Démonok milliói takarják el a
Napot sűrű sötétséget okozva mindazok lelkében, akik elmerülnek e világ mocsarában, és a széles utat választották,
ami a kárhozatra visz.
Fogadjátok megerősítő áldásomat, melyet Szívem végtelen, örök szeretetével adok rátok az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”
Szentírási megerősítés: 1Kor 11, 23-24: „Urunk Jézus elárulásának éjszakáján fogta a kenyeret, hálát adott, megtörte, és így szólt: „Vegyétek és egyétek, ez az én testem
értetek. Ezt tegyétek az én emlékezetemre.”
Máté 23, 34. 37: „...prófétákat, bölcseket és írástudókat
küldök hozzátok. Közülük némelyeket megöltök és keresztre feszíttek, másokat megostoroztok a zsinagógában és
városról városra üldöztök. Jeruzsálem, Jeruzsálem, megölöd a prófétákat és megkövezed, akik hozzád küldettek!”
2019. ápr. 5. Az Úr Jézus: „Drága gyermekeim! Imára hívlak fel benneteket. Imádkozzatok még többet, mert mondom nektek, az ima megbénítja a sátánt. Haladékot kaptok
Atyám irgalmas szívétől, mert nem akarja, hogy csak egy is
elvesszen közületek, hanem azt, hogy megtérjen és éljen.
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Az ima kulcs a békéhez és az üdvösséghez. Leesdi a kegyelmet, megnyitja az eget, és üdvözít benneteket. Ne sajnáljátok az időt az imára! Sokkal többet haladtok előre, ha
imádkoztok, mintha csak dolgoztok. Kell a munka, de az
párosuljon az imával. Úgy osszátok be az időtöket, hogy
minden nap tartsatok lelkiismeret vizsgálatot. Ha megbántottatok valakit, azonnal kérjetek tőle bocsánatot. Tegyétek
jóvá vétkeiteket, hogy ne kelljen szégyenkeznetek Előttem,
és ne égjetek emiatt a tisztítótűzben.
Drága gyermekeim! Most azért kérem különösképpen az
imát, mert ellenfelem, a sátán, és a hozzá tartozó démonok
ellepték a Földet. Feketéllik tőlük az ég. Most minden erejüket be akarják vetni ellenetek. Legfőképpen a lelketek
ellen, hogy az örök kárhozatra taszítsanak titeket. De ő az
örök vesztes. Csak annyit tehet, amennyit ti megengedtek
neki. Szabad akaratot kaptatok Tőlem. Álljatok ellene minden kísértésnek! Bízzatok Bennem, és adjátok át az életeteket Nekem! Akkor tehetetlen lesz veletek, Én pedig megvédelek titeket. Járuljatok a szentségekhez! Gyónjatok, áldozzatok! Szent Testem és Vérem a ti védőpajzsotok.
Atyám, ha Szent Véremet látja rajtatok, megenyhül haragja,
és elfordítja tőletek a fenyítést. De ehhez az kell, hogy
szívből bánjátok, gyónjátok meg bűneiteket, és tegyétek
jóvá vétkeiteket. Ha megteszitek, amit kérek, örök biztonságban lesztek. Ne nem kell félnetek semmitől, mert Én
megóvlak titeket. Erre áldalak meg benneteket, Szívem
minden emberi értelmet meghaladó, végtelen örök szeretetével, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
Szentírási megerősítés: Galata 3, 18: „Isten ígérete”
2019. április 19-én, Nagypénteken, Szentségimádáson az
Úr Jézus: „Drága gyermekeim! A keresztről szólok hozzátok. Meghaltam a ti bűneitekért. Azért, hogy üdvözüljetek.
Szabad akaratot és értelmet kaptatok. Ti döntitek el örök
sorsotokat. Kereszthalálom és megváltásom csupán a le73

hetőséget kínálja fel számotokra, hogy elfoglaljátok a
Mennyben azt a helyet, amelyet Atyám öröktől fogva nektek készített. Atyám messzemenően tiszteletben tartja szabad akaratotokat, amellyel Ő ajándékozott meg benneteket,
amikor megteremtett. Isten senkire sem erőlteti rá saját
akaratát. Ti döntitek el, hogy halálotok után hová akartok
menni.
Gyermekeim! Az időt a Földön arra kaptátok, hogy megszentelődjetek, és másokat is megszenteljetek. Ha Engem
választotok, minden kegyelmet megadok, hogy üdvözüljetek. De nektek kell dönteni: vagy Én, vagy a világ. A világ
hamis élvezeteket és gyönyöröket kínál, amit elveszítetek.
Szentséges Véremet ontottam értetek. Ha másért nem,
legalább ezért higgyetek Nekem! Fordítsatok hátat a világnak, és közeledjetek Hozzám! Szeretetem édesebb a lépes
méznél. Jóságom irántatok határtalan. Tisztítsátok meg
magatokat a bűnbánat szentségében! Szent, kiontott Véremet hullatom rátok. Ha megtisztultatok, fogadjatok be
Engem a szívetekbe a legméltóságosabb Oltáriszentségben. Vágyva vágyom tiszta lelketekbe térni! Várlak benneteket a tabernákulumban! Értetek maradtam itt. Ne várakoztassatok! A Földön az életetek véges. Amilyen állapotban ér a halál, az meghatározza örök sorsotokat.
Gyermekeim! Van igazságszolgáltatás. Minden bűn büntetésért kiált. A pokolban örökké szenvedni kell a Földön elkövetett bűnökért. Gondolatban is lehet vétkezni. Előttem a
szándék számít. Csak az akarat a tiétek. Ha jót akartok,
megadom a lehetőséget, hogy megtegyétek. Sajnos a roszszat is megengedem, mert tiszteletben tartom szabad akaratotokat. Fogadjátok meg figyelmeztetéseimet! Olvassátok
és váltsátok tettekre az Evangéliumot! Akkor nincs félnivalótok a haláltól, mert irgalmas Szívemre ölellek benneteket.
Megáldalak titeket arra, hogy mielőbb megtérjetek és üdvözüljetek. Fogadjátok szeretetteljes áldásomat, az Atya, a
Fiú és a Szentlélek nevében.”
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Szentírási megerősítés: Máté 19, 14: „Jézus mondta”
2019. április 21. Húsvét vasárnapján az Úr Jézus: „Drága
szeretett gyermekeim! Feltámadtam mindnyájatok nagy
örömére. Szent Édesanyám volt az első, aki megpillanthatott. Sírt és nevetett örömében, hogy újra életben látott.
Testem jobban fénylett, mint a Nap. Kimondhatatlanul örültünk egymásnak. Aztán jöttek a tanítványok. Elképzelni
sem tudták, mit jelent feltámadni. Alig hittek a szemüknek,
amikor megláttak. Azért ettem velük, hogy elhiggyék, hogy
valóban élek, és van Testem.
Drága gyermekeim! Örüljetek és ujjongjatok, mert ti is fel
fogtok támadni. A lelketek örökké él, és a testetek is fel fog
támadni az utolsó napon. De ennek egy feltétele van. Az,
hogy szeressétek az Istent. Atyámat, Engem és a Szentlelket. Mibennünk, a teljes Szentháromságban pedig egymást. Úgy, ahogy Én szerettelek titeket.
Gyermekeim! A szeretet mindig áldozatokat és lemondásokat kíván. A szeretet mindig a másik emberre irányul. Arra,
hogy segítségére legyetek, és mindazt adjátok meg neki,
amire szüksége van. Ne sajnáljátok az időt egymásra!
Gondoljatok arra, hogy amit e kicsinyek közül eggyel tesztek, azt Velem teszitek. Az utolsó ítéleten annak fogtok
örülni, ha jót tettetek felebarátaitokkal.
Gyermekeim! Az életetek ezen a Földön rövid. Gyűjtsetek
magatoknak kincseket, amiket magatokkal hozhattok az
Örök Hazába. Ezek a kincsek a szeretetből fakadó jócselekedetek.
Kicsinyeim! Ne gyűlöljétek egymást! A bűntől iszonyodjatok, de szánjátok a bűnöst, és imádkozzatok érte! Legyetek
irgalmasok, hogy nektek is irgalmazzak. Mindenki azt kapja
vissza odaát, amit a másiknak adott. Erre gondoljatok, mielőtt bosszút forralnátok ellenségeitek ellen. Törekedjetek a
békére! Akkor a békesség Istene megjutalmaz benneteket
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az örök békével, és öröklitek a Mennyet. Erre áldalak meg
benneteket Szívem végtelen, örök szeretetével, az Atya, a
Fiú és a Szentlélek nevében.”
Szentírási megerősítés: Máté 26, 13: „(Jézus) mondja”

Mária Julianna által kapott imák
2018. aug. 23. Az Úr Jézus: „Így imádkozz: Ó lángoló Tűz,
Szeretet, Aki az életedet adtad értem! Kérlek, add, hogy én
is az életemet adjam Érted! Gyújtsd szívemet lángra, hogy
én is lángoljak az Irántad való szeretettől, hogy ebben a
lángolásban elemelj Magadhoz! Ámen.”
2018. aug. 27. Szentáldozás után az Úr Jézus: „Drága
gyermekem, Szívemnek igaz gyöngyszeme! Nagyonnagyon szeretlek téged. Szem nem látta, fül nem hallotta,
amit készítettem neked. Az idő már itt van, amikor belépsz
országomba. Várd kitörő örömmel! Így énekelj Nekem a
lelkedben dicsőítő himnuszt: Ó drága Megváltóm, Isteni
Hitvesem! Jó nekem itt lenni a Te ölelő karodban. Jó nekem itt ülni oltárod lépcsőjén. Ó, mily drága nekem a Te
hajlékod! Hát még a szívemben birtokolni Téged, Aki itt
maradtál köztünk és magadat adod nekünk! Ó édes Megváltóm! Várva várom hívó szavadat: Jöjj! Beviszlek Atyám
házába! Ó mily édes lesz az a pillanat, amikor megláthatlak
Téged, Akire oly nagyon vágyom. Édes jó Jézusom! Kérlek,
add kegyelmedet, hogy életem minden percében hűségesen várjalak, hogy ki ne aludjon lelkem szeretetlángja.
Mindvégig csak Rád szomjazzak, Téged óhajtsalak, imádjalak és Hozzád vágyakozzak! Hőn imádott édes Megváltóm, Isteni Hitvesem! Lelkem minden erejével szeretlek és
imádlak Téged. Egyedüli vágyam az, hogy színről színre
lássalak! Téged, Igaz Megváltó Istenemet és Mindenemet.
Ámen.”
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2018. szeptember 18. Ima a Szentlélek által: „Ó, Fölséges,
ó, Hatalmas, ó, Mindenható! Szentek Szentje, Aki köztünk
maradtál a Legméltóságosabb Oltáriszentségben! Légy
áldva és imádva mindörökké!
Ó, Szentek Szentje! Kérlek, boríts be minket értünk kiontott
drága, Szent Véreddel, hogy a sátán ne tudjon közelíteni
hozzánk, mert a Te Véred a legnagyobb védelem az egész
világon. Mária, Édesanyánk, takarj be minket Isten - Anyai
szent palástoddal, védelmezz minket szent angyalaiddal
ebben a kaotikus, zivataros időben! Járj közben értünk
Szent Fiadnál!
Fájdalmas Anyánk, Aki a kereszt alatt álltál, Aki ott megkaptál minket, nyomorult bűnösöket, hogy a mi Édesanyánk
is légy. Ó, mily fájdalmas csere! Elvesztetted Legszentebb
Fiadat, az egyetlent, Akit nem csak szerettél, hanem imádtál, és megkaptál helyette minket, nyomorult bűnösöket. De
Fiad iránt való végtelen szeretetedből elfogadtál bennünket, mert társa voltál mindig Szent Fiadnak a Megváltásban, és Te is ki akartad venni a részed. Azért vállaltad,
hogy végigkísérd Fiadat a keresztúton, és látva rettenetes
haláltusáját, Vele maradtál a kereszt alatt. Jézus felszította
a Te Szeplőtelen, Hétfájdalmas Szívedben a lelkek megmentése utáni vágyat, hogy Te is felajánld minden szenvedésedet az Örök Atyának, Szent Fiad szenvedésével egyesítve a lelkek megmentéséért. Köszönjük Neked, Szűzanyánk! Kérlek, járj közben értünk Szent Fiadnál, mert a Te
közbenjárásod hathatósabb mindenki könyörgésénél! Kérlek, eszközöld ki Fiadtól mindazt a kegyelmet a bűnösök
számára, ami üdvözíti őket.
Ó, szentek Szentje! Aki halálos agóniádban kiáltottál:
„Szomjazom!” Szomjaztál az én lelkemre. Köszönöm,
Uram, a kereszteket, amelyekkel meglátogattál, mert egyedül a kereszt válik minden ember üdvösségére. Köszönöm,
hogy lehajoltál hozzám, hogy megfenyítettél, amikor erre
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volt a legnagyobb szükségem. Köszönöm azt a hatalmas
kegyelmet, amit Szűzanyám esdett le számomra, hogy
meghívtál az általad alapított, egyetemes, katolikus Anyaszentegyházba. Első felszólításod ez volt: „Áldozz meg!”
Mert az én nyomorúságos, méltatlan szívemet akartad beragyogni, megtölteni Isteni Jelenléteddel. A második hívás
pedig ez volt: „Térjél be közéjük!” Mindezt azért kaptam,
amint Te mondtad, mert szerettem Édesanyádat, és nem
tudtam elfogadni, hogy Őt lealacsonyítsák és bűnösnek
nevezzék. Jóllehet, korábban nem tanultam, de Ő számomra kezdettől fogva bűn nélkül való, szeplőtelen, tiszta,
szent, ártatlan, mert csak így méltó arra, hogy az Ő szeplőtelen méhében vegyél lakást, és Őt nevezd Anyádnak, Ő
pedig Téged Fiadnak.
Amilyen nagy volt az Ő boldogsága, amikor az angyal közölte Vele, hogy Ő lesz a Te Édesanyád, oly hatalmas volt
fájdalma kereszted alatt, amikor látott Téged kilehelni lelkedet. A feltámadásodig eltelt idő egy örökkévalóságnak
tűnt Számára, de sziklaszilárd hite, Beléd vetett bizalma,
reménye, nem hagyta Őt összeomlani. Hitt feltámadásodban, és meg is tapasztalta azt.
Kérünk, Urunk! Add meg nekünk is ezt a hatalmas hitet,
Beléd vetett bizalmat és reményt, ami Édesanyádban volt!
Minden nehézség közepette higgyünk, reméljünk, és bízzunk Benned, szeressünk Téged, és mindenkor megtapasztaljuk a Te gondviselő jóságodat és szeretetedet.
Jézusom! Te itt maradtál köztünk. Mindig itt vagy. Minden
tabernákulumban, minden Szentmisében és a keresztfán.
A kereszt elválaszthatatlan Tőled ebben a világban. A
Szentmise kereszthalálod vértelen megújítása. Az Oltáriszentség a Te drága Szent Tested és Véred, és egyben
feltámadott Tested is, amikor a szívünkbe betérsz.
Mindazokkal, akiket szeretsz, megosztottad keresztedet.
Olyan ez, mint amikor legkedvesebb barátunkkal megoszt78

juk bánatunkat és örömünket. Kérlek, Urunk, add, hogy
Irántad való szeretetből elfogadjuk keresztjeinket, soha ne
zúgolódjunk, hanem türelemmel hordozzuk azt a picike
szálkát, amit hatalmas keresztedből nekünk ajándékoztál.
Bár nehéz hordozni minden szenvedést, de sokkal jobb
nekünk Veled együtt szenvedni, és utána üdvözülni, mint
Nélküled vigadozni és elkárhozni.
A Mennyei Atya nem akarja, hogy csak egy is elvesszen
közülünk. Ezért küldött el Téged, hogy megtaníts az Atya
törvényére, és megválts minket. Kérjük kegyelmedet, hogy
mi is ott legyünk Veled, ahol Te vagy, és lássuk dicsőségedet, és egy egész örökkévalóságon át dicsőítsünk és magasztaljunk Téged és hálát adjunk Neked! Ámen.”
Szentírási megerősítés: Zsid 7, 21: „Megesküdött az Úr és
nem bánta meg”

Levelezés
2018. aug. 24. Az Úr Jézus: „Ezt üzenem X-nek: drága kisfiam! Szívem szeretete átölel téged. A keresztfán érted kiáltottam: Szomjazom! Üdvözíteni akarlak téged! Add át Nekem az életedet, hogy formáljalak, szent képmásomra alkossalak, mert csak így leszel alkalmas arra, hogy belépj
országomba. Abba a dicsőségbe, amelyet Atyám azoknak
készített, akik szeretik Őt. Ne félj semmitől! Bízzál Bennem
rendületlenül! Mindig melletted állok, a szívedben élek.
Csak annyi történhet meg, amennyit Én megengedek. Mindent a te javadra fordítok. Megáldalak téged és édesanyádat szívem csodálatos, minden emberi értelmet felülmúló
szeretetemmel az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”
Szentírási megerősítés: Lukács 1, 45: „Boldog, aki hitt annak a beteljesedésében, amit az Úr mondott neki!”
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2019. jan. 2. Az Úr Jézus: „Ezt üzenem X-nek: Bízzon
Bennem nagyon! Bizalma mértékében adom neki kegyelmemet. Csodákat fog megtapasztalni életében. Mindig vele
vagyok és gondoskodom róla. Most fogom megszabadítani
végérvényesen. Megáldom őt Szívem gondviselő szeretetével, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”
Szentírási megerősítés: Máté 26, 52: „Jézus szólt”

Szentírás-magyarázat az Úr Jézus és a Szentlélek Úristen által
Az alábbi kérdéseket egy római katolikus pap tette föl,
amelyekre az Úr Jézus és a Szentlélek válaszolt. Az atya
rejtve kíván maradni.
Szentírási szakasz: Mt 1,1-16 (Jézus családfája)
Kérdés: Miért nem ugyanaz a két újszövetségi családfa
(vö. Lk 3,23-38)? Boldog Emmerich Anna Katalin látomásai
alapján a lukácsi családfa valójában Máriáé.
Magyarázat: A Szentlélek Úristen: „Mindig a férfi származását vették figyelembe. József Dávid családjából származott, de szent hagyomány állítja, hogy Mária ugyan-így. Az
egyik nemzetségtábla Istenre vezeti vissza, a másik pedig
Istentől Józsefig, aki férje volt Máriának. Tehát mind a két
levezetésben az apának a származása volt a lényeg.”
Szentírási szakasz: Mt 1,1-16 (Jézus családfája)
Kérdés: Jézus ősei között voltak súlyos bűnösök és bálványimádó királyok is. Miért buktak el?
Magyarázat: A Szentlélek Úristen: „Az ószövetségi szentek
mind elbuktak, csak az újszövetségi szentek maradtak talpon azért, mert Jézus volt a védőpajzsuk az Oltáriszentségben.”
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Kérdés: Miért engedte meg az Úr, hogy ilyen ősei legyenek?
Magyarázat: „Azért engedte meg az Úr, hogy az Ő ősei
vétkezzenek, hogy így mutassa meg hatalmát az utána következő nemzedékeken, akik Hozzá csatlakoztak, és ezért
szentek lettek.”
Szentírási szakasz: Mt 1,2: „Ábrahám nemzette Izsákot;
Izsák nemzette Jákobot; Jákob pedig nemzette Júdát és
ennek testvéreit”
Kérdés: Júda volt Jézus őse, nem pedig József pátriárka,
aki Júda testvére volt. Mégis, miben mi a szerepe az igaz
József pátriárkának Jézus Urunkkal kapcsolatban?
Magyarázat: A Szentlélek Úristen: „József Jézus előképe
volt. Be kellett teljesednie a próféciának: Jézust ugyanúgy
eladták, mint Józsefet. Jézus mentett meg minket az örök
haláltól, József, az Ő előképe pedig megmentette népét az
éhhaláltól.”
Az Úr Jézus: „Én pedig saját Testemmel és Véremmel táplálom a népet, és megmentem őket a lelki haláltól, a kárhozattól.”
Szentírási szakasz: Mt 1,18 cím: Jézus születése
Kérdés: Jézus kisbabaként tudott önmagáról, rólunk és
mindenről?
Magyarázat: Az Úr Jézus: Mindre a válasz: „Igen.”
A Szentlélek Úristen: „A Baij Mária Cecília könyvben van
erre utalás, hogy az Úr Jézus a fogantatása pillanatától
kezdve engesztelt az emberiségért. Elszenvedte az anyaméhben a szűkös helyet. Tudott Önmagáról: Ő Istenember
volt kezdettől fogva. (12 évesen is az Istenségéből vette
bölcs tanítását a Templomban.)”
Szentírási szakasz: Mt 1,18-20 és 24-25: „Jézus Krisztus
születése pedig így történt: Anyja, Mária el volt jegyezve
Józseffel. Mielőtt egybekeltek volna, kitűnt, hogy méhében
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fogant a Szentlélektől. József pedig, a férje, igaz ember
lévén, nem akarta őt hírbe hozni, ezért elhatározta, hogy
titokban bocsátja el. Amikor ezeket forgatta szívében, íme,
az Úr angyala álmában megjelent neki és így szólt: „József,
Dávid fia, ne félj magadhoz venni feleségedet, Máriát, mert
ami őbenne fogantatott, a Szentlélektől van. József pedig
fölkelt álmából és úgy tett, amint az Úr angyala megparancsolta neki. Magához vette feleségét, de nem ismerte meg
őt, amíg az meg nem szülte a fiút; és a Jézus nevet adta
neki.”
Kérdés: Mária és József el voltak jegyezve és már házastársak is voltak?
Magyarázat: A Szentlélek Úristen: „A zsidóknál az eljegyzés már felért egy házassággal, csak még nem költöztek
össze.”
Kérdés: Mit jelent a „mielőtt egybekeltek volna” kifejezés?
Magyarázat: „Mielőtt egybekeltek volna”: tehát, még nem
voltak összeköltözve. Józsefnek pedig minden gyanakvása
logikus volt, három napig vívódott szegény. Mária rögtön
elment Erzsébetnek segíteni, mert akkor született Keresztelő Szent János. A távolléte alatt fejlődött a kisbaba, és a
félidős kismamán már látszott a növekvő magzat. Mária
pedig visszatértekor nem mondta el (alázatból és Józsefet
nem szándékozva kitenni a kétkedésnek), hogy mi az igazság, hanem az Istenre és az angyalra bízta, hogy mondják
el Józsefnek, mi az igazság.”
Kérdés: Miként kell érteni ezt a szakaszt: „de nem ismerte
meg őt, amíg az meg nem szülte a Fiút”?
Magyarázat: Az Úr Jézus: „Ez így helyénvaló. A megfogalmazás pedig, hogy „nem ismerte meg addig, amíg”, az a
zsidó felfogást tükrözi, akik nem tudták elképzelni azt, hogy
egy házaspár tisztaságban él egy fedél alatt, vagyis nincs
köztük házasélet.”
Szentírási szakasz: Mt 1,25: „de nem ismerte meg őt,
amíg az meg nem szülte a fiút; és a Jézus nevet adta neki.”
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Kérdés: Jézus Mária egyszülött Fia volt. Mégis valakik azt
állítják, hogy Jézusnak voltak vértestvérei. Mi erre a magyarázat?
Magyarázat: A Szentlélek Úristen: „Jézusnak nem voltak
testvérei: a zsidó jog szerint, hogyha Jézusnak testvérei
lettek volna, akkor nekik lett volna kötelességük az édesanyjukról gondoskodni. De mivel Máriának csak egyetlen
gyermeke volt, Jézus, ezért kellett neki a kereszten végrendelkezni és Jánosra bízni az Ő legszeretettebb Anyját.”
A Szentlélek Úristen a zsidó jogról: „A zsidó törvények kötelezték a családot: úgy Máriát, mint Józsefet és az Úr Jézust. Ezért mentek el bemutatni a Templomba a Kisdedet.”
Szentírási szakasz: Mt 3,11: „Én vízzel keresztellek titeket
a megtérésre, de aki utánam jön, erősebb nálam: a saruit
sem vagyok méltó hordozni. Ő Szentlélekkel és tűzzel fog
megkeresztelni titeket.”
Kérdés: Mi a Szentlélek Úristen és a keresztség összefüggése?
Magyarázat: A Szentlélek Úristen: „Keresztelő Szent János a bűnbánatra keresztelt, de akkor még nem áradtam ki.
Viszont a bűnbánat kellett ahhoz, hogy megtérjenek és befogadják Jézus tanítását és utána a Szentlelket. Jézus tanítványai csak Jézus feltámadása, vagyis Húsvét után kereszteltek [értsd a keresztséget, mint szentséget], amikor
az Úr Jézus parancsba adta nekik, hogy kereszteljenek
meg minden népet az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”
Kérdés: Jézus tanítványai kiszolgáltatták a keresztség
szentségét már Húsvét előtt is? (Boldog Emmerich Anna
Katalinnál olvastam, hogy Jézus tanítványai Húsvét előtt is
kereszteltek/alámerítettek.)
Magyarázat: A Szentlélek Úristen: Jézus tanítványai Húsvét előtt is kereszteltek [értsd: nem szentségi keresztséggel]: „Jézus és tanítványai pótolták a hiányt, hogy a Keresztelő meghalt, és hogy folytatódjon a bűnbánati keresztség.”
83

Kérdés: Húsvét előtt Jézus is keresztelt?
Magyarázat: A Jn 4,2 szerint „Jézus nem keresztelt, csak a
tanítványai”. [Boldog Emmerich Anna Katalin írásai alapján
én úgy emlékszem, hogy Jézus is keresztelt.] Az Úr Jézus:
„Én nem kereszteltem soha a bűnbánatra [itt az Úr a jánosi
alámerítésre gondol]. Én a Szentlélekkel kereszteltem,
amint azt Keresztelő Szent János mondta, hogy: „itt jön az,
Aki a Szentlélekkel fog megkeresztelni benneteket” – amikor bemutatott Engem. Emmerich Anna Katalin erre értette,
hogy Én kereszteltem, mert Én a Szentlélekkel kereszteltem meg az embereket, de nem abban a formában, ahogy
ma az Egyház teszi: sem vízzel való alámerítéssel, sem
leöntéssel, hanem a Szentlélek kiáradásával, amit az emberek az Én igehirdetésemben és tanításomban részesülve
kaptak meg.”
A Szentlélek Úristen: „Keresztelő Szent János, mint Jézus
előfutára, a bűnbánat keresztségével készítette fel a népet
a Messiás fogadására. Jézus, Akiben beteljesültek a próféciák, nem állhatott be a sorba, hogy Ő is fölkészítse a népet a saját fogadására, részben azért, mert ezt már megtette a Keresztelő, Ő viszont merőben újat hozott, a Szentlelket, és Őbenne beteljesültek a próféciák.
Szentírási szakasz: Mt 3,13-15: „Akkor Jézus Galileából
elment Jánoshoz a Jordán mellé, hogy megkeresztelkedjék. János igyekezett visszatartani: „Nekem van szükségem
a te keresztségedre – mondta –, s te jössz hozzám?” Jézus
ezt mondta: „Hagyd ezt most! Illő, hogy mindent megtegyünk, ami elő van írva.” Erre engedett neki.”
Kérdés: Miért kellett Jézusnak megkeresztelkednie?
Magyarázat: Szentlélek Úristen „Ahogy az Evangéliumban
írva van (vö. Mt 3,15), nem volt szüksége a keresztségre
(nem volt bűne), de Jézus ezzel példát akart mutatni a többieknek, hogy ők is keresztelkedjenek meg. Ez vonatkozik
a két gerlicére és a körülmetélésre is. (vö. Lk 2,21 és 24):
Jézusnak erre nem volt szüksége (a körülmetélésre), de
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Mária és József példát mutattak. Jézus mindenben hasonlóvá vált hozzánk és példát mutatott. Ő meg akarta ízlelni
az embernek az egész életét, mindent, ami az embert körülveszi. Tehát Ő úgy viselkedett, mint közülünk egy, azzal
együtt, hogy Ő nem volt bűnös, tehát bűnt nem követett el.”
Kérdés: Szűz Máriának is meg kellett keresztelkednie? (A
Szentírásból nem derül ki, de Emmerich Anna Katalinnál
van rá utalás.)
Magyarázat: Az Úr Jézus: „Igen.”
Szentírási szakasz: Mt 4,1-4: „Akkor a Lélek elvezette Jézust a pusztába, hogy megkísértse az ördög. Miután negyven nap és negyven éjjel böjtölt, végül megéhezett. (...)”
Kérdés: Miért tette ki magát az Úr a kísértésnek?
Magyarázat: A Szentlélek Úristen: „Jézus mindent ki akart
próbálni, amiben az embernek része volt, ezért vetette alá
magát annak, hogy a pusztában megkísérthesse a sátán.”
Kérdés: A Szentlélek vezette ki?
Magyarázat: A Szentlélek Úristen: „Ez egy próbatétel volt,
hogy megízlelje az emberek szenvedését.”
Kérdés: Valóban nem evett az Úr Jézus?
Magyarázat: „Jézus 40 napig készült föl arra, hogy fellépjen és elkezdje nyilvános működését. Ez a hosszú böjt nem
feltétlenül csak a gyomor böjtjéből állt. A pusztai körülmények nagyon sok önmegtagadásra késztették, tehát nem
volt egy olyan kényelem, mint egy lakásban, házban, ahol
régebben lakott. Az Úr megízlelte a kísértésnek minden
fajtáját, és ebbe beletartozik a nemi kísértés is, aminek ellene mondott. Ezzel is engesztelt az emberi nem bűneiért,
a telhetetlenségért, a harácsolásért, az élvhajhászatért.
Jézus válaszából pontosan kiderül, amikor a sátán arra
akarja rávenni, hogy a kövekből kenyeret változtasson át,
hogy Jézus lemond arról, hogy ezt megtegye, holott hatalmában állt volna. Helyette, ahogy az apostoloknak mondja
a szamariai kútnál: az Ő eledele az, hogy Isten akaratát
megtegye (vö. Jn 4,34). Ugyanezt válaszolja a sátánnak:
85

„Nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden Igével,
amely Isten szájából származik.”
„Végig gyötörte az éhség és mégsem halt bele.” Az Úr Jézus: 40 nap étlen-szomjan: „Az Én isteni erőből volt lehetséges ez a hosszú böjt. Mert az Én táplálékom elsősorban
az volt, egész küldetésem alatt, hogy megtegyem Atyám
akaratát. Az engedelmesség erősített abban, hogy véghezvigyem Atyámtól kapott küldetésemet.”
A Szentlélek Úristen: „Az Úr nem evett. Az isteni erő támogatta és életben tartotta, mert Ő Istenember volt. A rettenetes sok szenvedés, amit a keresztre feszítés előtt rámértek:
azt közönséges ember nem bírta volna ki. Akkor is az isteni
erejét használta fel, amikor le akarták dobni a szikláról és
áthalad közöttük, és akkor is, amikor a vízen járt. Feltámadásával bizonyította, hogy Ő az Isten Fia.”
Szentírási megerősítés: Jn 6, 40: „Mert Atyám akarata az,
hogy mindenkinek, aki látja a Fiút és hisz benne, örök élete
legyen; és én feltámasztom őt az utolsó napon.”
Szentírási szakasz: Mt 5,3-12: A Nyolc Boldogság:
„Boldogok a lélekben szegények, mert övék a mennyek
országa.
Boldogok, akik sírnak, mert ők vigasztalást nyernek.
Boldogok a szelídek, mert ők öröklik a földet.
Boldogok, akik éhezik és szomjazzák az igazságot, mert ők
kielégülést nyernek.
Boldogok az irgalmasok, mert ők irgalmat nyernek.
Boldogok a tisztaszívűek, mert ők meglátják Istent.
Boldogok a békeszerzők, mert őket Isten fiainak fogják hívni.
Boldogok, akiket az igazság miatt üldöznek, mert övék a
mennyek országa.
Boldogok vagytok, amikor gyaláznak és üldöznek titeket, és
hazudozva minden rosszat mondanak rátok miattam. Örüljetek és ujjongjatok, mert jutalmatok nagy a meny-
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nyekben; így üldözték ugyanis a prófétákat is, akik előttetek
voltak.”
Kérdés: A „lélekben szegény” az, aki nem ragaszkodik
semmihez?
Magyarázat: Az Úr Jézus: „Igen”.
Kérdés: Miért boldogok, akik sírnak?
Magyarázat: A Szentlélek Úristen: „Azért boldogok, mert
az Isten az Ő Atyjuk, Aki fölötte áll minden nyomorúságnak
a Földön. Amin sírnak: ezt úgy kell elképzelni, hogy nem
esnek kétségbe. Minden szenvedésükben ott ragyog rájuk
a napsugár, ami Isten gondviselő szeretete: Benne bíznak.
A hitetlen öngyilkos akar lenni, a hívő pedig boldog, a hite
megerősödik, mert nem merül el a problémában, hanem
felülemelkedik rajta. Rábízza az Úrra. E sorok írójának a
jelszava is ez: „nem érdekel”. És az Úr tényleg mindent
megold és mindenben megsegít.”
Az Úr Jézus: „A Gondviselő Isten fölötte áll minden kínnak,
gyötrelemnek, szenvedésnek és problémának. A hívő ember, aki élő hittel Istenben bízik, és teljesen Rá hagyatkozik, minden körülmény között ezért boldog.”
A Szentlélek Úristen folytatja a keresztényi boldogsággal
kapcsolatban: „Boldogok, akik nem látnak, és mégis hisznek” (Jn 20, 29): ez a kilencedik boldogság. Ezt Tamásnak
mondta Jézus.”
Ehhez kapcsolódó szentírási szakasz: Lk 11, 27-28: „Történt pedig, hogy amikor ezeket mondta, a tömegből felkiáltott egy asszony: „Boldog a méh, amely hordozott, és az
emlők, amelyeket szoptál!” Erre ő azt mondta: „Inkább azok
a boldogok, akik Isten szavát hallgatják, és megtartják azt!”.
Az Úr Jézus: „Ezzel a válaszommal azt akartam mondani,
hogy a lélek magasan fölötte áll a testnek. Mária, az Én
Édesanyám, elsősorban nem azért boldog, mert Engem
világra hozott és táplált, hanem azért, mert fölismerte és
beteljesítette Isten akaratát. Minden boldogság alfája és
ómegája ez: fölismerni Isten akaratát és azt véghez is vinni.
Ez minden emberre vonatkozik. Azok, akik nincsenek olyan
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közeli kapcsolatban Velem, mint Mária és az Engem követő
szentek nagy serege: ők is megkapják Tőlem az indítást a
jó dolgokra, és ha teljesítik: megteszik akaratomat.”
Én (aki a kérdéseket föltettem): „Az Úr okosabb, mint mi” –
fűztem hozzá boldogan és önfeledten e szavakra. Az Úr
Jézus pedig ezen örömteli felkiáltásomra ezt a szakaszt
idézte számomra Önmagáról: „Mindannyian az Ő teljességéből merítettünk.” (vö. Jn 1,16) [Vagyis Ő minden okosság
forrása.]
Kérdés: Mit örökölnek a szelídek?
Magyarázat: Az Úr Jézus: „A szelídek a Mennyek Országát
öröklik. Az is föld, de megdicsőült anyag. Sokkal tökéletesebb, mint ez, ahol most éltek. Az a föld pompás virágokat,
növényeket és fákat terem. Sokkal termékenyebb, mint ez,
ahol éltek. Ott minden tökéletes, így a megdicsőült anyag
is. A Jelenések könyve ezt írja: „minden hónapban gyümölcsöt hoznak a fák”. Ott nincs szárazság, aszály, nincsenek
kártevők, ott mindent a tökéletes szeretet fed be, mert ott
maga Isten van a mindenségben. Ezt jelenti: „a szelídek
öröklik a földet”: ők a Mennyország birtokosai már itt a Földön, odaát pedig kiteljesedik az ő boldogságuk.”
A Szentlélek Úristen: „A Mennyországban vannak fák, virágok. Állatok is, de nem azok, amik a Földön éltek, mert a
Földön élő állatok nem üdvözülnek. (lásd: Akiane Kramarik
festő lány pompás növényeket, erdőket, lovakat festett,
hogy épp csak meg nem mozdul a vásznon). Az Új Világban és a Mennyben is uralkodnak a szentek, s a végső
időkben ezt a Földet is átalakítja az Úr és fölveszi a
Mennybe.
Kérdés: Vannak tehát a Mennyben állatok?
Magyarázat: „Igen, állatok is vannak azért, hogy az embereknek örömöt szerezzenek. Ezek mind szelídek és kedvesek. Nem ártanak sem az embereknek, sem egymásnak.”
Kérdés: Miért van megismételve a nyolcadik boldogság?
Magyarázat: A Szentlélek Úristen: A nyolcadik boldogság
meg van ismételve: „Az első részben általánosságban
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mondja az Úr, hogy övék a Mennyek Országa, a 2. részben
pedig kibontja az üldözést. Tehát a kettő egy. A többinél
fölösleges kibontani. Már maga az Ószövetség azt írja,
hogy Krisztus miatt vágójuhokként tartanak és irtanak minket: tehát ez jellemző az egész kereszténységre, hogy állandó vértanúságban kell szenvedniük. Ezért kell biztatni
őket, hogy tartsanak ki, mert nagy lesz jutalmuk a Mennyben. Az Egyház magvetése a keresztények vére. Egy fiú is
ezt mondta egy buddhistának (aki a szomszédban lakott,
aki meghazudtolta Jézust, hogy nem is élt), hogy ha ez hazugság lenne [t.i. Jézus Krisztus, és amit Ő hirdetett], akkor
nem ontották volna a vértanúk Krisztusért a vérüket. Az
ember nem bolond. Egész hitünknek az a lényege, hogy
Isten lehajol mindig az emberhez, és megtapasztaltatja vele, hogy él, hogy szereti, hogy vele van; tehát egy személyes kapcsolat van Jézus és az ember között. Ezért mondta
az Úr Jézus, hogy „szüntelenül imádkozzatok”. Azért kéri,
hogy szüntelenül imádkozzak, hogy tudjam, hogy Attól kapom, Akitől kérem. Belátjuk, hogy az a legjobb megoldás,
amit az Istentől kaptunk: csak az az egy jó nekünk, amit az
Isten ad: ezt kell hirdetni a híveknek, hogy ne csalódjanak,
ha mást kapnak, mint amit kértek. Az élő hit = személyes
kapcsolat Jézussal. Ami a megtapasztaláson múlik. De
úgy, hogy az állandó párbeszéd, ima. Ezt az egyet kérte az
Úr Jézus, hogy „szüntelenül imádkozzatok”. Mert ha nem
beszélek a másik személlyel, akkor nincs kapcsolatról szó.
S az ima az párbeszéd Istennel.
Az Úr Jézus: „Az Egyház értékrendje merőben más, mint a
világé, ezért állandóan üldözik híveimet, mert nem pendülnek egy húron a bűnösökkel, kiszakítják magukat a világi
szórakozásokból, a züllésből, a paráznaságból, a tolvajságból, és minden bűnből, ezért gyűlöli őket a világ. Ezért
van kétszer a vigasztalás miatt, hogy „boldogok, akik üldözést szenvednek az igazságért, mert nagy lesz a jutalmuk a
Mennyben”.
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Szentírási szakasz: Mt 5,18: „Bizony, mondom nektek:
amíg el nem múlik az ég és a föld, egy i betű vagy egy
vesszőcske sem marad el a törvényből, amíg minden be
nem teljesedik.”
Kérdés: Itt melyik törvényről van szó? Az ószövetségiről?
Magyarázat: A Szentlélek Úristen: „Itt csak a Tízparancsolatról van szó, mert csak ez az egy maradt fenn.
Kérdés: Mi van még érvényben az ószövetségi törvénykezésből?
Magyarázat: „Azzal nem kell foglalkozni. Bőven elég nekünk az Evangélium. Az mindenre választ ad. Aki az Evangéliumot megtartja, az már itt szent.”
Szentírási szakasz: Mt 5,22: „Mindenki, aki haragszik testvérére, méltó az ítéletre. Ha valaki azt mondja a testvérének: ‘Oktalan’, méltó a főtanács ítéletére; aki pedig azt
mondja: ‘Bolond’, méltó a gyehenna tüzére.”
Kérdés: Mit ítél el ez a szentírási szakasz?
Magyarázat: A Szentlélek Úristen: „Ez a megvetésről szól.
Tehát ha én megvetem a másikat bármi ok miatt, legyen az
fogyatékosság, vagy szellemi elmaradottság, vagy tudatlanság, vagy képzetlenség, akkor én megítélem, és mivel
egyedül az Istené az ítélet, Ő az Örök Bíró, ezért lennék
méltó a pokolra. Ez a megítélés. Az, hogy a másiknak nevén nevezem a tulajdonságát, az más téma. Mindig a belső
érzés motivál: az buktatja el, vagy emeli föl az embert. A
végítéleten a személyt nem lehet különválasztani a bűnétől,
de itt még külön kell választani. Nekem elővételezni kell azt
a jóindulatot, hogy Isten őt is jónak teremtette és üdvözíteni
akarja.”
[Sértő a bűnös embernek a jelző.] „A bűnös ember általában elfogult önmagával. Külön kell említeni az ember konkrét cselekedeteit. Ezt kötelességünk elmondani, hogy felvilágosítsuk az illetőt. A meg nem bocsátás tényleg halálos
bűn: ha ez a kijelentés haraggal és meg nem bocsátással
párosul, akkor vagyok méltó a gyehenna tüzére. De ha ha90

rag és gyűlölet nélkül megállapítom, hogy az illető butaságot csinált, az nem bűn. Jézus ezt mondta a farizeusoknak:
„viperák fajzata”.
[A talentumok] „Kötelességünk szólni. Az Úr kiválasztottja
és e sorok lejegyzője például sokkal többről ad számot,
mint az átlagember.”
Szentírási szakasz: Mt 5,23-26: „Amikor tehát fölajánlod
adományodat az oltáron, és ott eszedbe jut, hogy testvérednek valami panasza van ellened: hagyd ott az adományodat az oltár előtt, és először menj, békülj ki testvéreddel, s csak akkor menj és ajánld föl adományodat. Egyezz
meg ellenfeleddel gyorsan, amíg vele vagy az úton; nehogy
ellenfeled átadjon téged a bírónak, a bíró pedig a törvényszolgának, és börtönbe vessenek. Bizony, mondom neked,
semmiképp sem jössz ki onnan, amíg meg nem fizeted az
utolsó fillért.”
Kérdés: Van valamiféleképpen idő a Mennyben?
Magyarázat: Az Úr Jézus: „Drága gyermekeim! Az idő az
örökkévalóságban úgy, ahogy a Földön van: nem létezik.
Itt, a Földön, mindig rohantok, versenyt futtok a percekkel,
és már ez maga egy nagy szenvedés. Egy állandó stressz,
félelem: kifutok az időből, nem fogok elkészülni, el fogok
késni. Már a gyerek is ettől szenved, amikor a szülő sietteti,
hogy igyekezzen, mert elkésnek az óvodából, iskolából,
orvostól – bárhonnan. A Mennyben, ahol teljes béke, nyugalom és szeretet van: nem ismerik az időnek ezt a formáját. Az idő úgy létezik ott, mint állandóság, boldogság, béke, szeretet. Ott mindent egyszerre lehet látni az üdvözült
személy vágyának megfelelően. Egyidejűleg láthatnak Engem kis csecsemőnek, amint megszülettem a Földre, láthatnak Engem, amint viszem vérző testtel a keresztgerendát a Golgotára, láthatják az összes kínszenvedésemet,
amelybe itt most belehalnátok ti, akik szerettek Engem.
Ugyanakkor Velem társaloghatnak a szentek külön-külön
édes kettesben, mintha csak ők lennének a beszélgetőtár91

saim, és csak rájuk figyelek. Mivel Én egyidejűleg rengeteg,
meghatározatlan sok helyen jelen vagyok: ezt bizonyítja a
Földön a Szentáldozás, amikor rengeteg lélekbe betérek,
és mindegyiknek külön-külön kegyelmet adok. Vagy ehhez
hasonlít Édesanyám fatimai megjelenése, amikor a három
pásztorgyermek külön-külön kapott más-más üzenetet, és
mindegyik másképpen látta a Szűzanyát egy ugyanazon
időben. Ez azt jelenti, hogy Édesanyám akkor három különböző helyen volt jelen egyidejűleg. Ugyanezt megadom
a szenteknek a Mennyben, akik mindenekfölött imádnak és
szeretnek Engem: egyidejűleg személyes beszélgetésbe
merülhetnek Velem, ugyanakkor a milliárdnyi szentek és
szent angyalok seregében dicsőítenek Engem [ez ugyanaz
az egy üdvözült lélek]. Ugyan-akkor, ha annak az üdvözült
léleknek, vagy szentnek kedve van társalogni akárhány
barátnőjével, ismerősével, rokonával, akkor azt mind megteheti egyidejűleg, különböző helyeken. Ugyanígy van a
helyváltoztatás is. Ez olyan, mint itt a Földön a gondolat,
hogy én gondolatban elmegyek a Föld túlsó féltekéjére, és
ott találkozom egy ismerőssel, vagy körülnézek egy tájon: a
Mennyben ezt megvalósul. Nincs tér és idő, nem kell utazni. A tér és az idő korlátai a Földön azért vannak, mert a
lélek bele van préselve a testbe. Mihelyst kilép a testből,
már nem vonatkoznak rá ezek a korlátok. Ugyanaz a lélek
egyszerre több személynek is megjelenhet egyidejűleg a
Földön, mindig más-más tartalommal. Hasonlít ez az Én
feltámadásom utáni megjelenéseimhez, mert a megdicsőült
test tulajdonságai merőben másak, mint a porsátor test,
amiben itt most éltek. Csukott ajtókon, falakon keresztül kibe jártam, beleláttam a gondolataikba: ezt földi testemben
azért tehettem meg, amikor például Bertalannak mondtam,
hogy láttam őt a fügefa alatt, mert beleláttam a farizeusok
és az apostolok és mindenki gondolatába, mert Istenemberként éltem a Földön. Egyszerre birtokoltam a megdicsőült test és a földi test tulajdonságait. Jóllehet, Istenségemet
teljesen elrejtettem azért, hogy merjenek Hozzám közeled92

ni. Ha úgy ragyogtam volna köztük, mint ahogy a Táborhegyen a három apostol látott: leborulva imádtak volna, és
nem mertek volna Hozzám közeledni.”
Kérdés: A tisztítótűzben miként számítják az időt?
Magyarázat: „A tisztítótűzben az idő hasonlít ahhoz, amikor egy ember a Földön nagyon szenved. Az Én háromórás
haláltusám a keresztfán száz évnek felelt meg. Mert amikor
elviselhetetlen a szenvedés, akkor a percek nagyon nehezen telnek. Ugyanez vonatkozik a tisztítótűzben szenvedő
lelkek időérzékelésére is. Ott 1 év 1000 évnek felel meg, de
úgy is mondhatom, hogy 1 nap annyi, mint 1000 év. A kifejezés, hogy „másvilág”, vagy „túlvilág” teljesen helytálló.
Nem lehet hasonlítani a földi világhoz. Itt, a Földön örök
mozgásban van minden, kezdve a legkisebb anyagi részecskéktől. Amíg egy ember él a Földön, azon túl, hogy
látjátok mozogni, dolgozni, jönni-menni: ez csak a külső
megjelenési forma. De belül dobog a szíve, csörgedezik a
vére, állandóan cirkulál, levegőt kell vennie, a tüdő állandóan frissül, szállítja a levegő az oxigént a szervezetbe, és
termelődnek a savak, a gyomorsav, a hormonok, stb., stb.
Amikor egy ember meghal, látszólag mozdulatlan halott, de
a testében levő baktériumok és atomok: ezek az anyagi
részecskék ugyanúgy mozgásban vannak. Ezért tud lebomlani a test, és elporlik, mint ahogy a porból lett, vagyis
a Föld anyagából épült fel. Visszatérve a tisztítótűzben levő
időhöz: az időt nagyon fájdalmasnak és rendkívül hosszúnak érzik. Vannak szakaszok: ha például egy szenvedő
lélek a tisztítótűz aljára zuhan – mert arra van szüksége,
hogy ott tisztuljon meg sok bűnétől –, akkor egy idő után
mindig följebb kerül középszintre, vagy a felsőbb szintre, és
ezeket a különbségeket érzi, mint eltelt időt [tehát ezeket a
szakaszokat érzi]. A túlvilági élet egy állapot: úgy a tisztítótűzben levő, mint az üdvözült lelkek számára. A tisztítótűzben a lelkek megtisztulnak, mert ha nem tisztulnának meg,
alkalmatlanok lennének belépni a Mennybe. A Mennyben
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pedig az üdvözült lelkek elnyerik az örök boldogságnak azt
a fokát, amit földi életükben cselekedeteikkel kiérdemeltek.”
Szentírási szakasz: Mt 5,31-32: A válás „Azt is mondták:
‘Aki elbocsátja feleségét, adjon neki válólevelet’. Én viszont
azt mondom nektek, hogy mindaz, aki elbocsátja feleségét
– kivéve a paráznaság esetét –, házasságtörővé teszi, és
aki elbocsátott nővel összeházasodik, házasságot tör.”
Kérdés: Mit jelent ez a szakasz: „kivéve a paráznaság esetét”?
Magyarázat: A Szentlélek Úristen: „Amikor nem szentségi
házasságban élnek együtt, akkor elbocsáthatja. Ha pedig
gyerekeik vannak, akkor kössenek házasságot. Asztaltól
távol azt jelenti, hogy nem élnek egy háztartásban.
Az Úr Jézus: Kivéve a paráznaság esetét: „A katolikus híveknek csak megszentelt házasságban szabad együtt élni.
Ami ezen túl megy, az paráznaságnak minősül. Katolikus,
gyakorló hívő nem élhet élettársi kapcsolatban, és nem
köthet újabb polgári házasságot, ha már volt egy szentségi
házassága és abból elvált, mert a második paráznaságnak
minősül. A gyermekáldás, ami ebből származik: nem szenteli meg, mert az nem szentség. Erre mondtam, hogy nyugodtan elbocsáthatja, mert ez paráznaságnak minősül.
Sajnos manapság nagyon gyakori a rendetlen együttélés,
ami paráznaságnak minősül. Ha valaki megtér, és Engem
akar követni a keskeny úton, akkor kötelessége szakítani
minden olyan rendetlen kapcsolattal, amely halálos bűnt
jelent a számára. Ha nem szentségi házasságban élnek, és
gyermekek vannak: nem kötelesek szétválni, a gyermekek
miatt sem, viszont meg kell szakítani minden házastársi
kapcsolatot, és akkor nem minősül paráznaságnak. Akkor
mindkét fél gyakorolhatja a vallását, gyónhatnak, áldozhatnak. Én pedig betudom bűneik levezekléséül önmegtartóztató életmódjukat.” [Csak az ágytól való különválást jelenti
ez.] Az Úr választottja: „Bonajunkta (=Váry József) atya
rendszeresen feloldozta az olyan házastársat, aki nem
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szentségi házasságban élt, de nem volt köztük nemi kapcsolat. (Ezek zömében már idős emberek voltak.) Az egyik
fél, többnyire a feleség erős ígéretet tett, hogy ezt lezárta,
és a szentségekhez szeretne járulni. Bonajunkta atya megengedte. Tehát ez a második „házasság”, csak polgári: de
ezzel az erős ígérettel. Ha nincs nemi kapcsolat, akkor élhet vele együtt. Mos, főz, takarít rá. Összehoztak egy családi házat, most adjanak el mindent, és menjen világgá?!
Mindkét fél végzi a maga munkáját, ahogy meg van osztva.”
Szentírási szakasz: Mt 5,33-37: Az eskü. „Szintén hallottátok, hogy azt mondták a régieknek: ‘Ne esküdj hamisan,
hanem add meg az Úrnak, amit esküvel ígértél!’ Én viszont
azt mondom nektek, hogy egyáltalán ne esküdjetek: se az
égre, mert az az Isten trónja, se a földre, mert az az ő lábainak zsámolya, se Jeruzsálemre, mert az a nagy király városa. A fejedre se esküdj, mert egyetlen hajszáladat sem
tudod fehérré vagy feketévé tenni. Legyen a ti beszédetek:
igen, igen, nem, nem; ami ezeknél több, a gonosztól van.”
Kérdés: Miért alkalmaznak mégis eskü-formulákat az Egyházban?
Magyarázat: Az Úr Jézus: „Ne esküdjetek sem az égre,
sem a Földre”: Abban az időben a zsidók minden kis dologra esküdöztek, ami komolytalanná tette az esküt. Én a
gondolkodásukat akartam átformálni, hogy ne legyenek
kétszínűek, képmutatók, ezért ezt mondtam nekik: szavatok legyen igen-igen, nem-nem. Ami azt jelenti, hogy mindig az igazságot közöljék a másik féllel, és amire igent
mondanak, arra nem mondhatnak nemet, mert ez képmutatás. Az Egyház az emberek miatt nyomatékosítja esküvel
az életre szóló fogadalmakat. Ezek külön kategóriát képviselnek. A szent hagyomány azért tartotta meg az esküt,
mert az emberek nagy része ma sem őszinte, hanem képmutató.”
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Szentírási szakasz: Mt 5,38-42: A bosszú. „Hallottátok,
hogy azt mondták: ‘Szemet szemért, és fogat fogért’. Én
viszont azt mondom nektek: ne szálljatok szembe a gonosszal, hanem aki megüt téged a jobb arcodon, fordítsd
oda neki a másikat is. És aki el akarja perelni tőled az ingedet, engedd át neki a köpenyedet is; s ha valaki kényszerít téged egy mérföldnyire, menj el vele kettőre. Aki kér
tőled, annak adj, és attól, aki kölcsön akar kérni tőled, el ne
fordulj.”
Kérdés: Mit jelent: „ne szálljatok szembe a gonosszal”?
Magyarázat: Az Úr Jézus: „Ne szálljatok szembe a gonoszszal: ne vállaljatok fel nyílt harcot vele, mert ez csak boszszút szül és fölösleges. Törekedjetek a békességre! Kerüljétek a konfliktust! Mindig meg kell bocsátani egymásnak.
Ezért mondtam képletesen: ha megütik az egyik arcodat,
tartsd oda a másikat is. Ezt nem fizikálisan kell érteni, hanem a megbocsátás szándékát kell benne látni. Vagyis
nem szabad haragot tartani. Ha megbántanak, meg kell
bocsátani, ami újra nyitottá teszi az embert a szeretetre, de
egy újabb sérelem eltűrésére is, mert a szeretet mindig áldozatokat kíván. Ha újra megbántanak, azt újra föl kell vállalni. Készségesnek kell mutatkozni a békülékenységre, a
szolgálatra, mert akkor nincs mibe belekötni.”
Szentírási szakasz: Mt 5,43-48: Az ellenségszeretet. „Hallottátok, hogy azt mondták: ‘Szeresd felebarátodat és gyűlöld ellenségedet.’ Én viszont azt mondom nektek: Szeressétek ellenségeiteket, és imádkozzatok üldözőitekért, hogy
fiai legyetek mennyei Atyátoknak, mert ő fölkelti napját a
gonoszokra és a jókra, s esőt ad igazaknak és gonoszoknak. Ha ugyanis csak azokat szeretitek, akik titeket szeretnek, mi lesz a jutalmatok? Nemde a vámosok is ugyanezt
teszik? És ha csak a testvéreiteket köszöntitek, mi rendkívülit tesztek? Nemde a pogányok is ugyanezt teszik? Ti
tehát legyetek tökéletesek, mint ahogy a ti mennyei Atyátok
tökéletes.” Továbbá: 2Ján 1,7-11: „Sok csaló ment ugyanis
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szerteszét a világba. Ezek nem vallják, hogy Jézus Krisztus
testben
eljött.
Aki
ilyen,
az
csaló
és
antikrisztus. Vigyázzatok magatokra! El ne veszítsétek,
amit fáradozásotokkal elértetek, hogy teljes jutalmat kapjatok! Ha valaki túllép ezen, és nem marad meg Krisztus tanításában, akkor Isten sem az övé. Ha azonban valaki megmarad a tanításban, akkor az Atya is és a Fiú is az övé. Ha
valaki hozzátok jön, és nem ezt a tanítást hozza magával,
ne fogadjátok be őt házatokba, még azt se mondjátok neki:
„Üdv neked!”. Mert aki azt mondja neki: „Üdv neked!”, az
részes az ő gonosz cselekedeteiben.”
Kérdés: Köszönteni kell ellenségeinket, vagy nem?
Magyarázat: Jézus korában a köszöntés az nem annyi
volt, mint ma, hogy jó napot, jó estét, hanem szóba elegyedtek egymással, kicserélték egymás véleményét, ami
azt feltételezte, hogy közös nevezőn vannak.” Az Úr Jézus:
„Én erre mondtam, hogy ne is köszöntsétek őket, vagyis ne
álljatok szóba olyan emberekkel, akik más véleményen
vannak, elutasítják a jót és a rossz oldalt képviselik.”
Szentírási szakasz: Mt 5,48: „Ti tehát legyetek tökéletesek, mint ahogy a ti mennyei Atyátok tökéletes.”
Kérdés: Ez mire vonatkozik? Az előzőek betartására?
Magyarázat: Az Úr Jézus: „A tökéletesség maga az életszentség. [Nem kell összekapcsolni a korábbi olvasmánynyal – nem tartozik egybe. Az Evangélium prédikációs
könyv.] Isten minden embert a saját képére és hasonlatosságára teremtett. Minden embert szentnek, tisztának és
szeplőtelennek teremtett. De amikor az ősbűn által az első
emberpár elvesztette a kegyelem állapotát, ez az automatizmus megszűnt. Azóta az embernek harcolnia kell önmagával, a sátánnal és a világgal, hogy visszaszerezze az
életszentséget. Ezért mondtam: aki követni akar, tagadja
meg önmagát, vegye föl naponta keresztjét, és úgy kövessen”. Az ember önmagának a legnagyobb ellensége. Ha
nem mond le önmagáról, vagyis nem tagadja meg magát,
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nem lehet a tanítványom.” A Szent Isten szentnek teremtette az embert, de mivel ezt elvesztettük, ezért csak harc
árán lehet visszaszerezni.”
Szentírási szakasz: Mt 6,2: „Amikor tehát adakozol, ne
kürtöltess magad előtt, ahogyan a képmutatók teszik a zsinagógákban és az utcákon, hogy dicsőítsék őket az emberek. Bizony, mondom nektek: megkapták jutalmukat.”
Kérdés: Ha adakozok, jót teszek és másoknak elmondom,
akkor az már nem érdem?
Magyarázat: Az Úr Jézus: „Attól függ, hogy milyen szándékkal mondod, és hogy kinek. Ha hiú dicsőségvágy van
mögötte és az elismerést hajhászod, akkor az emberektől
kapsz jutalmat. De ha szerényen, önzetlen, tiszta szeretetből teszed [ez nem az elmondásra, hanem a cselekedetre
vonatkozik], Isten maga jutalmaz meg érte. Erre mondtam:
„ne tudja a te jobb kezed, mit cselekszik a bal”. Ez azt jelenti, hogyha adakozol, azt nem kell mással tudatni, elég,
ha Isten látja. Tanítójelleggel lehet.”
A Szentlélek Úristen: „Példákon keresztül – a hitoktatásban
– lehet erről beszélni, de nem konkrétan, hogy „én mit adtam, mit tettem”.
Szentírási szakasz: Mt 6,5: „Mikor pedig imádkoztok, ne
tegyetek úgy, mint a képmutatók, akik szeretnek a zsinagógákban és a terek sarkán állva imádkozni, hogy feltűnjenek az embereknek. Bizony, mondom nektek: megkapták
jutalmukat.”
Kérdés: Imameghallgatásokat meg szabad osztani másokkal?
Magyarázat: A Szentlélek Úristen: „Imameghallgatásokat
megosztani, az az Isten dicsőségére szolgál.” Az Úr Jézus:
„Az isteni indíttatásokról beszámolni nagyon hasznos, mert
alátámasztja a hitet és előreviszi a hallgatóság hitéletét.”
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Szentírási szakasz: Mt 6,7: „Az imádságban pedig ne fecsegjetek, mint a pogányok, akik úgy gondolják, hogy a
bőbeszédűségükért nyernek meghallgatást.”
Kérdés: Mi a fecsegés az imában?
Magyarázat: Az Úr Jézus: „Nagyon sok olyan hívő van, aki
a Szentáldozás után elkezd panaszkodni Nekem. Csak
annyiban vesz tudomást Rólam, hogy a szívébe tértem,
hogy Rám zúdítja problémáit, keserűségeit, és megoldást
vár rá. Ezt nevezem én fecsegésnek. Az igazi ima, főleg
Szentáldozáskor, vagy bármikor, követi a Miatyánk felépítését. A dicsőítést, hálaadást, és a kérést. De a legnagyobb
ima a hittel teli ima, amire minden kegyelmet megadok. A
hittel teli ima legmagasabb foka az ember teljes önátadása
Istennek. Amikor nem azt várja Tőlem, amit kér, hanem
teljesen Rám bízza a megoldást, mindent elfogad, mert
teljességgel Rám hagyatkozik, hisz, bízik és remél Bennem. Az ilyen ember soha nem csalódik. Élete boldog lesz,
és az élete legmagasabb fokú célját és reményét éri el: az
örök üdvösséget.”
Magyarázatként az Úr még ehhez hozzáfűzi, hogy Ő sokkal
nagyobbat akar adni, mint amit mi kérünk. Példát is mond
az Úr:
Egy ember kér egy bizonyos munkahelyet, de nem kapja
meg. Helyette az Úr mást ad neki. Lehet munkanélküliséget, de akkor maga Isten gondoskodik az emberről. A felszabadult idejét pedig kitölti az Úr az Ő szolgálatával. Ami
az egyén üdvösségére és sok más ember üdvösségére
válik. (Itt most nagyon zárójelben jegyzi meg Isten választottja, hogy az Úr végig arra gondolt, hogy amikor ő munkát
keresett, nem kapott, de az ideje felszabadult, megírta és
kiadta a lelki naplókat. Ezzel rengeteg ember üdvösségét
előmozdította az Úr. Jézus gondoskodik róla, semmiben
nem lát hiányt.) Az Úr Jézus: „Nagy kitüntetés, ha az ember
nem ragaszkodik álmai megvalósításához, még önmagához sem, hanem teljesen Rám bízza az életét. Az ilyen
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ember életében csodákat tudok tenni, mert nem köti meg a
kezemet.”
Szentírási szakasz: Mt 6,11: „Mindennapi kenyerünket
add meg nekünk ma”
Kérdés: Mit jelent a „mindennapi” szó?
Magyarázat: A Szentlélek Úristen: „Kettős jelentése van.
Testi és lelki táplálék. A testnek szüksége van a napi betevő falatra, hogy fenntartsa magát. A lélek nem szakadhat el
Istentől, Aki lelki táplálékot ad neki. Jézus a saját Testét és
Vérét adta az Eucharisztiában, Akit mindennap a szívünkbe
fogadhatunk. De aki akadályoztatva van ebben, arról is
gondoskodik az Úr. Kitart a lelkében az egyik Szentáldozástól a másikig. Rengeteg kegyelmet ad neki, érezteti vele
jelenlétét. Ő mondta, Jézus: „Nálam nélkül semmit nem
tehettek.” Mondja az Úr: „Sokszor azért engedek meg kudarcokat, hogy a hívő ember Hozzám kiáltson, megtapasztalja állandó jelenlétemet, és segítségemet. Ez a mindennapi lelki táplálék.”
Szentírási szakasz: Mt 6,13: „és ne vígy minket kísértésbe”
Kérdés: Erre a kifejezésnek mi az értelme az Úr imádságában?
Magyarázat: Az Úr Jézus: „Szent Jakab apostol szemléletesen megmagyarázza. Az embert mindig a saját vágya és
kívánsága kísérti. Az ördög csak azt az embert tudja kísérteni, akin fogást talál.” A Szentlélek Úristen megjegyzése
ehhez: „Olyan nincs, hogy valaki mentes legyen a kísértések alól, Az Úr ezt azért engedi meg, hogy el ne bízzuk
magunkat, és azért, hogy győzelmet arassunk felette. Például van egy életszentségben élő lélek, aki magasan képzett a hit területén, ismeri a Szentírást, tudja, hogy mi a
bűn, különbséget tud tenni jó és rossz között. Nem ragaszkodik semmihez, nem talál rajta az ördög fogást. Ez a jámbor lélek mindig kutatja Isten akaratát. Mit tesz ilyenkor a
100

gonosz lélek? Ha már bűnre nem tudja csábítani az embert, akkor ilyen jámbor gondolatot ad neki, hogy „ez az
Isten akarata, tedd meg!” A lélek meg is teszi, aztán roszszak a gyümölcsök. Ilyenkor kell a lelki vezető, aki útba
igazítja és felvilágosítja, hogy ez kísértés, és nem kell, de
nem is szabad megtennie, hisz nem Isten akarata, mert az
Úr nekünk csak jót akar, hisz Ő mondta: „gyümölcséről ismeritek meg a fát”.
Az Úr Jézus: „Ha valaki nem mond le mindenről, még saját
vágyairól is, az kísérthető. A Miatyánk mondatára Szent
Jakab adja meg a választ: „Senki se mondja, amikor kísértést szenved, hogy „Isten kísért”, mert Istent nem lehet
rosszra kísérteni, és ő sem kísért senkit.” (Jak 1, 13) Aki
viszont kíváncsi az Isten akaratára és kutatja, annak a
Szentlélek megmutatja a teljes igazságot úgy, ahogy most
ráirányítottam figyelmeteket Szent Jakab apostol levelére.
A szentek mind harcosok. Attól lettek szentek, hogy mindig
felálltak a bűnből, és továbbmentek.” Az Úr választottja ehhez: „Az ár tudja a döglött halakat is magával sodorni, de
nekünk mindig az árral szemben kell úszni, és ez mindig
nagy önmegtagadást és erőkifejtést kíván. Ez harc, és mi
mindig harcolunk a saját bűnbe esett természetünk ellen,
ezért döntéseink függvényében mi vagyunk saját magunk
ellenségei, vagy legnagyobb jót akarói.”
„Istent nem lehet rosszra kísérteni”: „Ez a fogalmazás azt
jelenti, hogy ha Istentől kér valamit az ember, de az nem
válna a lelke üdvösségére, azért azt az Úr soha nem adja
meg neki. Ezt jelenti ez a mondat.”
Szentírási szakasz: Mt 6,34: „Ne aggódjatok tehát a holnapért; a holnap majd aggódik önmagáért. Elég a napnak a
maga baja.”
Kérdés: Mi az, amiben aggódni kell a holnappal kapcsolatban és gondoskodni kell róla?
Magyarázat: Az Úr Jézus: „Ez automatikus. Az embernek
mindig el kell végeznie azt, ami módjában áll. Tehát a hol101

napról gondoskodnia kell olyan értelemben, hogy előrelátó,
hogy másnap is legyen az asztalon kenyér. Az embernek
gondoskodnia kell a családjáról. Amit viszont képtelen
megtenni, azt át kell adja Nekem: itt fogja megtapasztalni a
kegyelmet, ha hittel imádkozik.”
Szentírási szakasz: Mt 7,1: „Ne ítéljetek, hogy el ne ítéljenek titeket.”
Kérdés: Hogyan lehet mégis helyesen ítélni, ítélkezni a
Földön, hogy az ne legyen bűn?
Magyarázat: Az Úr Jézus: „Amikor egy tisztségviselő nyíltan szembemegy a törvénnyel, akkor nem szabad követni.
Amikor egy egyházi vezető az Én tanításom helyett eretnekségeket, tévtanításokat hirdet, attól el kell határolódni.
Ez nem megítélés, ez kötelesség. Mert senki nem szolgálhat egyszerre két úrnak: vagy az egyiket szereti, a másikat
megveti. Amikor apostolaimat megbotozták, és arra kényszerítették őket, hogy hazudjanak, és ne beszéljenek Rólam, gerincesen ezt válaszolták: „inkább kell engedelmeskedni Istennek, mint az embereknek”. Aki az embereknek
akar megfelelni és nem az Istennek, az az ördögnek magának felel meg. Ezért elragadja őt a gonosz és a pokolra
taszítja. A tét hatalmas: örök élet, vagy örök halál. Az
Evangéliumban kifejtettem: „aki mindvégig kitart, az üdvözül”. Sokan mondják Nekem: „Uram! Uram!” De aki Atyám
akaratát teljesíti, csak az üdvözül. A tévtanítók esete még
súlyosabb, mert azzal, hogy elkendőzzék eretnekségeiket,
mások tollával ékeskednek, vagyis egyszer szentül beszélnek, máskor meg tévtanításokat hirdetnek. Ezt nevezik
képmutatásnak. Ezért nagyobb lesz a büntetésük. Örökké
a kénköves, tüzes tóban fognak égni.
Ezt tanítottam: „Ne ítélj, hogy ne ítéltess!” Az embert sohasem szabad megítélni, mert azt az Isten szentnek teremtette. Ha vétkezik, a cselekedeteit viszont kötelező megítélni,
mert az az Isten törvényével szembe megy. Erre vonatkozik az, hogy „csak Istennek kell engedelmeskedni, és soha
102

nem az embernek. Tehát amit a tévtanítók hirdetnek, ami a
pokolba visz, annak tilos engedelmeskedni. Például az Oltáriszentséggel kapcsolatban: „Aki bűnbe veszi, a kárhozatára veszi.” Kerüljétek a minősítést! Enyém a bosszú, Én
megfizetek. A bűnöst szánjátok vétkeiért, mert kegyetlenül
meglakol érte. Nyilvánvaló, hogy egy ilyen súlyos bűnben
élő és eretnekségeket hirdető sátánimádót nagyon nehéz
tisztelni, mert az ember igazságérzete azonnal ítéletért kiált. Ezért azt mondom: ne foglalkozzatok vele.”
Szentírási szakasz: Mt 7,5: „Képmutató! Vesd ki előbb a
magad szeméből a gerendát, akkor fogsz majd látni, hogy
kivehesd a szálkát testvéred szeméből!”
Kérdés: Mikor vettem ki a szememből a gerendát?
Magyarázat: Az Úr Jézus: „Ha életszentségben élsz.” Az
Úr választottja: „Ha életszentségben élek, akkor tisztán tudok ítélni. Soha nem szubjektív, mindig objektív ítéletet kell
hozni. Vagyis Isten törvénye, az Evangélium legyen mindig
a mérce, ami az Úr szájából kijövő kétélű kard, mert ezzel
ítéli meg Isten a világot. Ez a kard a mi szánkban is benne
lehet, mert mi is ismerjük az Evangéliumot.
Az Úr Jézus: „Isten nem hagyta az embert sötétségben,
hanem tudatta vele az igaz-ságot, amikor Engem, az Ő
Egyszülött Fiát elküldte a Földre, hogy az Ő Igéjét hirdessem. Ezért mondtam: „Én vagyok az Út, az Igazság és az
Élet.”
Az Úr választottja: „Ha az ember megfelel ennek a kritériumnak, akkor igenis van joga és kell is ítéletet mondania a
bűnös felett, amennyiben ez az ő hatáskörébe tartozik.
Lásd: lelkipásztor, bíró, ügyész, stb. De ha valaki úgy ítéli
meg a másikat, hogy közben ő maga súlyos bűnben él: erre vonatkozik a példabeszéd.”
Szentírási szakasz: Mt 8,2-4: „És íme, odajött egy leprás,
leborult előtte és azt mondta: „Uram, ha akarod, megtisztíthatsz engem!” Jézus kinyújtotta a kezét, megérintette őt, és
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így szólt: „Akarom, tisztulj meg!” Erre az mindjárt megtisztult a leprától. Ekkor Jézus azt mondta neki: „Vigyázz, senkinek se szólj erről, hanem eredj, mutasd meg magadat a
papnak és ajánld föl az adományt, amelyet Mózes rendelt,
bizonyságul nekik.”
Kérdés: Miért nem szólhatott a leprás? Miért nem szólhatott sok más meggyógyított?
Magyarázat: Az Úr Jézus: „Én előre tudtam, hogy féltékenyek Rám, mert Rajtam kívül senki nem tudott ilyen csodákat tenni. Ez a féltékenység oda fajult, hogy kereszthalálra
ítéltek. Ezért tiltottam a meggyógyítottaknak, hogy Rólam
beszéljenek. De ők boldogságukban elhíresztelték, ezért
már nem mehettem többé nyilvános helyekre.
Ezen kívül, amíg még tanítottam, olyan nagy tömegek tódultak Hozzám, hogy este valósággal el kellett menekülni,
hogy egy kicsit elcsöndesedjek, és édes kettesben Atyámmal beszélgessek. Mivel Istenember voltam, ezért a testemnek szüksége volt a pihenésre. Ezt bizonyítja, amikor a
csónakban elaludtam. Gondoljátok magatokat a helyembe:
amikor a végkimerülésig igénybe vettek, és mindenki a saját bajával fordult Hozzám megoldást remélve.” („Ezért kértem, hogy te rejtve maradjál – mondta választottjának az Úr
–, mert már rég felőröltek volna az emberek a kíváncsiságukkal.”)
Szentírási szakasz: Mt 8,16-17: „Amikor beesteledett,
odahoztak hozzá sok ördögtől megszállottat. Kiűzte szavával a lelkeket, azokat pedig, akiknek valami bajuk volt,
meggyógyította, hogy így beteljesedjék, amit Izajás próféta
mondott: ‘Ő a mi gyengeségeinket magára vette, és betegségeinket hordozta’. (Iz 53,4)”
Kérdés: Miként hordozta az Úr Jézus a betegségeinket?
Magyarázat: Az Úr Jézus: „Tanító körutam idején nem lehettem beteg, mert nem tudtam volna teljesíteni a feladatot.
De amikor elérkezett az Én időm, a Megváltás, akkor szenvedéseimmel, sebeimmel, vérem kiontásával és kínhalá104

lommal, Magamra véve a világ összes bűnét, betegségét,
nyomorúságát, a világ összes terhét: Én hordoztam, és az
Én sebeim, kínszenvedésem és kereszthalálom hoztak
gyógyulást az egész emberiség javára. Ez a gyógyulás
nem az ideig-óráig tartó testi felépülést jelenti, hanem az
örök életet, ahol nincs szenvedés, nincs betegség, ahol
örök boldogság és az élet teljessége van. Tehát egy olyan
tartalmas, teljes élet, amiben nincs sírás, szenvedés, bánat, ami nem fogy el soha, ami örökké tart, és az örök boldogság kíséri mindörökké, mert soha nem lesz vége. Ezt a
teljes gyógyulást hozta az Én kínszenvedésem és kereszthalálom mindazoknak, akik hisznek Bennem, és akik
Atyám törvényeit megtartják. Az emberek, akik betegek,
szenvednek, az Én szenvedéseimet egészítik ki, amelyről
Szent Pál írja: „hogy Krisztus szenvedését egészítem ki az
Egyház javára.” Minden szenvedés, amelyet az Enyéimmel
ajánlanak föl: a lélekmentés leghathatósabb eszköze. Öt
Sebemből négyet életemben kaptam. Amelyektől kegyetlenül szenvedtem. Az ötödik, a Szívseb, amit akkor kaptam,
amikor már halott voltam, amikor a katona lándzsája átdöfte az oldalamat. A szív a szeretet központja. A szívből indul
ki az érzület: a jó és a rossz is. A szeretetet adtam főparancsba. Az Egyházamnak ezt kell beteljesítenie, ami áldozattal és szenvedéssel jár. Ez az Én ötödik Sebem, amelyet Egyházam szenved el, hogy kiegészítse szenvedéseimet az emberiség javára.”
Kérdés: Miként kapcsolódunk Jézus szenvedéseihez? S
hogyan kapcsolódik mindehhez a Szentmise? A Szentmise
ez a „kiegészítés”? (vö. Kol 1,24: „Most pedig örömest
szenvedek értetek, és kiegészítem testemben azt, ami hiányzik Krisztus szenvedéseiből, testének, az egyháznak
javára”)
Magyarázat: Az Úr Jézus: „A Szentmise az Én keresztáldozatom vértelen megjelenítése, amelyben a pap így imádkozik: „Ő tegyen minket neked szentelt örök áldozattá.” Ez
azt jeleni, hogy Krisztus tegyen minket a Szentlélek által a
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Mennyei Atyának szentelt örök áldozattá”. A paténán az
ostyák az embereket jelképezik, akik részt vesznek a
Szentmisén, és majd áldozni fognak. Az Átváltoztatás szavai után ezek az ostyák mind az Én valóságos Testemmé
lesznek. Ezzel már elővételezem mindazokat a lelkeket,
akik Engem a szívükbe fogadnak, hogy Belém istenüljenek,
és Bennem, Általam, Nekem szentelt, örök áldozattá váljanak. Ez egy misztérium, titok: így akarom bevonni Egyházamat az Én misztikus áldozatomba, hogy ők is, mint apostolaim, részesüljenek szenvedéseimben, hogy ez által méltókká váljanak az üdvösségre, és másokat is erre segítsenek.”
Kérdés: Ebben a „kiegészítésben” bizonyára különleges
jelentősége van a Boldogságos Szűz Máriának. Ő „Társmegváltó”?
Magyarázat: [Rákérdeztem az Ádám/Éva és Új Ádám és
Új Éva párhuzamra („teremtek neki társat”, valamint Jézus
Urunk Szívsebére és Mária fájdalmára a kereszt alatt. Az
Úr választottjának bevezetése következik, hogy mit juttatott
az Úr eszébe, valamint ezután jön az Úr válasza)] „Mária
kora” c. lap: II. János Pál írását juttatta az Ő kiválasztottjának eszébe az Úr: ő írta szó szerint ezt, hogy a 12 apostol
társa volt Krisztusnak a Megváltásban, hisz vértanúhalált
haltak az Egyházért. Sajnos ő a Szűzanyát nem említi a 12
apostol mellett, de Mária társmegváltói szerepe ott kezdődött, amikor igent válaszolt az angyalnak.
Az Úr Jézus: „Szent Édesanyám az új Éva, aki Hozzám
hasonlóan igennel válaszolt az Atya akaratára, amint Én:
„Íme, eljövök – a könyvtekercsben meg van írva rólam –
hogy megtegyem, Istenem, a te akaratodat!” Az ő igenje,
áldozata és munkája nélkül az Én Megváltásom nem jöhetett volna létre. Mária mindenben Társam volt fogantatásomtól kereszthalálomig. Jóllehet, nem ő volt a Megváltó,
mert nem volt Istenember. De Nekem, Megváltónak, szükségem volt az ő közreműködésére, ezért beemeltem őt
Megváltásom hatalmas művébe egész életével, de külö106

nösképpen misztikusan az Én szenvedéseimnek az elkísérésével. Szent Anyám lélekben látott Engem mindenütt,
ahová testben nem kísérhetett el. Először a Getszemánikertben, aztán a börtönben, és látta Lelkem kínjait, és Testem minden szenvedését misztikusan. Mindezeket csak
úgy tudta kibírni, hogy isteni erőmmel támogattam, mert
sokszorosan belehalt volna lelki-testi kínjaiba. Ezt úgy kell
érteni, hogy bár nem a Szűzanyát ostorozták meg, nem őt
feszítették keresztre, de lelkében kérte az Atyát, hogy átvállaljon Tőlem annyit, amennyit Isten megenged neki
gyönge testében, lelkében szenvedni, hogy ez által enyhüljenek az Én kínjaim. Mária, az Én Anyám, a legnagyobb
tiszteletet és megbecsülést érdemli az emberek részéről,
mert bár nem Megváltó, de Megváltásom művében a legnagyobb részt birtokolja. Ezt az érdemet soha nem veszíti
el. Ezért lehet ő a Mennyek Királynéja Mellettem, a Menynyek Királya mellett. Őt az egész mennyei udvar, a szent
angyalok és az üdvözült szentek mind meghajolva tisztelik,
szeretik és dicsérik, mint Társamat a Megváltásban.” [Itt az
Úr végig arra gondolt, hogy az emberek a szavakon lovagolnak.] „Tehát nem így kell ezt fogalmazni, hogy Társmegváltó, mert a Megváltó valóban csak az Isten egyszülött Fia lehetett. De neki szüksége volt egy szoros Társra,
aki fölajánlotta az ő méhét, hogy ott megfoganjon, emberré
formálódjon, aki a világra hozta, aki tejével táplálta, fölnevelte és mindvégig abban a tudatban élt, hogy ő csak az
Isten szolgálóleánya, ezért mindig átadta egyszülött, legszeretettebb Fiát az Atyának, mert tudta, hogy Fia Isten és
azért lett emberré, hogy az Atya akaratát teljesítse.
Ugyanígy szükségem volt más társakra is a Megváltásban:
Szent Józsefre, aki hatalmas szerepet töltött be Anyám életében, mert ha nem vette volna feleségül, akkor Anyámat
halálra kövezték volna, és így nem születhettem volna
meg. Ugyanúgy szükségem volt Szent József gondoskodó
szeretetére, mint családfenntartóra, és arra a hatalmas segítségre, amit Szent Anyámnak és Nekem adott, amikor
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vállalta számkivetést, a menekülést Egyiptomba, a visszaköltözést, és azt, hogy egész életében arca verítékével kereste meg a mindennapi kenyeret.
Majd amikor tanító körutamra indultam, kiválasztottam a 12
apostolt, akikre a legnagyobb feladatot bíztam: „menjetek el
az egész világra, hirdessétek az Evangéliumot minden
népnek!” Ők mind társak az Én Megváltásomban, mert ha
nem hirdették volna, az emberek nem ismerték volna meg
az Én tanításomat, és nem született volna meg az Általam
alapított Egyház.”
A Szentlélek Úristen: A Társmegváltó helyett a helyesebb
kifejezés: „Krisztus Társa a Megváltásban”, mert itt azon
akadnak ki a teológusok, hogy Máriát Megváltónak teszik.
Tulajdonképpen ugyanaz, csak a megfogalmazás más.
[További társak a Megváltásban. Mi is társak vagyunk?] „Mi
is. Ezért kellenek papok, hogy a Szentmisét bemutassák és
hirdessék az Evangéliumot. Újra kell misszionálni az embereket, mert meghalnak, születnek, ezért tanítani kell őket. A
világ végezetéig szükség van a papokra. Ők társai az Úrnak, mert lelkeket mentenek.
Mindenki szenvedhet, amit fölajánlhat. Minden megkeresztelt hívő az általános papság része, ezért nekik is szól
Krisztus felhívása: hirdessétek az Evangéliumot!
Szentírási szakasz: Mt 8,14: „Mikor ezután Jézus bement
Péter házába, látta, hogy annak anyósa fekszik és lázas.”
Kérdés: Péter anyósa: a cölebsz életmód az Úrtól van,
vagy az Egyháztól?
Magyarázat: Az Úr Jézus: „Itt Szent Pál levele a mérvadó:
„Akinek nincs felesége, arra gondol, ami az Úré, hogy hogyan tetsszék az Úrnak. Akinek pedig felesége van, arra
gondol, ami a világé, hogy hogyan tetsszék feleségének, tehát meg van osztva.” (1Kor 7, 32-34)
A Szentlélek Úristen: „Jézus elénk élte a papi nőtlenséget,
mert csak így lehetett mindenkié és senkié. Ő végig arra
gondolt, hogy az Atya akaratát teljesítse. Gondoljunk bele:
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ha Neki felesége és gyermekei lettek volna, nem vallhatta
volna meg az igazságot, mert visszatartotta volna állapotbeli kötelessége, hogy gondoskodnia kell a családjáról. És
mivel Ő osztatlanul az Istent szolgálta és az Atya Fiának
bizonyult, így megvallotta az igazságot, hogy Ő valóban az
Isten Egyszülött Fia, amiért a zsidók istenkáromlónak nevezték, és keresztre feszítették.”
Az Úr Jézus: „Gondoljatok a 2000 éve tartó véres keresztényüldözésekre, ami napjainkban is egyre brutálisabban
és gyakrabban folytatódik, egyre nagyobb teret hódítva
magának. A keresztényüldözések célpontjai a papok. Ha
egy papnak családja, gyermekei lennének, sokkal nehezebben tartana ki mindhalálig a keresztény hitben, és sokkal nehezebben vallana meg Engem Urának és Istenének,
amikor látja, hogy ezért a vértanúhalál vár rá. Ma, az elvilágiasodott időkben, amikor a test az úr, azt kényeztetik, és
azzal dicsekszenek, amit szégyellni kellene, csak arra tudnak gondolni, ami a test kívánsága. Eközben a lelkük halott, mert megölték a lelki életet és hitük fénye is kialudt.”
Kérdés: Keleten miért vannak nős papok?
Magyarázat: Keleten: „Ők a hagyományukra támaszkodnak, és az elődök életpéldáját követik.”
Szentírási szakasz: Mt 8,22: „Jézus azt felelte neki: „Kövess engem, hagyd a halottakra, hogy eltemessék a halottaikat.”
Kérdés: Mit jelent ez a kijelentés?
Magyarázat: Az Úr Jézus: „Isten követése a legnagyobb
kegyelem ezen a világon. Ha valakit meghív, annak azonnal futnia kell Hozzá. A szőlőmunkások, akik előtte a piactéren ácsorogtak, nem szabadkoztak, amikor a szőlősgazda elhívta őket, hogy a szőlőjében dolgozzanak. Erre
mondtam: „aki Elém helyezi apját, anyját, gyermekét, vagyis jobban szereti, vagy nem gyűlöli, nem jöhet Hozzám”.
Az a szolga, aki Isten elé helyezi a szülejét, nem méltó Isten kegyelmére. [Itt az Úr arra gondol, hogy ő az apját akar109

ta eltemetni, és csak aztán akarta az Urat követni…] Lehet,
hogy aztán a hátra maradt vagyon fontosabb lett volna
számára, mint Isten követése, és ezért lemondott volna a
szolgálatról.”
Az Úr választottja: „Nekem azt mondta az Úr a lelki naplóban, hogy „Istenhez futni kell”. A királyi lakomára meghívott, de kifogásokat kereső emberek se jutnak be a lakomára, és mennek a külső sötétségre.”
Az Úr Jézus mondta: „Aki nem mond le mindenéről, amije
van, és nem követ Engem, az nem méltó Hozzám.” Ez az
Evangélium. Ez mind-mind egy csokor, ezek összefüggenek. És Istenhez akkor kell menni, amikor hív. Nem mondhatom neki, hogy megyek 5 év múlva, vagy 20 év múlva:
lehet, hogy nem élem meg azt az időt, meghalok, és akkor
lekéstem. Az Úr hatalmas árat fizetett értünk a keresztfán.
Ezért joggal elvárja tőlünk, hogy Ő legyen az életünkben az
első, mint ahogy az Ő számára is mi voltunk a legfontosabbak, amikor az életét áldozta értünk. Az Édesanyja szomorúsága ellenére is tette az Atya akaratát, és felment a Golgotára, a keresztre, s kínhalált halt. Aki nem radikálisan éli
a keresztény életét, az nem keresztény. A langyosokat Isten kiköpi a szájából.”
Szentírási szakasz: Mt 8,28-29: „Amikor a túlpartra értek,
a gadaraiak vidékére, elébe jött két megszállott. A sírokból
jöttek ki, nagyon veszélyesek voltak, ezért senkisem mert
azon az úton járni. S azok, íme, így kiáltottak: „Mi közünk
hozzád, Isten Fia? Azért jöttél ide, hogy idő előtt gyötörj
minket?”
Kérdés: Mit jelent az, hogy „idő előtt”?
Magyarázat: Az Úr Jézus: „Az idő előtt” azt jelenti, hogy
még nem haltam meg a keresztfán. Kereszthalálommal
ugyanis megtörtem a sátán uralmát, és kivetették a világ
fejedelmét. Azok az emberek ugyanis, akik hittek Bennem,
és segítségül hívták Nevemet, azok fölött nem uralkodhatott többé a sátán, és ez a világ végezetéig így marad. Akik
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hittel fordulnak Hozzám szabadításért, azok megszabadulnak az ördög gyötrése alól, mert csak annyi történhet,
amennyit Én megengedek. Én vagyok a Menny és a Föld
Ura és Istene, Mindenható vagyok. Előttem minden térd
meghajlik a Mennyben, a Földön és az alvilágban, és az
ördögök is Engem szolgálnak, ha akarják, ha nem. Ezt jelenti az „idő előtt”.
Szentírási szakasz: Mt 8,31-32: „Az ördögök kérlelték őt:
„Ha kiűzöl minket, küldj a disznókondába.” Azt mondta nekik: „Menjetek.” Azok kimentek és belebújtak a disznókba.
És íme, lezúdult az egész konda, le a meredekről a tóba,
és megfulladtak a vízben.”
Kérdés: Mi célból tett így az Úr Jézus? (Így hatalmas
anyagi kár keletkezett.)
Magyarázat: Az Úr Jézus: „Tanító céllal engedtem meg az
ördögöknek, hogy megszállják a sertéseket. Azért, hogy az
emberek lássák, hogy mekkora pusztítást tudnak okozni,
és óvakodjanak tőle. Ezek az öntudatlan állatok nem maguktól fullasztották magukat a tóba, hanem az ördögök hajszolták őket, hogy elpusztuljanak. A kondásoknak tanulniuk
kellett volna ebből az esetből, és nem az anyagi kárt kellett
volna sajnálni, hanem kérlelni kellett volna Engem, hogy
űzzem el a sátánt a vidékükről, hogy ne tudjanak kárt tenni
sem emberben, sem állatban soha többé.” A Szentlélek
Úristen: „Ezek a kondások haragudtak Jézusra, és féltek is
tőle, mert hatalmas anyagi káruk keletkezett, és nem azt
látták ebben a történetben, hogy Jézus meg tudja szabadítani az ördöngöst az ördögtől, hanem csak az anyagi kárt,
és ezért kérték az Urat, hogy menjen onnan.”
Kérdés: Miért állt szóba az Úr velük? Miért tett engedményt?
Magyarázat: „Tanító céllal tette az Úr, amúgy nem ereszkedett volna le a sátánhoz, hogy szóba álljon vele, hogy
engedményt adjon neki. Itt tükröződik az Úr két akarata: a
jó az Ő akarata, a rossz pedig a megengedő akarata, mert
111

tiszteletben tartja az ember szabadságát. Ezért van pokol
és tisztítótűz.”
Szentírási szakasz: Mt 9,2-8: „Ekkor íme, odahoztak hozzá egy ágyon fekvő bénát. A hitüket látva Jézus azt mondta
a bénának: „Bízzál, fiam! Bűneid bocsánatot nyertek.” Erre
egyesek az írástudók közül azt mondták magukban: „Ez
káromkodik.” Jézus látta gondolataikat és így szólt: „Miért
gondoltok gonosz dolgokat a szívetekben? Ugyan mi könynyebb, azt mondani: ‘Bocsánatot nyertek bűneid’, vagy azt
mondani: ‘Kelj föl és járj’? Hogy pedig lássátok, hogy az
Emberfiának hatalma van a földön a bűnöket megbocsátani
– s ekkor a bénához fordult –: Kelj föl, fogd ágyadat, és
menj haza!” Az fölkelt és hazament. Amikor a tömeg látta
ezt, félelem fogott el mindenkit, és dicsőítették Istent, aki
ilyen hatalmat adott az embereknek.”
Kérdés: Mi a példabeszéd értelme?
Magyarázat: Az Úr Jézus: „A példabeszéd kettős értelmezést kíván. A szenvedés az egyén bűneinek a következménye, amivel levezekelheti, feltéve, ha türelemmel viseli.
A szenvedés másik fajtája, a lélekmentés eszköze. Ebbe a
kategóriába tartoznak azok az emberek, akik az Én képmásomat öltötték magukra, és Hozzám hasonlóan ártatlanul szenvednek azért, hogy a bűnösök megtérjenek, és
megmeneküljenek az örök kárhozattól.
Ezt az embert példaképül állítottam a környezete elé, mivel
tudtam, hogy a bűnei miatt szenved. Mielőtt meggyógyítottam, meg kellett bocsátanom a bűneit. Ezért mondtam,
hogy hatalmam van a bűnök bocsánatára, amit azzal a
csodával igazoltam, hogy az ember meggyógyult.
Az ember valódi gyógyulása, bűneinek elengedése Isten
részéről.
A Szentgyónás, mint szentség, amelyet Én rendeltem, nem
csak a bűnök bocsánatára van, hanem a lelkek gyógyítására is. A bűn ugyanis hatalmas teherként nehezedik az emberre, ami gyakran testi betegségeket is okoz. Ezért járulja112

tok gyakran a bűnbocsánat szentségéhez, mert ha tiszta
szívből megbánjátok és meggyónjátok bűneiteket – MEGGYÓGYULTOK. Meggyógyultok a feloldozás által, amelyet
Én Magam adok meg felszentelt papjaimon keresztül. Ezért
a bűnbocsánat szentségét az Egyház a gyógyulás szentségének nevezi.
Kérdés: Mit kell tudnunk a szentségekről?
Magyarázat: Az Úr Jézus: „A hét szentséget Én alapítottam. Ezek valóban kimagasló kegyelmek, amelyet a Szentlélek Úristen maga gyűjtött egy csokorba. A hetes a tökéletesség száma, amely Isten teljességét, tökéletességét
szimbolizálja. A hét szentség azért van, hogy az embereket
megerősítse, és az örök életre vezesse. A szentségek, mint
útjelzők, irányítótáblák, vezetik az embert Isten felé, és mint
szabályok, korlátozzák, hogy a helyes irányt megtartsák.
Ilyen a házasság felbonthatatlansága, az egyházi rend
szentsége, a betegek szent kenete, amely megerősítő,
gyógyító, de lehet utolsó útravaló is. Az Oltáriszentség maga az élet forrása, az örök élet tápláléka, kenyere és bora,
amelyet csak az erősek, a tisztalelkűek vehetnek magukhoz, akik radikálisan megélik keresztény hitüket, és mindhalálig kitartanak a sátánnal való viaskodásban és harcban,
egy jottányit sem engedve tartásukból, határozottságukból,
Isten melletti kiállásukból és hűségükből. A szentségek
mind erőforrások, amelyek az embereket megtartják az
életszentségre vezető úton. Az Egyház ezeket jelül adta,
hogy a keresztény hívők éljenek vele, és üdvösségükre
használják.”
Szentírási szakasz: KNV: Mt 9,8: „Amikor a tömeg látta
ezt, félelem fogott el mindenkit, és dicsőítették Istent, aki
ilyen hatalmat adott az embereknek.” BD: Mt 9,8: „Ennek
láttára félelem fogta el a népet és magasztalni kezdték Istent, hogy embernek ekkora hatalmat adott.”
Kérdés: Kinek, vagy kiknek adatott ez a nagy hatalom?
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Magyarázat: A Szentlélek Úristen: „Ez Jézusra vonatkozik.” [A SZIT és Káldi Neovulgáta többes számot ír: „embereknek”, míg a Békés-Dalosban egyes számot: „embernek”.
Lám, egy egyes szám/többes szám fordítással mekkora
értelmezésbeli eltolódást lehet okozni.
Szentírási szakasz: Mt 9,13: „Menjetek és tanuljátok meg,
mit tesz az: ‘Irgalmasságot akarok, és nem áldozatot’. Nem
az igazakat jöttem hívni, hanem a bűnösöket.”
Kérdés: Mi ennek a mondatnak a magyarázata?
Magyarázat: Az Úr Jézus: „Nekem gyönyörűségem telik
abban, ha egy bűnös megtér. Erről szól a 99 bárány otthagyása, amikor a pásztor elmegy és az 1 elveszettet megkeresi és megtalálva hazaviszi, és jobban örülnek a Mennyben az egy elveszettnek, aki megkerül, mint a 99 igaznak.
Én láttam Máté lelkét, aki vívódott, keresett Engem, és követni akart, de nem találta meg a módját. Ezért eléje mentem, és arra indítottam, hogy vendégül lásson azért, mert
meg akartam hívni. Ezzel jutalmaztam meg keresését és
vágyát, ami a megtérésére irányult.
A világtörténelem folyamán rengeteg ilyen ember van, akiket kiválasztok, és Én indítok arra, hogy keressenek, és
megmutatva Magamat nekik, hagyom, hogy megtaláljanak,
hogy meggyógyítsam és megmentsem őket. Erre mondtam: „nem az egészségeseknek kell az orvos, hanem a betegnek” és hogy „nem az igazakat hívtam, hanem a bűnösöket”.
Kérdés: Ezt úgy kell értelmezni, hogy az Úr nem azokat
jött hívni, akik „igaznak gondolják magukat”?
Magyarázat: „Ha Én valakit igaznak nevezek, akkor azok
valóban igazak is, és nem csak igaznak képzelik magukat.
Ez egy nagyon hibás és gúnyos félremagyarázás. Igenis
nagyon sok igaz ember élt a Földön, akik követték a lelkiismeretük szavát. Ilyenek voltak az igaz próféták, az Én
nagymamám és az Én nagypapám, Zakariás és a felesége,
Erzsébet, akiknek közös gyermekük az Én előfutárom volt,
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Keresztelő Szent János, aki igaz volt. Vagy Hanna, aki
gyermekért könyörgött, és megszülte Sámuelt, akit prófétának hívtam el. Tehát rengeteg igaz ember élt ezen a Földön, akiknek nem volt szüksége arra, hogy meghívjam
őket, mert ők már előtte is követtek Engem. Nem voltak
betegek, mert kegyelmemmel eltelve egészségesek voltak,
ép lelkűek.
Viszont rengeteg a bűnös, akiknek szükségük van az Orvosra, a Megváltóra, a Gyógyítóra, Aki Én Magam vagyok.
Elsősorban értük születtem meg erre a Földre, mert nekik
volt a legnagyobb szükségük az Én értük kiontott megváltói
Véremre, rettenetes kínszenvedésemre és kereszthalálomra, hogy megmenekítsem őket az örök kárhozattól.”
Szentírási szakasz: Mt 9,14-15: „Akkor odajöttek hozzá
János tanítványai, és megkérdezték: „Miért van az, hogy mi
és a farizeusok gyakran böjtölünk, a te tanítványaid pedig
nem böjtölnek?” Jézus így felelt nekik: „Vajon gyászolhat-e
a násznép, amíg velük van a vőlegény? Eljönnek azonban
a napok, amikor elveszik tőlük a vőlegényt, akkor majd böjtölnek.”
Kérdés: Ez miként vonatkozik az apostolokra és miként
ránk, ma élő emberekre?
Magyarázat: Az Úr Jézus: „Veletek vagyok mindennap, a
világ végezetéig. De nem úgy, mint amikor a Földön éltem,
és apostolaimmal voltam. Akkor valóban nem kellett böjtölniük apostolaimnak, mert ezek a meghívások is arra szolgáltak, hogy a bűnösöket megtérítsem. Egyébként apostolaim Velem együtt rengeteget éheztek, mert ott van a
Szentírásban, hogy még evésre sem maradt időm a tömeg
miatt, akiket tanítottam és meggyógyítottam.
A mostani időre ez vonatkozik: tartsatok bűnbánatot, böjtöljetek, mert Én ugyan köztetek maradtam misztikusan a
Legméltóságosabb Oltáriszentségben, a tanításban, az
Igében és a szeretetben, de saját megtérésetek és a bűnösök megtérése miatt kérem tőletek a böjtöt, mint lelki erő115

forrást, mint az önmegtagadás gyakorlását, amely által jobban tudtok követni Engem. Természetesen ez csak az
egészséges emberekre vonatkozik.” A vacsorameghívások
mind szolgálatok voltak. Tehát nem böjtöltek, de a szolgálat
miatt adódott az éhezés.”
Szentírási szakasz: Mt 9,16-17: „Senki sem varr régi ruhára nyers szövetből foltot; mert kiszakad a folt a ruhából, és
a szakadás még nagyobb lesz. Új bort sem töltenek régi
tömlőkbe, mert különben a tömlők szétrepednek, s kiömlik
a bor is, meg a tömlők is tönkremennek. Az új bort új tömlőkbe töltik, így mind a kettő megmarad.”
Kérdés: Mit jelent az új szövet és az új bor?
Magyarázat: A Szentlélek Úristen: „Ezek szimbolikus értelmű tanítások. Jézus itt az Ó- és az Újszövetségről beszél. Az Ószövetségbe nem fér bele az újszövetségi tanítás, mert egészen más elképzelései voltak az akkori embereknek. Az Újszövetség pedig merőben, mindenben új,
meghaladja és beteljesíti az Ószövetséget, a Messiásvárásról szóló próféciákat. Ezért mondja az Úr, hogy nem
lehet beletölteni a régi tömlőbe, mert elszakad, vagyis nem
bírja ki az Újszövetséget az Ószövetség, ami abból is látszik, hogy képtelenek voltak elfogadni a Szentháromságot,
és Jézust káromlónak tartották, hogy Ő Isten Fiává teszi
Magát. Jóllehet, a legnagyobbat, a messiási csodát is véghezvitte, amikor a háromnapos Lázárt feltámasztotta. Ekkor
már el kellett volna fogadni Őt Messiásnak, de a zsidó vezetők féltékenységükben és irigységükben ölték meg azért,
hogy a maguk hatalmát megőrizzék.
Az új bor, az Újszövetség, új tömlőbe való, ahol a hangsúly
nem a kőből épült Templom díszein van, hanem a lényegen, Aki Maga az Úr Jézus Krisztus az Oltáriszentségben.
A Templomot az Ő jelenléte teszi azzá, Aki Magáról azt
állította, hogy harmadnapra fölépíti a lerombolt templomot.
A lerombolt templom az Ószövetség végét jelzi, amint a
Templom kárpitja is kettéhasadt Jézus halálakor, és ké116

sőbb azt a Templomot is porig rombolták, ami nem épült fel
többé. Elterjedt viszont a Krisztus által alapított Egyház, az
új szövetség az Ő Vérében, a Szentmise bemutatásában.
Krisztus óta minden Benne hívőnek meg van a reménye a
feltámadásra, és az örök életre, amit az Ószövetség népe
csak homályosan ismert. Például Jób könyvében, aki azt
mondta: „és ha ez a bőröm szertefoszlik is, testem nélkül is
meglátom az Istent” (Jób 19,26) Továbbá Ábrahám, aki
kész volt feláldozni Izsákot, jóllehet, az Úr azt ígérte, hogy
megsokasodik az ő utódainak száma. Ábrahám elképzelni
sem tudta azt a megszámlálhatatlan lelket, akik az ő hite és
engedelmessége miatt származtak tőle.
Az Újszövetségben beteljesültek az ószövetségi próféciák
Jézus Krisztusban, Aki lehozta nekünk az Atya Igéjét, az
üdvösségre vezető tanítást, az Evangéliumot. Így most már
megismertük az Isten szerint való életet, amire az Evangélium tanít. Ez maga az Újszövetség.”
Szentírási szakasz: Mt 9,20-22: „Ekkor egy tizenkét éve
vérfolyásos asszony hátulról odament, s megérintette a
ruhája szegélyét. Azt gondolta magában: „Ha csak a ruháját érintem is, meggyógyulok.” Jézus megfordult, meglátta
őt és azt mondta neki: „Bízzál lányom! A hited meggyógyított téged.” És abban az órában meggyógyult az asszony.”
Kérdés: Mi a történet tanítása számunkra?
Magyarázat: Az Úr Jézus: „Ez az asszony régóta imádkozott azért, hogy meggyógyuljon. Mindent elkövetett, de az
orvosok nem tudták meggyógyítani. Amikor hallott Rólam, a
szívében fellobbant a hit, mert hallotta, hogy sokakat meggyógyítottam. Mivel nagyon vágyott meggyógyulni, erősen
hitt Bennem, hogy ha Velem találkozik, ő is meg fog gyógyulni. Ezért érintette meg ruhámat, ezért áradt ki erő Belőlem, mert a hite levonta magára Isten gyógyító erejét és
kegyelmét.
Ezt mondtam nektek: a hittel teli ima hegyeket mozdít. Vagyis: a lehetetlen dolgokat is megoldja. Ma is, a rejtekben,
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nagyon sok egyszerű ember imádkozik Hozzám a saját
szavaival, és erős hite miatt megjutalmazom csodákkal,
teljesítem kéréseit. Tanítókörutam során többször elhangzott számból: „menj, a hited meggyógyított téged!” De amikor Názáretben voltam, annyira nem hittek Bennem, hogy
nem tudtam ott csodát tenni, csupán 1-2 beteget gyógyítottam meg, mert a bizalmatlanságuk és a hitük hiánya falként
állt köztük és Köztem, ezért nem tudták befogadni gyógyító
kegyelmemet.
Az Apostolok Cselekedeteiben ezt olvashatjátok: Péter látta, hogy van elég erős hite a bénának, ezért azt mondta
neki: „kelj föl, és járj!” Látjátok, hogy minden a hiten múlik.
A hit hasonlít az ember szeméhez, ami, ha egészséges,
látja a körülötte levő dolgokat, de ha vak, nem lát semmit. A
lélek a hit szemével olyan dolgokat tud megtapasztalni és
elnyerni, ami a hitetlennek lehetetlen. Ezért mondtam: „Aki
hisz, üdvözül. Aki Bennem hisz, ha meghal is, élni fog.” Mit
ér a hitetlennek az Én kereszthalálom és feltámadásom?
Hiábavalóvá teszi magában az Isten kegyelmét. Higgyetek
Bennem, és csodákat fogtok megtapasztalni! De azt mondom nektek, ne ragaszkodjatok ahhoz, hogy kéréseiteket
teljesítsem, mert nem minden válna lelketek javára. Inkább
bízzatok és higgyetek Bennem, adjátok át az életeteket
Nekem, és akkor megtapasztaljátok csodatevő erőmet.”
Kérdés: Miért nincsenek ma ilyen nagy számban csodás
gyógyulások?
Magyarázat: „Sokan nem hisznek az Én valóságos Jelenlétemben, az Oltáriszentségben. Ezek megszokásból áldoznak, és sajnos nagyon sokan bűnben vesznek magukhoz. Ezek az emberek elzárják magukat attól, hogy kegyelmem beléjük áradjon. [És ezért nincs annyi csoda mostanában.]
Vannak lelkek, akiket kiválasztottam Magamnak, hogy engesztelésükkel és Velem egyesített szenvedéseikkel lelkeket mentsenek meg. Az ilyeneknek meghagyom betegségeiket, mert ezek gyémántvaluták a lelkek megmentésére.
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A szenvedésnek kétféle oka van. Az egyik a saját bűnök
levezeklése. Ebben az esetben sem nyerhetnek gyógyulást. A másik pedig, amit az előbb említettem: a lélekmentés.”
Kérdés: Egyes szektákban miért történnek csodás gyógyulások?
Magyarázat: „Azért, mert erősen hisznek abban, hogy meg
tudom gyógyítani őket.
De az is igaz, hogy néha egy szektában több a felebaráti
szeretet, mint az Általam alapított Egyházban, jobban segítenek egymásnak [itt anyagi segítségről is szó van], ezért
sokakat vonzanak.”
Szentírási szakasz: Mt 10,1: „Ezután magához hívta a tizenkét tanítványát. Hatalmat adott nekik a tisztátalan lelkek
felett, hogy kiűzzék azokat, és meggyógyítsanak minden
betegséget és minden bajt.”
Kérdés: Miként lehet ma az Úr Jézus erejéből ördögöt űzni?
Magyarázat: Az Úr Jézus: „Magának az életszentségnek
ördögűző hatása van, mert ha egy emberen nem talál fogást a sátán, akkor azt nem tudja kísérteni és nem tudja
elbuktatni. Aki teljesen odaáldozta Nekem az életét, ami azt
jelenti, hogy jóért és rosszért egyaránt hálát ad, minden
törvényemet teljesíti, ezen felül keresi és megteszi az Én
akaratomat, áldozatul fölajánlotta Nekem életét: az ilyen
ember az életszentség magaslatára jut. Irántam való lángoló szeretete pedig távol tartja a gonoszt. Az ilyen lelkek elől
menekül a sátán, mert égeti a szeretet lángja, és az Én fényem megvakítja, mert Én benne lakom az ilyen emberben.
Ezeket a tiszta, jámbor lelkeket, mivel bűnre nem tudja
csábítani a gonosz, ezért kavarja őket, hogy elvegye nyugalmukat. Gyakran leutánoz Engem, megzavarva ezzel a
lelket, aki mindig akaratomat keresi, hogy azt teljesítse. De
ha egy lélek kitartóan imádkozik, a Szentlélek megmutatja
neki, hogy ez sátáni támadás. A sátán kísértését mindig a
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következőkről lehet felismerni: elveszi az ember lelki békéjét, csüggedtséget, csalódást, szomorúságot okoz. Kilopja
az örömöt, általános bánatot teremt a lélekben. Aki viszont
Engem szolgál, az mindig boldog, derűs, mély lelki békéje
van, és lángoló szeretettel szeret Engem. Ha a sátán nagyon kavar, ajánlatos megkérni a gyóntatót, hogy imádkozzon a lélek fölött, hogy a sátán takarodjon el mellőle.” [Ezt
szándékosan mondta az Úr, hogy mellőle és nem belőle;
mert más a megszállott, és más, aki körül csak ólálkodik és
próbálkozik a sátán.] „A megszállottak átadják a sátánnak
az életüket, ezért azokba bele tudnak menni a gonosz lelkek. Akik viszont Nekem adták át az életüket, azokban Én
lakom, és ott Én vagyok az Úr, és ott csak a lélek körül
ólálkodhat és próbálkozhat a sátán.”
Szentírási szakasz: Mt 10,7-10: „Menjetek és hirdessétek:
‘Elközelgett a mennyek országa!’ Gyógyítsatok betegeket,
támasszatok föl halottakat, tisztítsatok meg leprásokat, űzzetek ki ördögöket! Ingyen kaptátok, ingyen adjátok! Ne
legyen se aranyatok, se ezüstötök, sem rézpénz az övetekben, sem úti tarisznyátok, se két ingetek, se sarutok, se
bototok! Méltó ugyanis a munkás az eledelére.”
Kérdés: Miért nem szükséges most szinte semmi a tizenkét apostolnak? (S később pedig miért kell később felszerelkezni? vö. Lk 22,35-36: „Aztán azt mondta nekik: „Amikor erszény, táska és saru nélkül küldtelek titeket, szenvedtetek-e valamiben hiányt?” Ők azt felelték: „Semmiben.”
Majd így folytatta: „Most azonban akinek erszénye van, vigye magával, hasonlóképpen a táskát is; akinek pedig nincsen, adja el a felső ruháját, és vegyen kardot.”)
Magyarázat: Az Úr Jézus: „Ez az üldözés időszaka. Amikor
azt mondtam, hogy ne vigyetek se ruhát, se erszényt, akkor
készségesek voltak az emberek az új hit befogadására.
Apostolaim sok csodát tettek azért, hogy megnyerjék az
embereket az új hitnek. Most viszont, amikor az ég bealkonyult és az éj sötétje leszállt, amikor beteljesedett Rajtam:
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„megverem a Pásztort és szétszéled a nyáj”, akkor nem
számíthattak senki segítségére, mert a főpapok és az írástudók lefizették a tömeget, akik ezt kiáltozták: „keresztre
vele!” Most apostolaim nem számíthattak senkire, csak saját magukra, ezért mondtam nekik, hogy gondoskodjanak
magukról.”
Szentírási szakasz: Mt 10,29-31: „Két verebet ugye egy
fillérért árulnak? És egy sem esik közülük a földre a ti Atyátok tudta nélkül. Nektek azonban még a hajszálaitok is
mind meg vannak számlálva a fejeteken. Ne féljetek hát,
hisz különbek vagytok ti a verebeknél!”
Kérdés: Mit akar kifejezni ez a verebekről szóló rész?
Magyarázat: Az Úr Jézus: „A verebekkel Atyám gondviselő
szeretetét akartam szemléltetni, Aki még az állatokról is
gondoskodik, nemhogy az emberről, akit a saját képére és
hasonlatosságára teremtett. Ezzel bizalmat akartam ébreszteni az emberben, hogy ne féljen megvallani Belém
vetett hitét még olyan áron sem, ha megölik, mert amikor
porsátor teste összeomlik, akkor kezdődik el örök, teljes
élete.”
Szentírási szakasz: Mt 10,16: „Íme, úgy küldelek titeket,
mint bárányokat a farkasok közé. Legyetek tehát okosak,
mint a kígyók, és egyszerűek, mint a galambok.”
Kérdés: Miért „okos” a kígyó?
Magyarázat: Az Úr Jézus: „Az állatok szimbolikáját szemléltető eszköznek használtam. A kígyó: aki rászedte Évát
okosságával és ravaszságával a bűnre, hogy elbuktassa. A
galamb: amely pedig egyszerű és tiszta olyannyira, hogy a
Szentlélek galamb formában jelent meg, amikor megkeresztelésem után feljöttem a Jordán vizéből, és az Égből ez
a szózat hallatszott: „ez az Én szeretett Fiam, Benne telik
kedvem”. Én, Aki szinte mindig példabeszédekben tanítottam, ezeket a példákat állítottam tanítványaim, apostolaim
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elé, amikor az okosságot és az egyszerűséget kértem tőlük.”
Szentírási szakasz: Mt 10,16-27: „Íme, úgy küldelek titeket, mint bárányokat a farkasok közé. Legyetek tehát okosak, mint a kígyók, és egyszerűek, mint a galambok. De
óvakodjatok az emberektől! Mert átadnak benneteket a törvényszékeknek, és zsinagógáikban megkorbácsolnak majd
titeket. Helytartókhoz és királyokhoz hurcolnak benneteket
miattam, hogy tanúságot tegyetek előttük és a pogányok
előtt. Amikor pedig átadnak titeket, ne aggódjatok előre,
hogy hogyan vagy mit beszéljetek. Mert megadatik nektek
abban az órában, hogy mit mondjatok. Hiszen nem ti vagytok, akik beszéltek, hanem Atyátok Lelke az, aki beszél általatok. Akkor halálra adja majd a testvér a testvérét és apa
a fiát. A gyermekek szüleik ellen támadnak, és halálra juttatják őket. Gyűlöletesek lesztek mindenki előtt az én nevemért, de aki kitart mindvégig, az üdvözül. Amikor az
egyik városban üldöznek titeket, meneküljetek a másikba.
Mert bizony, mondom nektek: nem járjátok végig Izrael városait, amíg el nem jön az Emberfia. Nem nagyobb a tanítvány a mesterénél, sem a szolga uránál. Elég a tanítványnak, ha olyan lesz, mint a mestere, és a szolgának, mint az
ura. Ha a ház urát Belzebulnak nevezték, mennyivel inkább
a háza népét? Ne féljetek tehát tőlük! Mert semmi sincs
elrejtve, ami le ne lepleződne, s nincs rejtett dolog, ami ki
ne tudódna. Amit sötétben mondok nektek, mondjátok el
világosban, és amit fülbe súgva hallotok, hirdessétek a háztetőkről.”
Kérdés: Mi az értelme ennek a beszédnek? (Különösen is
az Emberfia eljöveteléről szóló résznek?) (vö. „nem járjátok
végig Izrael városait...”)
Magyarázat: Az Úr Jézus: „Ezek szimbolikus jelentésű
mondatok. Amikor azt mondtam apostolaimnak: „nem múlik
el ez a nemzedék, amíg meg nem látják Isten hatalommal
és dicsőséggel való eljövetelét”: ennek a beteljesedése az
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volt, amikor a Tábor hegyén átváltoztam. Három apostolomat Magammal vittem, hogy szemtanúi legyenek annak a
különbségnek, ami Köztem és a mellettem megjelent Mózes és Illés között van. Mózes az Ószövetség pátriárkája,
Illés pedig a legnagyobb próféta, akit tüzes szekéren vittem
föl a Mennybe. De mégis Mellettem állva látszott a különbség: hogy Én Istenember vagyok, ők pedig földi emberek
voltak. Ezt jelenti Isten hatalommal és dicsőséggel való eljövetele. Nagyon fontos, hogy ne magatok próbáljátok értelmezni a Szentírást, hanem nagy hűséggel és odaadással olvassátok minden betűjét, mert akkor nem estek tévedésbe.”
Kérdés: Mire utal ez a rész: „Nem nagyobb a tanítvány a
mesterénél, sem a szolga uránál. Elég a tanítványnak, ha
olyan lesz, mint a mestere, és a szolgának, mint az ura”?
Magyarázat: „Ne vágyjatok elismerésre! Fogadjátok el a
meg nem értést és a megaláztatást: az Én sorsomban osztoztok. Mivel tanítványaim vagytok, az Én tanításomat képviselitek. Ezért titeket is Beelzebulnak neveznek, mert nem
értenek meg benneteket, és titeket is kivetnek maguk közül. Amikor pedig véretek kiontásával tesztek Rólam tanúságot, vegyétek ezt a legnagyobb kitüntetésnek, hogy sorsomban osztoztok. Nagy lesz jutalmatok a Mennyben.” [Ezt
az utolsó mondatot az Úr már nekünk mondja. Az apostoloknak nem mondta meg, mert így beszélt hozzájuk: „Még
sok mondanivalóm volna, de nem vagytok hozzá elég erősek.” (Jn 16, 12)]
Kérdés: Mire vonatkozik ez a szakasz: „Mert semmi sincs
elrejtve, ami le ne lepleződne, s nincs rejtett dolog, ami ki
ne tudódna”?
Magyarázat: „Ez a végítéletre vonatkozik. Amikor mindenkinek nyilvánosságra kerülnek a bűnei, amiket titokban tett,
és az a hely is, amit választott magának. Ugyanígy a jócselekedetek is nyilvánosságra kerülnek, és az üdvözülteket is
látni fogják, hogy a Mennybe jutottak.” [A külön ítélet pilla-
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natában azonnal elfoglalják a helyüket, mint a koldus Lázár
és a fösvény gazdag].
Kérdés: Miért van szükség a végítéletre?
Magyarázat: „A külön ítéletkor az egyén kapja meg a tisztánlátást, amikor az Én szememmel mutatom meg neki
egész életét. Földi életében ugyanis a legtöbb bűnös önimádó, elfogult magával. A bűnt jónak nevezi, mert a gonosz így csapja be. A külön ítéleten viszont a számból kijövő ige, a kétélű kard alapján ítélem meg, vagyis minden a
helyére kerül. A rosszat rossznak nevezem, a jót pedig jónak. A végítéleten pedig minden nyilvánosságra kerül. Mert
azt akarom, hogy mindenki lássa és tudja, hogy a jók, akik
kitartottak törvényeim megtartásában, elnyerték az örök
életet, a bűnösök pedig, akik semmibe vették törvényeimet,
örökké meglakolnak bűneik miatt. Itt igazságosságom nyilvánul meg, hogy mindenki tudja és lássa, hogy a saját életvitele és cselekedetei alapján kapta meg azt a helyet, amit
kiérdemelt.”
Kérdés: Hogyan történik a test feltámadása?
Magyarázat: „Ne essetek tévedésbe! Amikor az Ószövetségben ezt mondtam, hogy a csontok kijönnek a sírból és
azokat Én felöltöztetem, és izmot, húst, bőrt adok rá és
életre kelnek, ezt nem kell szó szerint venni, ennek szimbolikus jelentése van. Ez azt jelentette akkor, hogy Én feltámasztottam Izraelt a lelki halálból, vagyis új szövetséget
kötöttem vele. Amikor az ember meghal, a lelke kiszáll a
testéből. A test porból lett és porrá lesz. A test, amelyet
porból alkottam, vagyis a Föld anyagából, mert amit az
ember megeszik, azt a Föld termi, ebből épül fel a test az
anyaméhben, és később ebből fejlődik felnőtt emberré.
Amikor a testből kimegy a lélek, akkor ez a szerves anyag,
az emberi test lebomlik, és újra porrá lesz. A feltámadott
testnek semmi köze sincs ehhez a porsátor testhez, amire
Szent Pál azt írtja, „a test és vér nem örökölheti Isten országát, sem a romlandóság a romolhatatlanságot” (1Kor
15, 50). A feltámadott test a lélek erejéből jön létre a sze124

rint, ahogy az ember élt. Akik szentül éltek, azok feltámadnak az örök dicsőségre, a teljes, boldog, örök életre. Testük
hasonlóvá lesz az Én feltámadott Testemhez, amely áthatolt a falakon, nem ismerte többé a tér és az idő korlátait.
Az elkárhozott ember viszont testéből arat romlást, örök
kárhozatot. Az elkárhozott lélek bűzlő hulla, halott lélek,
amely nem ismerheti meg a feltámadást és az örök szenvedést aratja bűneivel. Ezért beszélek így az elkárhozott
lelkekről, akik az örök halál állapotában vannak, de ez a
halál nem a megsemmisülést jelenti, hanem azt, hogy
örökké el vannak szakítva Istentől, Aki éltet, és maga az
Élet.”
Kérdés: Ezzel milyen összefüggésben van a Szűzanya
Mennybevétele testével együtt?
Magyarázat: „Mivel Én teljesen bűn nélkül voltam, és
Édesanyám is szeplőtelenül fogantatott és ő is bűn nélkül
élt ezen a Földön, ezért a mi testünk nem láthatott romlást.
Jóllehet, ugyanúgy a föld anyagából épült fel mindkettőnk
emberi teste, de szeplőtelen és bűn nélkül való lelkünk
megakadályozta testünk romlását, amely átalakult dicsőséges testté. Ezzel is bizonyítva azt, hogy Istentől jöttünk, és
Istenhez mentünk vissza, Aki a saját dicsőségét védte meg
ez által, hogy emberi testünk nem látott romlást. A többi
ember viszont, akik az áteredő bűnt hordozzák magukban,
még ha szentül éltek is, meg kell halniuk, de életszentségük által a lelkük felölti a halhatatlan mennyei testet.”
Kérdés: Mit lehet tudni a feltámadott test tulajdonságairól?
Mikor történik meg a test feltámadása?
Magyarázat: „A feltámadott test a lélek sajátja. Isten ajándéka, de mint ahogy a boldogságnak is különböző fokozatai vannak a Mennyben aszerint, hogy az illető életszentségben és tökéletességben élt-e halála előtt a Földön, vagy
csak épp hogy mások imájára nem kárhozott el, és a tisztítótűz legaljára ment tisztulni. Ahogy a Földön nincs két egyforma ember, úgy az üdvözült lelkek is különböznek egymástól. Az az ember, akit beimádkoztak a tisztítótűzbe, kü125

lönbözni fog attól a lélektől, aki életszentsége révén azonnal a Mennybe ment a Földről. Jól szemlélteti ezt Lisieux-i
Szent Teréz nővére, Pauline a különböző űrmértékű edényekkel, a pohárral és a gyűszűvel.”
Részlet Lisieux-i Szent Teréz Önéletrajz c. könyvéből:
„Pauline volt legbensőbb bizalmasom, ő oszlatta el a kétségeimet... Egyszer azon csodálkoztam, hogy a Jó Isten az
Égben nem részesíti egyenlő dicsőségben minden választottját s attól féltem, hogy mindnyájan nem boldogok.
Pauline akkor előhozatta velem Papa nagy poharát, az én
icipici gyűszűm mellé tetette, megtöltette őket vízzel s azután azt kérdezte, hogy melyik van jobban tele. Mondtam,
hogy az egyik éppen úgy tele van, mint a másik s hogy lehetetlenség több vizet beléjük tölteni, mint amennyi fér. Így
értette meg velem az én drága Anyám [így nevezte Szent
Terézke a nővérét, édesanyja halála után], hogy az Égben
a Jó Isten minden választottjának annyi dicsőséget fog adni, amennyinek az hordozója tud lenni, s hogy nincs irigyelni valója a legutolsónak a legelsőtől.”
„A végítéleten nyilvánosságra kerül mindenkinek a cselekedete. Mindez azért van, hogy valóra váljon tanításom,
amit az Evangéliumban mondtam, és minden ember meglássa igazságosságomat. Mert Én szolgáltatok igazságot,
Én vagyok az Örök Bíró, és a számból kijövő kétélű kard,
Atyám igéje a mérce.”
Kérdés: A végítélet következtében növekszik az üdvözültek öröme?
Magyarázat: „A végítéleten annyiban növekszik az üdvözült seregek öröme, hogy igazságot szolgáltatok minden
bűnért, és ahogy a Jelenések könyvében a vértanúk lelkei
az oltár alatt azt kiáltják, hogy „Uram, te szent és igaz,
meddig nem mondasz ítéletet és nem állsz bosszút vérünkért a föld lakóin?” (Jel 6, 9-10): vágyuk beteljesülést nyer,
látni fogják, hogy ítéletet mondtam gyilkosaik fölött, akik az
126

örök kárhozat gyötrelmeit szenvedik. Őket pedig, akik hűségesek maradtak Hozzám mindhalálig, örök dicsőségemmel jutalmazom.”
Kérdés: Fáj-e az üdvözülteknek látni az egyes lelkek elkárhozását?
Magyarázat: „Nem fáj. Mert ott már az Én szememmel látnak, ami az igazságosság. Én megfizetek mindenkinek tettei szerint, és tanításomból egy betű sem veszhet el. Az
üdvözült lelkek diadalmasan fogják szemlélni igazságosságomat, a saját maguk diadalát, és az elkárhozottak kínszenvedéseit, amely pontosan annyi, amennyit ők okoztak
másoknak. Elképzelni nem tudjátok, mennyit kell szenvedni
és gyötrődni a pokolban egy olyan embernek, aki sokaknak
ártott. Földi testében számtalanszor belehalna abba a kínba, amely számára összegződik mindazon ember kínjában,
ahánynak ő a szenvedését okozta. Hogy jobban megértsétek: Hitler, aki a második világháborút vezette, annyi ember
kínját, fájdalmát, szenvedését viseli örökkön-örökké, ahányat az ő parancsára öltek meg. De nem csak az elhunytak
kínjait, hanem azok hozzá tartózóinak a bánatát és lelki
kínszenvedését, akik elvesztették gyermekeiket, testvérüket, unokájukat és ezért rengeteget sírtak.
Felfogni nem tudjátok, mit jelent elkárhozni. A főparancs a
szeretet. Csak az a lélek üdvözülhet, akinél szeretetet találok. Minden szeretetlen szóért, viselkedésért, cselekedetért
meg kell fizetni a tisztítótűzben, vagy örökké: a pokolban.
Nagyon kemény és szigorú az ítélet. Minél súlyosabb a
bűn, annál távolabb áll a szeretet főparancsától, és annál
nagyobb szenvedést érdemel.”
Kérdés: Mit lehet tudni a végidőbeli események sorrendjéről? (A Jelenések könyvében olvasom: „A többi halott nem
éled föl, amíg el nem telik az ezer esztendő. Ez az első feltámadás.” (Jel 20, 5) Mi az „első feltámadás”?
Magyarázat: „Mindent nem lehet itt (a Földön) tudni, mert
nem értenétek meg. Odaát teljesen másképpen van minden: ott nincs idő, ott mindent egyszerre láttok. Itt, a Földön
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Én indítom az embereket, mindenki Engem szolgál, még az
ördög is, és a hitetlen is. Előttem nyitott könyv mindenki,
ismerem a szándékait. Én akadályozom meg gonosz tetteiket, ezért vannak elkárhozott lelkek, akiknek kevesebbet
kell szenvedni.
Odaát nincs idő: egy nap annyi, mint ezer év, ezer év, mint
egy nap. A Mennyországban örök béke és állandó szeretet
van. Az üdvözültek és a szent angyalok színről színre látják
a legszentebb Szentháromságot, Akivel az egész örökkévalóságon át nem lehet betelni. Ott soha nincs unatkozás,
ott minden csodálatos. Nincs elmúlás, nincsenek könnyek,
mert Isten az örök vigasz, a béke, Aki letöröl szemükről
minden könnyet. Állandó hozsanna, dicsőítés, magasztalás, hálaadás, végtelen ujjongás van. Isten örök dicsősége,
fényessége és végtelen szeretete átölel minden üdvözült
lelket, beborítja az egész Mennyet. Felfogni nem tudjátok
azt a végtelen örömöt, boldogságot, dicsőséget, amelyet
Isten azoknak készített, akik Őt szeretik.
Ezért ti csak szeressetek, minden körülmények között csak
szeressetek. Indulatos, szeretetlen szó soha el ne hagyja
ajkatokat. Legyetek türelmesek, és imádkozzatok egymásért. A hittel teli ima még a legmakacsabb bűnöst is megnyeri Istennek, ha a szó nem hat el a bűnös lelkéig. Igyekezzetek megnyerni minél több lelket hittel teli imáitokkal, a
szenvedések és az igazságtalanságok türelmes elviselésével. Mindig arra gondoljatok, mennyit szenvedtem azért,
hogy megnyissam előttetek ennek a csodálatos Országnak
a kapuját, és azt akartam, hogy mindenki üdvözüljön. Ezért
hatalmas kegyelem a szolgálati papság, de az általános
papság is, mert mindkettő arra hivatott, hogy megismertessen Engem az emberekkel, és megnyerje a lelkeket, hogy
Istent szeressék, törvényeit megtartsák és üdvözüljenek.
Ó, gyermekeim, ha fölfoghatnátok, mit jelent a Menny, mindent elfogadnátok és elvállalnátok: a legkeményebb vezekléseket és szenvedéseket is, hogy csak egyetlen bűnöst is
megnyerjetek az üdvösségre. Igyekezzetek úgy élni, ahogy
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példámon láttátok, és Én rengeteg lélekkel ajándékozlak
meg benneteket.”
Kérdés: Mária foganása és Szentáldozása: melyik jelentette a Szűzanya számára a nagyobb örömet? Mit jelentett a
Mennybevétel általi beteljesedés a Szűzanyának?
Magyarázat: „Ő kezdettől fogva birtokolt Engem, létem teljességében. Amikor megfogantam szeplőtelen Szíve alatt,
a legnagyobb örömöt élte át. Teljesült vágya: a Megváltó
belépett a Földre; és amire már vágyakozni sem mert,
megkapta, hogy ő lett a Megváltó Édesanyja. Ő mély alázatában és teljes Istennek szentelt odaadottságában csak
arra vágyott, hogy lásson, hogy az Én anyám szolgálója,
cselédlánya lehessen. Mély alázatára és teljes Istenre hagyatkozására megkapta a legnagyobb Ajándékot: ő lett az
Én legszentebb Anyám. Máriának végig Én voltam a legnagyobb boldogsága. Fogantatásomtól kezdve egész feltámadásomig, mennybemenetelemig, és mindig, amikor a
Legszentebb Eucharisztiában a szívébe fogadhatott Engem. De az volt a legnagyobb bánata és szomorúsága,
amikor látott Engem a keresztúton, látta megkínzatásomat
és kereszthalálomat. Ő akkor is, ott is Velem akart lenni.
Tudta, hogy igen nagy szükségem van rá. Ezért ő maga
ajánlkozott, hogy elkísérjen a legnagyobb fájdalmakban is,
amelyekből, mint már említettem, átvállalt annyit, amennyit
Atyám megengedett neki. A Szentáldozás, jóllehet, kimondhatatlan öröm volt neki, de nem volt nagyobb boldogság, mint az Én egész földi jelenlétem mellette. Minden
Szentáldozás még nagyobb vágyra gyújtotta lelkét, hogy
mielőbb följöhessen Utánam a Mennybe, és újra színrőlszínre lásson, és együtt legyünk mindörökké. Ezt jelentette
Édesanyámnak a Szentáldozás.”
Szentírási szakasz: Mt 10,28: „Ne féljetek azoktól, akik
megölik a testet, de a lelket nem tudják megölni. Féljetek
inkább attól, aki a lelket is és a testet is el tudja pusztítani a
gyehennában.”
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Kérdés: El lehet pusztítani a lelket?
Magyarázat: Az Úr Jézus: „Drága gyermekeim! A sátán
tudja elpusztítani a lelket a gyehennában. De ehhez a ti
szabad akaratotok és beleegyezésetek szükséges, amit Én
messzemenőkig tiszteletben tartok. Ezért azt mondom nektek: egyedül a bűntől féljetek. Nincs kis bűn, meg nagy bűn:
minden bűntől tartózkodjatok, mert ez választ el, emel falakat Közém és közétek. Ha életszentségben éltek, megtartjátok tanításomat, a Szent Evangéliumot, akkor nincs mitől
félnetek. Ha megölnék testeteket, lelketek azonnal a
Mennybe szállna. De ha bűnben éltek, akkor rettegjetek,
mert a gonosznak hatalmat adtatok magatok fölött a bűn
által, aki arra törekszik minden áron, hogy a pokolba taszítsa lelketeket. Ti vagytok az Én kincseim, véremen megváltott gyermekeim. Azért tanítalak benneteket, hogy tartózkodjatok minden bűntől, és üdvözüljetek.
A lélek maga halhatatlan, de a bűn állapotában élő lelkek
bűzlő hullák, akiket gúzsba kötött a bűn, a sátán béklyója.
Ők szerencsétlen rabok, akik mindörökké szenvednek a
démonoktól. Az emberi nyelv az örök halállal fejezi ki az
elkárhozottak siralmas állapotát. Az örök élet, amire Isten
megteremtett minden embert, egyenlő az örök boldogsággal, az örök, teljes élettel. Az elkárhozottakra azért mondom, hogy örök halállal sújtja őket a gonosz lélek, mert
nem semmisülnek meg. A halál megsemmisülést jelent, a
test elporladását. Vagyis visszaalakul a test azzá, ahonnan
vétetett. De nem így van a lélekkel, amely halhatatlan, és
ezért mondom, hogy örök halál, mert ami örökké tart, az
nem semmisül meg. Itt a „halál” szó a szenvedést, a kiúttalanságot, a kárhozatot jelenti.”
Szentírási szakasz: Mt 10,32-34: „Mindazt, aki megvall
engem az emberek előtt, én is megvallom Atyám előtt, aki
a mennyekben van. De azt, aki megtagad engem az emberek előtt, én is megtagadom Atyám előtt, aki a mennyekben
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van. Ne gondoljátok, hogy békét hozni jöttem a földre. Nem
azért jöttem, hogy békét hozzak, hanem kardot.”
Kérdés: „Nem azért jöttem, hogy békét hozzak...”, máshol
pedig ez áll az Úr Jézusra vonatkozóan: „Eljött, hogy békét
hirdessen nektek, akik távollévők voltatok, s békét a közel
lévőknek.” (Ef 2,17) Illetve: „Békét hagyok rátok [a Szentlélekre értve], az én békémet adom nektek. Nem úgy adom
nektek, ahogy a világ adja. Ne nyugtalankodjék szívetek és
ne féljen. ” (Jn 14,27) Nem hoz békét az Úr és mégis békét
hoz?
Magyarázat: Az Úr Jézus: „A két béke nem ugyanaz. Nem
mindenáron akarok békét, és a megbocsátás sem azt jelenti, hogy az igaz azonosul a bűnössel, mert ezek feloldhatatlan ellentétben állnak egymással. A megbocsátás
csak annyit jelent, hogy nem haragszik a bűnösre az igaz,
megbocsát neki, és nyitva tartja a szívét, hogy amennyiben
a bűnös megtér, visszafogadja, és kapcsolatot létesítsen
vele. Ez a megbocsátás.
„Nem békét jöttem hozni a Földre, hanem tüzet és kardot.
Megoszlanak Énmiattam: anyós a menye ellen, apa a fia
ellen és fordítva.” Az, hogy azt mondtam, hogy kardot hoztam a Földre és tüzet, amelyre vágyom, hogy lángra lobbanjon, azt jelenti, hogy követőim lángolóan szeressenek
Engem úgy, hogy maradéktalanul megtartják törvényeimet,
a kard pedig azt, hogy radikális keresztények legyenek,
védjék meg hitüket, és tartsanak ki Mellettem mindhalálig.
Az új tanítás, amelyet Én hoztam, teljesen megváltoztatta a
Bennem hívők személyiségét és életmódját. Ezért fordultak
ellenük azok, akik továbbra sem hittek Bennem.
Az a béke, amiről azt mondtam, hogy az Én békémet adom
nektek, ezt jelenti: akik befogadnak Engem a lelkükbe,
megvallanak Uruknak és Istenüknek: ők az Én békémet
kapják jutalmul, mert ahol Én vagyok a Király, ott béke,
rend és szeretet uralkodik. Ez a két béke között a különbség.”
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Szentírási szakasz: Mt 10,40-42: „Aki befogad titeket, engem fogad be, és aki engem befogad, azt fogadja be, aki
küldött engem. Aki befogad egy prófétát, mert próféta, az a
próféta jutalmát kapja. Aki befogad egy igazat, mert igaz,
az az igaz jutalmát kapja. És aki inni ad akár csak egy pohár friss vizet is egynek e legkisebbek közül, mert a tanítványom, bizony, mondom nektek: nem veszíti el jutalmát.”
Kérdés: Inni kell adni a jóknak, de még az ellenségeinknek
is, hiszen Szent Pál azt írja: „Ne fizessetek senkinek roszszal a rosszért! A jóra törekedjetek minden ember
előtt! (Péld 3,4) Amennyiben rajtatok áll, lehetőség szerint
éljetek békében minden emberrel! Ne tegyetek a magatok
ügyében igazságot, kedveseim, hanem adjatok helyet az
isteni haragnak, mert meg van írva: „Enyém a bosszúállás,
én majd megfizetek” – mondja az Úr. (MTörv 32,35) Ha ellenséged éhezik, adj neki enni, ha szomjazik, adj neki inni!
Mert ha ezt teszed, eleven parazsat gyűjtesz a fejére. (Péld
25,21-22) Ne hagyd, hogy a rossz legyőzzön téged; te
győzd le a rosszat jóval!” (Róm 12,17-21). Tehát mindenkivel jót kell tenni? Hogy kell értelmezni, hogy parazsat
gyűjthetünk a fejére?
Magyarázat: Az Úr Jézus: „Mindenkivel tegyetek jót. Ha az
Én szolgáimmal tesztek jót, azt különösen megjutalmazom,
mert ők az Én ügyemért fáradoznak, ami a lelkek megtérítése és üdvösségre vezetése. Ha az ellenségetekkel tesztek jót, ezzel példát adtok neki, hogy ő is hasonlóképpen
cselekedjen. Ha jó tettetek őket is jóra indítja, megnyertétek
őket Nekem és magatoknak. De ha továbbra is ellenségetek marad, akkor parazsat gyűjtötök a fejére, amiről számot
kell neki adni ítélőszékem előtt. Így még nagyobb lesz a
szenvedése, mert a jó tetteket rosszal viszonozta. Nektek
kötelező a jócselekedet, így továbbra is jót kell tenni. Kizárólag az ellenségen múlik, hogy hogyan használja fel a kapott kegyelmet. Ha nem használja fel, akkor számot kell
adni róla.”
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Kérdés: A bűnbeesésről, illetve, hogy mindenképpen
szenvednie kellett-e az Úr Jézusnak?
Magyarázat: „Amikor Isten megteremtette az embert,
megmutatta, hogy milyen pompás, boldog életet szánt neki.
Az első emberpár a Paradicsomkertben élt. A Föld dúsan
megtermett mindent, amire csak szükségük volt. De mivel
Isten előtt nincs rejtve semmi, így a jövő sem, Ő pontosan
látta és tudta, hogy az asszony, aki a férfi bordájából lett,
milyen ingatag, és hajlik a hazugság elfogadására. Ezzel
elveszítették ártatlanságukat, magukra öltötték a bűnt, mert
Éva hitt a kígyónak, aki hazugsággal rávette az engedetlenségre. Minden bűn gyökere az engedetlenség. A bukott
angyalok, ha engedelmeskedtek volna Istennek, nem vétkeztek volna, és nem szakították volna el magukat Tőle
Istentől. Mivel Éva engedetlen volt, és Ádám követte ebben, amikor evett a gyümölcsből, ezért az utódaik örökölték
a bűnt, mint áteredő bűnt. Én ezt előre láttam. Mivel nem
akartam, hogy minden ember elkárhozzon, mert annál sokkal jobban szerettem az embert, ezért ezt mondtam
Atyámnak: Itt vagyok, Engem küldj, hogy üdvözítsem őket.
Magamra vettem ártatlanul az egész emberiség bűnét, és
Én engeszteltem ki az isteni igazságosságot. Erre egyedül
Én voltam alkalmas, Aki Istenember voltam, minden bűn
nélküli, ártatlan, tiszta és szeplőtelen Bárány.”
Kérdés: Mi lesz a sorsa a megkereszteletlen gyermekeknek?
Magyarázat: „Ezt tanítottam: „Aki megkeresztelkedik: üdvözül”. Ezt adtam parancsba: „Kereszteljetek meg minden
népet az Atya és a Fiú és a Szentlélek nevében.” Ezt a parancsot a megszületett, Földön élő emberekre értettem.
Azok az ártatlan magzatok, akik önhibájukon kívül, gyilkos
„szüleik” elhatározásából nem születhettek meg erre a világra, rájuk nem vonatkozik tanításom, amit a keresztségről
mondtam. Ők önhibájukon kívül nem tudták beteljesíteni
rájuk vonatkozó örök, szent tervemet. Nem ők, hanem gyilkosaik hiúsították meg bennük elhatározásomat. Rájuk is
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vonatkozik, amit az Evangéliumban mondtam: „ilyeneké a
Mennyek Országa.” Ők Tőlem jöttek le a Földre, és drága
kicsi lelkük, amelyet Én leheltem beléjük, hozzám jön viszsza a Mennybe, ahol egy örökkévalóságon át Én részesítem őket külön szeretetben, pótolván az anyai és apai szeretetet, amelyet megtagadtak tőlük. Egyetlen elabortált
magzat sem kárhozik el.”
Szentírási szakasz: Mt 11,2-6: „Amikor János a börtönben
Krisztus tetteiről hallott, elküldte hozzá tanítványait és
megkérdezte tőle: „Te vagy-e az Eljövendő, vagy mást várjunk?” Jézus ezt válaszolta nekik: „Menjetek, vigyétek hírül
Jánosnak, amit hallotok és láttok: A vakok látnak, a sánták
járnak, a leprások megtisztulnak, a süketek hallanak, a halottak föltámadnak, a szegényeknek pedig hirdetik az
evangéliumot. (Iz 26,19; 29,18; 35,5-6; 61,1) Boldog, aki
nem botránkozik meg bennem.”
Kérdés: Keresztelő Szent János ezt a tanítványok hite miatt tette? (Hisz már korábban rámutatott az Úrra...)
Magyarázat: Az Úr Jézus: „János nem értette azt, hogy Én
– Aki az ő rokona voltam, és Akit bemutatott a népnek, mint
az Isten Bárányát, s tudta, hogy mindenható vagyok, és
Istenember – egy erélyes figyelmeztetése miatt hogyan
hagyhatom őt börtönben sínylődni? Ezért felmerült benne a
kétely, hogy valóban Én vagyok-e a Messiás, vagy mást
várjanak? Nem értette, amit a Lélek által mondott Rólam és
magáról: „Neki növekedni kell, nekem pedig kisebbednem”.
Ő, mint az Én előfutárom: előképem is volt, akit Miattam
öltek meg azért, mert hirdette Isten törvényét, vagyis a paráznaság ellen beszélt. Ezért küldte Hozzám tanítványait,
hogy megkérdezzék, hogy valóban Én vagyok-e a Messiás? Ezért válaszoltam azt, hogy „boldog, aki nem botránkozik meg Bennem”. Amikor János tanítványai visszamentek hozzá válaszommal, Jánosnak megadtam a kegyelmet,
hogy elfogadja sorsát, és szenvedjen Isten törvényeiért, és
ha kell, a vérét is kiontsa érte. Keresztelő János az előképe
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a mai engesztelő seregnek, akik teljesen Rám hagyatkoznak, elfogadván sorsukat, megdicsőítvén ezzel Istent.”
Szentírási szakasz: Mt 11,10-15: „Ő az, akiről írva van:
‘Íme, elküldöm küldöttemet színed előtt, aki elkészíti előtted
utadat’. (Kiv 23,20; Mal 3,1) Bizony, mondom nektek: aszszonyok szülöttei között nem támadt nagyobb Keresztelő
Jánosnál. De aki a legkisebb a mennyek országában, az
nagyobb őnála. A mennyek országa Keresztelő János napjaitól mostanáig erőszakot szenved, és az erőszakosak ragadják el azt. Az összes próféta és a törvény Jánosig erről
jövendölt; és ha el akarjátok őt fogadni: igen, ő Illés, aki
eljön. Akinek van füle, hallja meg.”
Kérdés: Miért nem támadt nagyobb Keresztelő Jánosnál?
Ma sem él nála nagyobb a Földön?
Magyarázat: Az Úr Jézus: „János volt az utolsó próféta, aki
nemcsak jövendölt Rólam, hanem bemutatott a népnek. Az
ő nagysága ebben áll. „A Mennyországban a legkisebb is
nagyobb nála”: ez nyilvánvaló, hisz az üdvözült szentek
magasan fölötte állnak minden Földön élő embernek, még
azoknak is, akik nagy életszentségben élnek. Keresztelő
Szent Jánost öröktől fogva kiválasztottam, aki Illés szellemében jött el, vagyis az ő tulajdonságai és működése hasonlított Illés prófétáéhoz. Keresztelő Szent János színrelépésével, és azzal, hogy bemutatott Engem, Akire leszállt
a Szentlélek, beteljesült az összes ószövetségi prófécia,
amely Rólam jövendölt.”
Kérdés: Mi a helyzet azokkal, akiket nem hívott az Úr, de
mégis felszentelték őket? A kegyelmeket ugyanúgy megkapják az Úr Jézustól?
Magyarázat: „Akit nem hívtam, annak soha nem adok
olyan kegyelmet, mint azoknak, akiket hívtam. Ez azért
van, mert akit nem hívtam, az nem Miattam választja ezt a
hivatást. Nem is tekinti hivatásnak, csupán munkának, egy
szakmának, egy eszköznek ahhoz, hogy érvényesüljön. Jaj
annak, aki így közelít Hozzám! Mert sokszor az ilyeneket
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maga a sátán viszi be az Egyházba, hogy általuk romboljon.”
Kérdés: Miképpen vannak kiosztva a talentumok?
Magyarázat: Az Úr Jézus: „Amikor a talentumokat kiosztottam kinek-kinek rátermettsége szerint, előre láttam, hogy
melyik hogy fogja kamatoztatni. Aki csak egyet kapott, annak azért adtam csak annyit, mert előre tudtam, hogy nem
fogja kamatoztatni, és ezért el fog kárhozni. Hozzá is irgalmas voltam, mert ha több talentumot kapott volna, még
többet kellett volna neki szenvednie a pokolban.
Jaj azoknak a papoknak, akik elherdálják talentumaimat,
visszaélnek kegyelmemmel, és a nyájat a farkasok kezére
juttatják. Háromszoros jaj nekik, mert ezt mondtam: „minél
többet kaptak, annál többről adnak számot”, meg ezt: „jaj
annak, aki ismeri ura akaratát, de nem áll rá készen, hogy
megtegye: ez még több verést kap”.
Gyermekeim! Felfogni nem tudjátok, mily nagy szenvedés
vár a hűtlen, eretnek pásztorokra, akik a sátánt szolgálják,
mert a pokolra taszítják a rájuk bízott nyájat. Ti, kicsinyeim,
akik oly közel álltok Szívemhez, hogy megnyitottam lelketeket, hogy halljátok szavam: Legyetek szentek, legyetek
tökéletesek, hogy méltóakká váljatok Hozzám, a szentek
Szentjéhez, Aki meghaltam értetek a keresztfán.”
Szentírási szakasz: Mt 11,22-24: „De mondom nektek:
Tírusznak és Szidonnak tűrhetőbb sorsa lesz az ítélet napján, mint nektek. És te, Kafarnaum! Talán az égig emelkedsz? Alászállsz majd az alvilágba! Mert ha a csodák,
amelyek nálad történtek, Szodomában történtek volna,
megmaradtak volna mind a mai napig. (Iz 14,13.15) De
mondom nektek: Szodoma földjének tűrhetőbb sorsa lesz
az ítélet napján, mint neked.”
Kérdés: Az egész város elpusztul úgy, ahogy van? Az öszszes lakosával?
Magyarázat: Az Úr Jézus: „Ez természetesen azokra az
emberekre vonatkozik, akik ezekben a városokban éltek,
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és Ellenem fordultak. Akik nem voltak Ellenem, csak túlharsogták őket ellenségeim, rájuk nem vonatkozik.”
Szentírási szakasz: Mt 12,1-2: „Abban az időben Jézus
szombaton vetések között ment át. Mivel tanítványai megéheztek, elkezdték a kalászokat tépdesni és enni. A farizeusok meglátták ezt és azt mondták neki: „Íme, tanítványaid
azt teszik, amit szombaton nem szabad tenni.”
Kérdés: Miért nem a szombatot szentelte meg feltámadásával az Úr Jézus?
Magyarázat: Az Úr Jézus: „Azért, mert az Ószövetség elavult, amint azt a kárpit széthasadása is megmutatta, amikor a keresztfán meghaltam. Az Újszövetségnek új ünnepnap kell, mivel új jelentést hordoz: nevezetesen az Én feltámadásomat ünnepli, szemben az Ószövetséggel, ahol a
szombat csak a pihenés napján jelentette.”
Szentírási szakasz: Mt 12,1-4: „Abban az időben Jézus
szombaton vetések között ment át. Mivel tanítványai megéheztek, elkezdték a kalászokat tépdesni és enni. A farizeusok meglátták ezt és azt mondták neki: „Íme, tanítványaid
azt teszik, amit szombaton nem szabad tenni.” Ő azt felelte
nekik: „Nem olvastátok, mit cselekedett Dávid, amikor
megéhezett ő és akik vele voltak? (1Sám 21,2-7) Hogyan
ment be az Isten házába és megette a kitett kenyereket,
amelyeket nem volt szabad megennie, sem a vele levőknek, csak egyedül a papoknak?”
Kérdés: Miért ehetett Dávid király a kenyerekből?
Magyarázat: Az Úr Jézus: „A szükség mindig felülírja a
törvényt. Amikor Dávid éhezett, jóllehet megette társaival
együtt azokat a kenyereket, amelyek csak papoknak voltak
szánva, de nem vétkezett, mert az életét mentette meg azzal, hogy táplálkozott. Tanítványaim, amikor megéheztek,
néhány kalászt elmorzsoltak, és megették, mert éhesek
voltak. Jóllehet, szombat volt: a zsidók is vettek magukhoz
ételt szombaton is a házaikban. Mivel mi vándorúton vol137

tunk, erre nem volt lehetőség, ezért csak ilyen módon lehetett tanítványaimnak táplálkozni. Ez sem volt bűn, erre
mondtam, hogy nem az ember van a szombatért, hanem a
szombat az emberért, mert az ember élete, amit Istentől
kapott, sokkal fontosabb, mint a törvények, amelyeket az
emberek alkottak.” „Nem az ember van a szombatért, hanem a szombat az emberért” A Szentlélek Úristen: „Az ember magasabb rendű, mint a szombat. A szombatot azért
rendelte Isten a Tízparancsolatban, hogy az ember Istenre
figyeljen, imádkozzon, megszentelődjön és kipihenje a
munkával eltöltött hét fáradalmait. De amikor az ember élete forog veszélyben, akkor kötelessége táplálékot venni
magához.”
Szentírási szakasz: Mt 12,8: „az Emberfia”
Kérdés: Miért beszélt az Úr Jézus magáról egyes szám
harmadik személyben? Miért nem nevezte magát Istennek,
egyes szám első személyben?
Magyarázat: Az Úr Jézus választottja: „Tehát, ahogy Szent
Pál írt róla: nem tartotta fontosnak az Ő istenségét megmutatni, hanem Ő egy lett közülünk.” És itt folytatja az Úr:
„Azért lettem egy egyszerű ácsmunkás, hogy merjenek közeledni Hozzám az emberek. A farizeusok és az írástudók,
meg az egyszerű emberek között nagy szakadék tátongott.
Lekezelően beszéltek az egyszerű, írástudatlan emberekkel, azok meg fölnéztek rájuk, mint valami istenekre. Akik
kiváltságokat élveztek, elvárták, hogy az egyszerűbbek hajlongjanak előttük, és kiszolgálják őket. Ezzel szemben Én
olyan embereket választottam apostolaimnak, akik egyszerűek voltak, de gyakorlott szakemberek a maguk szakmájában. Volt élettapasztalatuk, és értelmesek voltak, és fogékonyak az isteni igére, az Én tanításomra. Ők észrevették Bennem az istenséget, azt a rendkívüli Személyt, Aki
csodákat tettem, gyógyítottam, halottakat támasztottam föl,
a vízen jártam, parancsoltam a szélnek, a tengernek, és
tanításom olyan ámulatba ejtette a tömegeket is, hogy töb138

ben megjegyezték: hogy hatalommal és bölcsességgel tanítok, nem úgy, mint az írástudók.”
Szentírási szakasz: Mt 12,39-40: „Ő azt válaszolta nekik:
„A gonosz és parázna nemzedék jelet kíván, de nem kap
más jelet, csak Jónás próféta jelét. Mert amint Jónás a cethal gyomrában volt három nap és három éjjel, úgy lesz az
Emberfia is a föld szívében három nap és három éjjel.”
Kérdés: Miért nem „három nap és három éjjel” volt az Úr a
föld szívében?
Magyarázat: Az Úr Jézus: „Jónás az Én előképem. Ezek a
számok szimbolikusak. Én valóban feltámadtam harmadnapra, ami vasárnapot jelent. A napokat nem kell feltétlenül
24 órában értelmezni. Pénteken keresztre feszítettek és
meghaltam. Szombat a zsidók pihenőnapja, akkor a sírban
feküdtem. Vasárnap volt a harmadik nap, amikor már korahajnalban kiléptem a sírból, és legelőször Szent Édesanyámmal váltottam édes csókot, megvigasztalva őt azután
a rengeteg szenvedés után, amelyet oly szánalmas és borzasztó látványom okozott neki, és amelyben teljes mértékben osztozott. Az ő imája órákat esdett le, hogy mielőbb
föltámadjak. Így kell érteni a „harmadnapot”, amely három
különböző nap: péntek, szombat és vasárnap.” Választottjának ezt mondta az Úr: „Négy és öt óra között támadtam
föl.”
Szentírási szakasz: Mt 12,25-30: „Minden ország, amely
meghasonlik önmagával, elpusztul, és egyetlen város vagy
ház, amely meghasonlik önmagával, fönn nem marad. Ha a
sátán kiűzi a sátánt, meghasonlott önmagával; hogyan maradhatna fenn az ő országa? Ha én Belzebub által űzöm ki
az ördögöket, a ti fiaitok ki által űzik ki? Így ők maguk lesznek a ti bíráitok. De ha én az Isten Lelke által űzöm ki az
ördögöket, akkor elérkezett hozzátok Isten országa. Vagy
hogyan mehet be valaki az erősnek a házába, hogy elragadja a holmiját, ha előbb meg nem kötözi az erőset? Csak
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úgy tudja kirabolni a házát. Aki nincs velem, ellenem van,
és aki nem gyűjt velem, szétszór.”
Kérdés: Miként kell ezt érteni? Hiszen máshol az szerepel,
hogy „aki nincs ellenünk, velünk van’. (vö. Mk 9,38-41: „Ekkor János azt mondta neki: „Mester! Láttunk valakit, aki a te
nevedben ördögöt űz, de nem követ minket. Megtiltottuk
neki.” Jézus azt felelte: „Ne tiltsátok meg neki! Mert senki,
aki az én nevemben csodát tesz, nem fog engem egyhamar szidalmazni. Hiszen aki nincs ellenünk, velünk
van. Mert aki csak egy pohár vizet ad is nektek inni az én
nevemben, azért, mert Krisztuséi vagytok, bizony, mondom
nektek: nem veszíti el jutalmát.”)
Magyarázat: Az Úr Jézus: „Aki lepaktál az ördöggel, az
vele tart. Aki viszont Hozzám ragaszkodik, az térdre kényszeríti a sátánt, és legyőzi. Ehhez hasonlít az a példabeszéd, amikor azt mondtam: „nem lehet két úrnak szolgálni”.
Színt kell vallani: aki Velem van, az Én törvényeimet követi,
az győzelmet arat a gonosz felett. Ebből következik, amit
mondtam, hogy „aki nincs Velem, Ellenem van, és aki nem
gyűjt Velem, szétszór.” Az Úr választottja: „Tehát ez színvallást jelent: Jézus, vagy a gonosz lélek mellett. Ide tartozik a búza-pelyva hasonlat is.”
Kérdés: Miért mondta tanítványainak az Úr: „ne tiltsátok
meg neki”? (vö. Mk 9,38-39)
Magyarázat: Az Úr Jézus: „Abban az időben, amikor Én a
Földön tanítottam, nem jutott el mindenki Hozzám, és nem
tarthatta a kapcsolatot apostolaimmal. Viszont hallott Rólam, tetszett neki a tanításom, és az Én Nevemben ördögöt
űzött. Nyilvánvaló, hogy lelki rokonságba került Velem, és
ezért egységben volt Velem.”
Szentírási szakasz: Mt 12,31-32: „Ezért mondom nektek:
Az emberek minden bűne és káromlása bocsánatot nyer,
de ha valaki a Lelket káromolja, az nem nyer bocsánatot. Ha valaki az Emberfia ellen mond valamit, az bocsána-
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tot nyer, de ha valaki a Szentlélek ellen szól, az nem nyer
bocsánatot sem ezen a világon, sem az eljövendőben.”
Kérdés: Mit jelent a Szentlelket káromolni?
Magyarázat: A Szentlélek Úristen: „Aki a Szentlelket káromolja, az megátalkodott. A megismert igazság ellen tusakodik. Nem tart bűnbánatot, nem akar megváltozni, megtérni, ezért nem tudja elfogadni a Jézus által felkínált bűnbocsánatot. Mert Jézus mindenkinek meg akar bocsátani,
de aki nem bánja meg bűneit, nem kér bocsánatot, vagyis
nem gyónja meg, az nem tudja befogadni Isten kegyelmét,
mert nem akarja. (vö. 1Jn 1,5-10) Olyan ez, mint amikor
kint tűz a Nap, fölmelegít mindent, kinyílnak a virágok,
megérnek a gyümölcsök a fán, de ha a ház ablakán sűrűn
le van húzva a redőny és belül a sötétítő függönyt is elhúzzák: nem tud behatolni a fény. Ilyen a szabad akarat, amely
minden embernek megadatott. Aki megnyitja lelkét az isteni
fénysugár előtt, az kivirágzik, és bő termést hoz. De aki
becsukja a lelkét, nem fogadja be a kegyelmet, az a sötétségben van. Ehhez hasonlít az a szolga, aki az egy talentumot földbe ásta, vagyis nem gazdálkodott vele. Szégyellte tanításomat, nem hirdette, ő maga sem fogadta el, ezért
a külső sötétségre került.” Az Úr Jézus: „Ha valaki Ellenem
szólt, de később, amikor kiárasztottam a Szentlelket, befogadta a megvilágosító kegyelmet, és bűnbánatot tartott, az
bocsánatot nyer. De aki ellenáll a Szentlélek megvilágosító
kegyelmének, nem tart bűnbánatot, az nem nyerhet bocsánatot. Olyan ez, mint ha egy gonosz ember – aki gyilkos,
harácsol, fösvény, kapzsi – belecsöppenne egy templomi
közösségbe, ahol imádkoznak, énekelnek, bőkezűen adakoznak, segítenek egymásnak. Ez a gonosz ember ott nagyon idegennek érezné magát. Nem értene az egészből
semmit, mert az ő normái mások. Az ilyen ember ezért nem
is vágyakozik a Mennybe, és nem is akar bemenni oda,
mivel a bűneit mindig titokban, sötétben követte el. A
Mennyben, ahol Isten dicsősége ragyogja be a lelkeket, és
a Menny minden zugát: fél, hogy napvilágra kerülnek bűnös
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tettei. Ezért ő maga indul a pokolba, mert tudja, hogy oda
való.”
A Szentlélek elleni bűnök
Ezek az istenes élet alapjait érintik, a javulás lehetőségeit
teszik kétségessé, a Szentlélek indításainak vetnek gátat,
ezért különösen veszélyesek:
1. Isten irgalmasságában vakmerően bizakodni.
2. Kétségbeesni Isten kegyelme felől.
3. A megismert igazság ellen tusakodni.
4. Isten kegyelmét másoktól irigyelni.
5. Üdvös figyelmeztetések ellenére a bűnökben megátalkodni.
6. A bűnöket mindhalálig meg nem bánni.
Égbekiáltó bűnök
A kateketikai hagyomány emlékeztet arra is, hogy vannak
„égbekiáltó bűnök” is. Az égbe kiáltanak:
1. Ábel vére (Ter 4,10),
2. A szodomaiak bűne (Ter 18,20; 9,13.),
3. Az egyiptomiaktól elnyomott nép kiáltása (Kiv 3,7-10.);
4. A jövevények, özvegyek és árvák jajgatása (Kiv 22,2022.);
5. A bérmunkással szemben elkövetett igazságtalanság
(MTörv 24,14-15; Jak 5,4.).
(Forrás: MKPK honlapja)
Szentírási szakasz: Mt 12,43-45: „Amikor a tisztátalan lélek kimegy az emberből, víz nélküli helyeken jár és megnyugvást keres, de nem talál. Akkor azt mondja: ‘Visszatérek a házamba, ahonnan kijöttem.’ Amikor odaér, üresen
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találja, kisöpörve és felékesítve. Erre elmegy, maga mellé
vesz hét más lelket, magánál gonoszabbakat; bemennek
és ott laknak. Annak az embernek pedig ez az utóbbi állapota rosszabb lesz az előzőnél. Így történik ezzel a gonosz
nemzedékkel is.”
Kérdés: Mit jelent a hetes szám itt?
Magyarázat: Az Úr Jézus: „A hét itt is a teljességet jelenti,
vagyis a totális gonoszságot. Ide vonatkozik Szent Péter
apostol levele: „…akik a világ romlottságából kimenekültek
az Úrnak és Megváltónak, Jézus Krisztusnak megismerése
útján, aztán újra belemerültek és hatalmába estek, azoknak
ez az utóbbi állapotuk rosszabb, mint az azelőtti volt. Mert
jobb lett volna nekik, ha nem ismerték volna a nekik adott
szent parancsokat, mint hogy aztán hűtlenek lettek hozzájuk. Illik rájuk, amit a közmondás mond: „Visszatért a kutya
a hányadékához” és: „A megfürdött disznó pocsolyában
hentereg.” (Péld 26,11). (2Pét 2,20-22) Ez a hasonlat az
ilyen lélekre vonatkozik. A kettő párhuzamban áll egymással: aki ellenáll a kegyelemnek, és újra enged a sátán kísértésének, az még nehezebben tud felkelni a bűnből, mert
sokkal rosszabb lesz a sorsa, mint azelőtt volt. Ezért kértem a szüntelen készenlétet. A szentek, ha elbuktak, újra
felálltak. Az ember minél többször mond ellen a kísértésnek, annál erősebb lesz. De minél többször hajlik a kísértésre, és enged a sátán befolyásának, annál gyengébb
lesz, míg végül a gonosz lélek a földre teperi, és a kárhozatba dönti. Ezt jelenti az a példabeszéd, amikor a sátán
hetedmagával visszatér, mert ha az illető nem engedné
vissza, akkor nem tudna visszatérni. Nagyon sok ilyen elrontott élet van, amiből már nincs kiút, mert a személy elkötelezte magát a bűnnek: például egy parázna kapcsolat, és
ebből származnak az abortuszok, a gyilkosság, a depreszszió, öngyilkosság, stb. de sajnos sokan jól érzik magukat
benne. Ahhoz, hogy a sátán visszatérjen az emberbe, ahhoz az embernek bele kell egyeznie. Mert mindenki szabad
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akaratot és értelmet kapott: ez az ő Istentől kapott szabadsága. Ha nem akarja, nem engedi be a sátánt.”
Szentírási szakasz: Mt 12,46-50: „Miközben beszélt a tömegekhez, íme, anyja és testvérei megálltak kint és kérték,
hogy beszélhessenek vele. Valaki szólt neki: „Íme, anyád
és testvéreid kint állnak és beszélni akarnak veled.” Ő ezt
felelte annak, aki szólt neki: „Ki az én anyám, és kik az én
testvéreim?” Azután kitárta kezét tanítványai felé és így
szólt: „Íme, az én anyám és testvéreim. Mert mindaz, aki
megteszi Atyám akaratát, aki a mennyekben van, az az én
fivérem, nővérem és anyám.”
Kérdés: Miért nem írták le, hogy nem voltak vérszerinti
testvérei az Úr Jézusnak?
Magyarázat: Az Úr Jézus: „Ezt abban az időben nem volt
szükséges leírni, mert testvérek voltak az unokatestvérek,
a sógorság, a rokonság, tehát a zsidó nép tagjai egymást
testvérnek nevezte. Erre mondtam azt, hogy aki teljesíti
Atyám akaratát, az Nekem mind testvérem, nővérem és
anyám. Vagyis: beveszem őket az Én rokonságomba, az
Én bővebb családomba. Ha Nekem lettek volna édestestvéreim, akik ugyanúgy Máriától születtek volna, mint Én,
akkor érvénytelen lett volna végakaratom, amit a keresztfán
mondtam Jánosnak: „íme, a te anyád!” Mert akkor az Én
édestestvéreimnek a kötelessége lett volna Máriáról, édesanyámról gondoskodni. Ez a legnagyobb bizonyíték arra,
hogy Nekem nem voltak édestestvéreim, akik Máriától születtek.”
Szentírási szakasz: Mt 13,10-12: „Odamentek hozzá a
tanítványok és megkérdezték tőle: „Miért példabeszédekben szólsz hozzájuk?” Ő ezt válaszolta nekik: „Mert nektek
megadatott, hogy megismerjétek a mennyek országának
titkait, nekik viszont nem adatik meg. Akinek ugyanis van,
annak még adnak és bővelkedni fog, de akinek nincs, attól
még azt is elveszik, amije van.” (vö. még: Mt 25,14-29)
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Kérdés: Mi az, amit elvesznek? Mijük van?
Magyarázat: Az Úr Jézus: „Ez olyan, mint a mécses világossága, amelyet nem lehet elrejteni, mert nem arra készült. Az Én talentumaim, amelyeket egy-egy kiválasztott
léleknek adok, olyan, mint a fény, amely arra adatott, hogy
beragyogja a szobát. Például ott van az ige, az Én tanításom, vagy a szeretet. Minél több emberrel megosztjátok,
annál gazdagabbak lesztek: ezt jelenti kamatoztatni a talentumokat. Logikus, hogy aki így cselekszik, annak még
többet adok, mert jutalmat érdemel. Aki viszont nem kamatoztatja tanításomat, vagyis nem hirdeti az igét, és nem él
szeretetben sem Velem, sem felebarátjával, annak a külső
sötétségben van a helye, mert életmódjával azt érdemelte.”
A Szentlélek Úristen: „Azt is elveszik, amijük van”: ez az
egy talentumra vonatkozik. Ez elvész. Ez olyan, mint a
mag: ha nem ülteti el az ember, nem szökken szárba, nem
hoz termést. Az Úr Jézus: „Ez szorosan összefügg azzal,
amikor a Mennybemenetelem előtt mondtam: „Menjetek el
az egész világra, hirdessétek az Evangéliumot minden teremtménynek!” Az apostolaim és a későbbi igehirdetők a
leggazdagabbak, mert mindazok, akiket megtérítettek, ott
lesznek velük a Mennyben. Ezt jelenti az, hogy akinek van,
annak még adnak hozzá, hogy bővelkedjen, akinek viszont
nincs, attól még azt is elveszik, amije van. Azért, mert aki
hirdette és tettekre váltotta tanításomat, sok lelket térített
meg, míg az, aki ellenállt parancsomnak, elveszítette a Tőlem kapott ajándékot.”
Szentírási szakasz: Mt 13,24-25: „Más példabeszédet is
mondott nekik: „Hasonlít a mennyek országa egy emberhez, aki jó magot vetett szántóföldjébe. Amíg aludtak az
emberek, eljött az ellensége, konkolyt vetett a búza közé és
elment. ”
Kérdés: Mit jelent ez: „amíg aludtak az emberek”?
Magyarázat: Az Úr Jézus: „Szüntelen őrködjetek lelketek
tisztaság fölött. Legyetek éberek, virrasszatok, mert nem
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tudjátok, mikor jön vissza Uratok, Akinek számadással tartoztok.” Ezekhez az evangéliumi idézetekhez tartozik ez a
rész, mint ékes példa arra, hogy nem szabad aludni. Vagyis akik nem virrasztanak lelkük tisztasága fölött, és elalszanak, azokat be tudja csapni a sátán. A szentek élete
egy állandó virrasztás, egy szüntelen harc, ami által készenlétben vannak, hogy ha bármikor meghalnának: a
Mennybe jussanak. Akik alszanak, azt jelenti, hogy nem
figyelnek az isteni törvényekre, hanem elfogadják a rosszat
is, és ezért lelkük földjébe bele tudja vetni a konkolyt a gonosz. A Krisztust követő ember állandóan lelkiismeretvizsgálatot tart, ami által egy folyamatos tisztuláson megy keresztül, vagyis kitépkedi a konkolyt lelke földjéből. De aki
ezt nem teszi, ott sajnos felnő a konkoly is, meg a búza is,
és attól függően, hogy melyik lesz túlsúlyban az egyén halála napján, meghatározza lelkének az örök helyét: a poklot, vagy a Mennyországot. Erre mondtam: „aki mindvégig
kitart, az üdvözül.” Tehát szüntelen bűnbánat, lelkiismeretvizsgálat: ez a készenlét.”
Szentírási szakasz: Mt 13,44: „Hasonló a mennyek országa a szántóföldbe rejtett kincshez. Egy ember megtalálta,
újra elrejtette, aztán örömében elment, eladta mindenét,
amije csak volt, és megvette a szántóföldet.”
Kérdés: Miért rejti el az ember újra a kincset?
Magyarázat: Az Úr Jézus: „Amikor egy lélek megismeri
tanításomat, kimondhatatlanul boldog, mert megtalálta élete értelmét, amely kincs és az örök élet kulcsa. Amikor felismeri, hogy eddigi életét nem folytathatja, mert az életszentség nem fér össze a bűnnel, akkor elrejti kincsét, és
gondolkodik, mi tévő legyen, kit válasszon: Engem, vagy a
régi életét, a régi barátaival együtt? Amikor megerősödik
hite, elhagy mindent és mindenkit, akik a bűn kötelékeivel
tartották fogva, és akkor újra előveszi az elrejtett kincset, az
Én tanításomat, és most már a szerint él.”
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Szentírási szakasz: Mt 13,54-58: „Azután elment a saját
falujába, és tanította őket a zsinagógájukban, úgy, hogy
elcsodálkoztak rajta: „Honnan van ennek ilyen bölcsessége
és a csodái? Nem az ács fia ez? Anyját nem Máriának hívják, és a testvérei nem Jakab, József, Simon és Júdás? Nincs itt nálunk minden nővére? Honnan vette hát
mindezt?” És megbotránkoztak benne. Jézus pedig azt
mondta nekik: „Nem vetik meg a prófétát, csak a hazájában
és a saját házában.” Nem is tett ott sok csodát a hitetlenségük miatt.”
Kérdés: A prófétát valóban megvetik a hazájában?
Magyarázat: Az Úr Jézus: „Názáretben, ahol éltem, mindenki úgy ismert, mint a szegény ács fiát, aki maga is kétkezi, egyszerű munkásember volt. Mivel ott éltem köztük,
nem merték elhinni, hogy Én valóban az Isten Fia vagyok.
Ráadásul az egyistenhívő zsidók káromlásnak vélték, ha
valaki azt állította magáról, hogy ő az Isten Fia, vagyis
egyenrangú Istennel. Ezért egyszerűbb volt nem hinni
Bennem.
Akik viszont megtapasztalták csodáimat, azok igazolva látták isteni eredetemet, amit azért még magukban sem mertek kimondani. Majd csak halálom és feltámadásom után
bizonyosodtak meg a felől, hogy Én valójában Istenember
vagyok, a Második Isteni Személy. De még ez is csak akkor nyert bennük teljes bizonyosságot, amikor kiáradt rájuk
a Szentlélek, Aki megerősítette hitüket.”
Szentírási szakasz: Mt 14,26-31: „Amikor a tanítványok
meglátták őt, amint a tengeren jár, megrettentek és azt
mondták: „Kísértet!”, és félelmükben kiáltozni kezdtek. Jézus azonban mindjárt szólt nekik: „Bízzatok, én vagyok, ne
féljetek!” Péter így válaszolt neki: „Uram, ha te vagy, parancsold, hogy hozzád menjek a vízen.” Ő azt mondta:
„Gyere!” Péter kiszállt a bárkából, elindult a vízen és Jézushoz ment. Mikor azonban látta az erős szelet, megijedt,
és amint merülni kezdett, felkiáltott: „Uram! Ments meg en147

gem!” Jézus azonnal kinyújtotta a kezét, megragadta őt és
azt mondta neki: „Te kishitű! Miért kételkedtél?”
Kérdés: Mi ez az „erős szél”, ami miatt süllyedni kezdünk?
Magyarázat: Az Úr Jézus: „A hitetlenség. Minden ember
életében az „erős szél” a kétely, amely a hitetlenségbe viszi
az embert. Amíg Péter csak Rám szegezte tekintetét, és
bízott Bennem, nem süllyedt a habokban. De mihelyst a
hullámokat figyelte, és tekintete nem az Enyémen csüngött,
megijedt, és süllyedni kezdett. Ekkor mondtam neki: „Ó, te
kicsinyhitű, miért kételkedtél?” Ti is, amíg csak Rám tekintetek az élet viszontagságaiban, úrrá lesztek a problémák
fölött. Velem együtt jártok a vízen. De mihelyst leveszitek a
tekinteteket Rólam, és a bajokra figyeltek, elvesztitek lábatok alól a biztos talajt, amit Istenbe vetett hitnek neveznek.
Mivel ti valóban nem tudjátok egyedül megoldani gondjaitokat, amikor elengeditek kezemet, akkor szakad rátok a baj,
a depresszió és a különböző pszichoszomatikus betegségek. Ha mindig minden ember sziklaszilárdan hinne Bennem, és bízó lélekkel csak Rám hagyatkozna, megoldanám
gondjait, és boldog lenne Bennem. Erről beszéltem a Nyolc
Boldogságban. Amikor jönnek a viharok, a bajok, de a
Bennem bízó lélek mégis boldog, mert tudja és hiszi, hogy
Én, a Mindenható Isten vagyok az ő biztos támasza.”
Szentírási szakasz: Mt 15,25-28: „Jézus ezután elment
onnan: visszavonult Tírusz és Szidon vidékére. És íme, egy
kánaáni asszony, aki arról a vidékről jött, így kiáltott hozzá:
„Könyörülj rajtam, Uram, Dávid Fia! A lányomat kegyetlenül
gyötri egy ördög.”Ő azonban egy szóval sem válaszolt neki.
A tanítványai odamentek hozzá és kérték: „Küldd el őt,
mert kiabál utánunk!” Ekkor így szólt: „Nem kaptam küldetést máshová, csak Izrael házának elveszett juhaihoz.” Az
asszony mégis odament, leborult előtte és kérte: „Uram,
segíts rajtam!” Erre így válaszolt: „Nem való elvenni a gyerekek kenyerét, és odadobni a kiskutyáknak.” De az aszszony csak folytatta: „Igen, Uram, de a kiskutyák is esznek
148

a morzsákból, amelyek lehullanak uruk asztaláról.” Erre
Jézus így szólt hozzá: „Asszony, nagy a te hited! Történjék
veled akaratod szerint!” És abban az órában meggyógyult a
lánya.”
Kérdés: Miért nem kapott az Úr Jézus küldetést hozzájuk,
a kánaániakhoz?
Magyarázat: Az Úr Jézus: „Azért, mert ezt a feladatot tanítványaimra bíztam. A Saulból lett Pál lett a pogányok
apostola, de ő is csak akkor fordulhatott hozzájuk, amikor a
zsidók elutasították. A kiválasztott nép elsőbbséget élvezett. Én ebből a népből születtem. Ezért Izrael országában
kellett hirdetni az Evangéliumot, mert őket választotta ki
Atyám öröktől fogva, hogy megkapják ezt a nagy kincset.
Atyám Mózes által vezette ki népét Egyiptomból Kánaán
földjére. Ők voltak az Én előképeim. Mint ahogy Engem is
Egyiptomból hívott Izraelbe. Ezért mondtam az idegen
népből származó asszonynak, hogy „nem való a gyermekek kenyerét elvenni, és a kutyák elé vetni”. A hitetlenek
ugyanis kutyák. De ez az asszony hallott Rólam, bízott
Bennem, és mindenáron azt akarta, hogy meggyógyuljon a
lánya. Ezért mély alázattal mondta, hogy „a kiskutyák is
esznek a gyermekek által lehullatott morzsákból az asztal
alatt”. Nagy hitéért és alázatáért jutalmaztam meg gyermeke gyógyulásával. Öröktől fogva azt akartam, hogy az
egész világ üdvözüljön, és elterjedjen tanításom, ezért is
parancsoltam meg apostolaimnak, hogy „menjenek el az
egész világra és hirdessék az Evangéliumot minden népnek”. Ezt jelképezte a Háromkirályok látogatása Nálam,
amikor kisgyermekkoromban felkerestek. De az elsők a
pásztorok voltak az Én népemből, és azért beszéltem ilyen
hasonlatokban Szent János Evangéliumában, mert Én is
első látogatóimhoz, a pásztorokhoz hasonlítottam Magam,
Aki a juhok Őrzője vagyok. A nép az Én koromban ezt a
példabeszédet értette meg legjobban, mert szinte mindegyiknek voltak juhai: vagy úgy, hogy bérért őrizték őket,
vagy úgy, hogy a sajátjaik voltak. Ezért értették meg ezt a
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hasonlatot. Akkor mondtam, hogy „más akolból való juhaim
is vannak, őket is ide akarom vezetni, hogy egy akol legyen, és egy pásztor”. De a pogányoknak a megtérítését
apostolaimra és az ő utódaikra bíztam. Már csak azért is,
mert túl messze voltak, és az Én rövid időmből nem tudtam
volna még azoknak is hirdetni az Evangéliumot. Nekem
teljesíteni kellett a Megváltást, a keresztáldozatot, hogy
feltámadásommal megerősítsem apostolaim és az Engem
követők hitét.”
Szentírási szakasz: Mt 16,18-19: „Én pedig mondom neked: Te Péter vagy, és én erre a kősziklára fogom építeni
egyházamat, s az alvilág kapui nem vesznek erőt rajta. Neked adom a mennyek országának kulcsait. Amit
megkötsz a földön, meg lesz kötve a mennyekben is, és
amit feloldasz a földön, föl lesz oldva a mennyekben is.”
Kérdés: Mi a teljes búcsú? A fenti idézet Péter (és utódai)
megbízatása? A pápáé? Azonban papokra is vonatkozik az
oldás-kötés hatalma (vö. Mt 18,18: „Bizony, mondom nektek: mindaz, amit megköttök a földön, meg lesz kötve a
mennyben is, és amit föloldotok a földön, föl lesz oldva a
mennyben is.”)
Magyarázat: Az Úr Jézus: „Valóban, csak a pápának adtam hatalmat a teljes búcsú megadására. Minden papomra
vonatkozik az oldás és kötés hatalma azért, mert ők ismerik
törvényeimet, és ennek fényében oldozhatnak fel, vagy
köthetnek meg bűnöket. A teljes búcsú csak akkor nyerhető
el, ha bizonyos feltételeket teljesítenek a hívek. Például, ha
részt vesznek egy eleve kijelölt búcsúi Szentmisén, ami
legtöbbször a templom titulusához, vagy szentjéhez kapcsolódik. Például egy Szent Péter-Pál templomban, PéterPál ünnepén bemutatott Nagymise. De ehhez is az van
kötve, hogy az illetőnek a kegyelem állapotában kell lenni,
vagyis, ha súlyos vétek terheli, meg kell gyónni a bűneit és
feloldozást kell nyernie alóla. Szentáldozáshoz kell járulni,
majd a Szentmise után imádkoznia kell a pápa szándéká150

ra.” (Miatyánk, Üdvözlégy, Dicsőség, Hiszekegy.) „Ha mindezeket teljesítette, akkor elnyerte a teljes búcsút, vagyis
minden bűne levezeklésének a teljesítését. Azért kell Pétert
az első pápának tekinteni, mert csak neki mondtam apostolaim közül: „Péter vagy te, Kőszikla, rád építem Egyházamat. A pokol kapui nem vesznek erőt rajta.” Azért adtam
vezetőt az Egyháznak, hogy a nyáj ne tévelyegjen, ki-ki a
maga útján, amint ezt a szektákban láthatjátok. A pápa az
egységet hivatott megjeleníteni. Értem ezalatt azt, hogy az
egész világon ugyanazokkal a felolvasott szentírási részekkel mutatják be a római katolikus Szentmisét, amely az Én
keresztáldozatom vértelen megjelenítése. Ez módfelett
nagy dolog. Az egység ott kezdődik, hogy az Általam alapított szentségben részesülnek [vagyis gyónnak, áldoznak],
Engem imádnak a Kenyér és a Bor színe alatt. Akik ezt
nem teszik, azok nem az egységen fáradoznak, hanem a
szakadáson. Ha majd életbe lép az igazi egység, akkor
minden ember az Általam alapított, egyetemes, katolikus
Egyház aktív tagja lesz.”
Kérdés: A Szentáldozásban a Szentostya esetében az ostya íze az Úr Jézus íze, vagy a kenyéré?
Magyarázat: „Az a kenyér és a bor íze, éppen azért, hogy
kipróbáljam hiteteket, hogy hisztek-e szavaim beteljesülésében, amikor azt mondtam: „Vegyétek és egyétek, ez az
Én Testem, ez az Én Vérem; ezt cselekedjétek az Én emlékezetemre”.
Kérdés: Visszautalás az első kérdések egyikére: tudott-e
mindent a Gyermek Jézus?
Magyarázat: „Nekem ahhoz az adott korhoz kellett alkalmazkodni, amiben világra születtem. Amit az emberek nem
értettek, azt eretnekségnek minősítették, lásd: Galilei-t
megölték, mert azt mondta, hogy forog a Föld. Engem is
azért öltek meg, mert képtelenek voltak megérteni, hogy az
Isten három Személy, és ebből Én vagyok a Második Isteni
Személy.

151

Száz évvel ezelőtt Fatimában az angyal megjelent a pásztorgyermekeknek lángpallossal a kezében, amellyel fel
akarta gyújtani a világot. Ez egy pusztító, hatalmas világháborúnak a lehetőségét vetítette előre. [Ez a kép, az angyal-jelenés.] De Édesanyám még haladékot kért, és az Ő
szent kezéből kiáradó fénysugár, a Szeretetláng, eloltotta a
gyűlölet tüzét, amit a nemzetek tápláltak, és sajnos táplálnak a mai napig egymás iránt. Sajnos a kapott haladékot
nem arra használták, hogy megbékéljenek egymással Énbennem – mert hisz csak Én tudom adni a békét, amit a
világ nem adhat –, hanem arra, hogy még brutálisabban
fegyverkezzenek, és félelemből, gyűlöletből egyre tökéletesebb megsemmisítést tervezzenek. Amint már többször
mondtam, most egy nagy, hatalmas méreteket öltő, soha
nem látott, pusztító világháború előestéjén álltok. Már minden elő van készítve, hogy kirobbantsák. Ezek az utolsó
percek, hogy belekapaszkodjatok irgalmasságom köpenyébe, imáitokkal és engeszteléseitekkel enyhítsétek a rátok váró csapásokat. Ez helyileg elérhető [mármint az imameghallgatás és az enyhítés], de globálisan nem, mert nem
mindegyik bűnös akar megtérni. Magyarország előkelő helyet foglal el Lengyelországgal együtt az engesztelő országok élén. Ha meg akartok maradni a térképen, szüntelenül
imádkozzatok, bízzatok Bennem, és megtapasztaljátok soha nem látott segítségemet.”
Kérdés: Léteznek-e földönkívüliek? Mik ezek?
Magyarázat: „Ezek a sátán különböző megjelenési formái.
Az antikrisztus, amikor föllép, mindenféle csodajellel fogja
megtéveszteni áldozatait, akik hinni fognak benne. De ti,
kedves gyermekeim, ne álljatok vele szóba, még a szemébe se nézzetek, mert megront benneteket, és ne keressetek nála gyógyulást és semmiféle segítséget. Mindaz, aki
kapcsolatba lép vele, azokat rabul ejti, és a kárhozatba taszítja. Ti csak Bennem bízzatok, és tartsatok ki Mellettem
mindhalálig, mert aki mindvégig kitart, csak az üdvözül.”
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[A földönkívüliek részletezésére kértem az Urat.] Az Úr Jézus: „Jobb, ha nem tudjátok, de óvakodjatok tőlük, és
imádkozzatok, hogy ne ejtsenek titeket rabul soha. Ez a
tudás túl messzire vinne, ezzel kapcsolatban nektek is azt
mondom, amit apostolaimnak: sok mindent tudnék még
mondani, de nem vagytok alkalmasak arra, hogy elviseljétek. Legyen elég nektek az a tudat, hogy Én veletek maradtam minden nap, a világ végezetiéig, és gondotokat viselem. Ne terheljétek magatokat mindenféle tudománnyal.
Legyen nektek elég az Én kegyelmem. Ne engedjétek,
hogy rabul ejtsenek benneteket ezek a lények, [mert ezek
valóságosan az ember elpusztítására, sőt, kárhozatára
vannak]. Ez mind félelemmel töltene el benneteket s eltávolítana Tőlem. Ti csak szüntelenül Rám tekintsetek, szüntelen imádkozzatok, törekedjetek az életszentségre, és Én
megadom nektek, hogy nyugalomban, békében és szeretetben éljetek Velem egységben.” [Nem szabad nekünk
ezzel foglalkozni. Ez a sátán területe – fűzte hozzá az Úr
választottja.]
Kérdés: Az Antikrisztus (jövendő) munkatársaiért kell-e
imádkoznunk? (szuggesztiója, rontása alatt lévők, stb. akik
emiatt talán már nem is tudnak megváltozni)
Magyarázat: „Ajánld föl az Én szándékaimra minden imádat, és csak utána a sajátodéra. Én mindenkit megmentek,
aki megmenthető.”
Szentírási szakasz: Mt 17,1-5: „Hat nap múlva Jézus maga mellé vette Pétert, Jakabot és Jánost, a testvérét, és
fölvitte őket külön egy magas hegyre, és színében elváltozott előttük. Ragyogott az arca, mint a nap, a ruhái pedig
fehérek lettek, mint a napsugár. És íme, megjelent nekik
Mózes és Illés, s beszélgettek vele. Péter ekkor azt mondta
Jézusnak: „Uram, jó nekünk itt lenni! Ha akarod, csinálok itt
három sátrat, neked egyet, Mózesnek egyet és Illésnek
egyet.” Még beszélt, amikor íme, fényes felhő árnyékolta
be őket, s a felhőből egy hang szólt: „Ez az én szeretett
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Fiam, akiben kedvem telik, őt hallgassátok”. (Iz 42,1; MTörv
18,15)”
Kérdés: Mit jelképez itt a sátor?
Magyarázat: Az Úr Jézus: „Apostolaim le akartak táborozni, mert annyira jól érezték magukat megdicsőült Szent
Színem [az egész Jézus Krisztust jelenti ez a szó] látásakor, és a Velem beszélgető két szent társaságában.”
Szentírási szakasz: Mt 17,14-20: „Amikor visszaértek a
tömeghez, odajött hozzá egy ember, térdre esett előtte és
azt mondta: „Uram! Könyörülj a fiamon, mert holdkóros és
nagyon szenved. Sokszor tűzbe esik, máskor meg vízbe. Odavittem őt a tanítványaidhoz, de nem tudták meggyógyítani.” Jézus ezt felelte: „Ó, hitetlen és romlott nemzedék! Meddig legyek még veletek? Meddig tűrjelek még
titeket? Hozzátok őt ide hozzám!” Jézus ráparancsolt, az
ördög kiment belőle, és a gyermek meggyógyult abban az
órában. Ekkor a tanítványok külön odamentek Jézushoz és
megkérdezték: „Mi miért nem tudtuk kiűzni?” Azt felelte nekik: „A kishitűségetek miatt. Mert bizony, mondom nektek:
ha csak akkora hitetek lesz is, mint a mustármag, és azt
mondjátok ennek a hegynek, ‘menj innen oda’, elmegy, és
semmi sem lesz lehetetlen nektek.”
Kérdés: Miért kell itt külön szólni a hitről, ha eddig is űztek
a tanítványok ördögöket?
Magyarázat: Az Úr Jézus: „Minden imához hit kell. Az ördögűzés is, mint egyfajta vágy, hogy Isten szabadítson
meg tőle, az is egy ima, ami hit nélkül nem hallgattatik
meg.”
Szentírási szakasz: Mt 18,15-18: „Ha a testvéred vétkezik
ellened, menj és figyelmeztesd őt négyszemközt. Ha hallgat rád, megnyerted testvéredet. Ha azonban nem hallgat
rád, végy magad mellé még egy vagy két társat, mert minden dolgot két vagy három tanú szavával kell igazolni. (MTörv 19,15) Ha rájuk sem akar hallgatni, mondd meg
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az egyháznak. Ha pedig az egyházra sem akar hallgatni,
legyen számodra olyan, mint a pogány és a vámszedő. Bizony, mondom nektek: mindaz, amit megköttök a földön, meg lesz kötve a mennyben is, és amit föloldotok a
földön, föl lesz oldva a mennyben is.”
Kérdés: Ez a fokozatosság mit jelent az Egyházszervezetben?
Magyarázat: Az Úr Jézus: „Ez ugyanazt jelenti, mint a
Szentírásban. Semmi különbség.”
Szentírási szakasz: Mt 18,23-35: „Ezért hasonlít a menynyek országa egy királyhoz, aki el akart számolni szolgáival. Amikor elkezdte az elszámolást, odavitték hozzá az
egyiket, aki tízezer talentummal tartozott. Mivel nem volt
miből megadnia, az úr megparancsolta, hogy adják el őt, a
feleségét, a gyerekeit, és mindenét, amije csak van, és úgy
fizessen. A szolga erre a földig hajolt, és leborulva kérte:
‘Légy türelemmel irántam, és mindent megadok neked.’ Megesett a szíve az úrnak a szolgán, elbocsátotta hát
őt, és még az adósságot is elengedte neki. Ez a szolga
azonban, mihelyt kiment, találkozott egyik szolgatársával,
aki tartozott neki száz dénárral. Megragadta őt, fojtogatta
és követelte: ‘Add meg, amivel tartozol.’ A szolgatársa a
földig hajolt, és kérlelte: ‘Légy türelemmel irántam, és megadom neked.’ Az azonban nem engedett, hanem elvitte és
börtönbe vetette őt, amíg megadja a tartozását. Amikor a
szolga társai látták a történteket, nagyon elszomorodtak.
Elmentek és elbeszéltek uruknak mindent, ami történt. Akkor az úr magához hívta őt és azt mondta neki: ‘Te
gonosz szolga! Én az egész tartozást elengedtem neked,
mert kértél engem. Nem kellett volna neked is megkönyörülnöd szolgatársadon, ahogy én is megkönyörültem rajtad?’ És az úr haragjában átadta őt a kínzóknak, amíg csak
meg nem adja egész tartozását. Így tesz majd mennyei
Atyám is veletek, ha mindegyiktek szívből meg nem bocsát
a testvérének.”
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Kérdés: A tisztítótűzben vannak démonok? Ők kínozzák az
embert? A pokolban a démonok gyötrik a lelkeket?
Magyarázat: Az Úr Jézus: „Nincsenek. A tisztítótűz a lelkiismeret önvádja, amikor a léleknek állandóan szeme előtt
van minden bűne, minden rossz cselekedete. Ha tehetné,
megsemmisítené ezeket a bűnöket. Isten kegyelméből újra
élheti azokat a helyzeteket, amelyeket életében elrontott,
és mindig pozitív választ adhat minden kihívásra. Ezért van
az, hogy a legtöbb lélek átlagban 40 és 70 év között szenved a tisztítótűzben. Ezt be kell szorozni 1000-rel, mert ott
másként múlik az idő.
A pokolban a démonok, akik a bűnre rávették és kárhozatba döntötték a lelket: ők maguk szolgáltatnak igazságot
bűneiért. Ugyanazt a szenvedést kell elviselniük az elkárhozott lelkeknek, amit másoknak okoztak. Isten igazságossága olyan mély és tökéletes, mint irgalmassága. Ez azt
jelenti, hogy ha egy háborús bűnös – mint például Hitler –,
több millió ember életét keserítette meg és oltotta ki, és a
hozzátartozó családoknak ezzel mérhetetlen nagy fájdalmat és veszteséget okozott: neki egymagában, vég nélkül
kell szenvedni ugyanazokat a borzalmakat, fájdalmakat,
újra meg újra meg kell halnia mindazok miatt, akiket a halálba küldött. A lelkében pedig ugyanazt a mély fájdalmat
kell elviselnie, amit a megölt emberek családtagjainak okozott. Emberi elme felfogni képtelen ezt a tökéletes igazságosságot. Amíg az ember testében él a Földön, nem tudna
ennyit szenvedni. De a pokolban mindezeket vég nélkül,
örökké elszenvedi.
Úgy a tisztítótűzben, mint a pokolban, az emberi test és
lélek fájdalma százszorosan érezhető, mert sokkal érzékenyebb és jobban érzi a fájdalmakat és a lelki gyötrelmeket.
Iszonyatos szenvedés van mind a tisztítótűzben, mind a
pokolban.
Ha tudnának, a lelkek [itt az Úr csak a tisztítótűzben szenvedő lelkekről beszél] visszajönnének a Földre, hogy újra
éljék és jóvátegyék a bűneiket. De mivel ez nem lehetsé156

ges, így a tisztítótűzben tehetik meg mindezt. Elképzelni
nem tudjátok azt a szenvedést, ami a bűnök levezeklése a
tisztítótűzben, és a bűnökért járó büntetés a pokolban.”
Az Úr választottjának juttatta eszébe az Úr Jézus:
„Bonajunkta atya mindig azt mondta, hogy ha a tisztuló,
vagy az elkárhozott lelkek visszajöhetnének, akkor mind
szentül élnének. Amikor pedig az Úr választottja egy emberről beszélt neki, aki azt mondta, hogy ő azért paráználkodik, mert Isten beleteremtette a nemi vágyat, erre az atya
mély szánalommal válaszolta: „szerencsétlen”. Ezekre
mondta az Úr, amikor értük könyörgött – „Atyám, bocsáss
meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek” –, nem tudják, hogy milyen büntetés vár rájuk. Tehát ők felfogták a
cselekedeteik súlyát, amikor elkövették a bűnt, de azt nem
tudták, hogy milyen szenvedés vár rájuk: így kell érteni Jézus szavait. A tisztítótűzben le kell vezekelni a bűnöket,
vagyis elégtételt kell adni értük. A pokolban büntetés van,
ahol Isten haragja száll rájuk. Ott már nincs irgalom, mert
megvetették Isten irgalmát, azért kárhoztak el.”
Kérdés: Miként hat a tisztítótűzben szenvedő lelkekre az
ima? A tisztítótűzben szenvedő lelkek is imádkozhatnak
értünk? Miként áll a dolog a Mennyben lévők imájával?
Magyarázat: A Szentlélek Úristen: „A tisztítótűzben szenvedő lelkekre úgy hat az értük mondott ima, mint hűsítő
permet azokra, akik a hőségtől és a tűztől szenvednek. Ha
ismernétek kínjaikat, szüntelen lelki alamizsnában részesítenétek őket. A teljes búcsút is föl lehet értük ajánlani, de
egy búcsút csak egy személyért – és csak azok mehetnek
föl a Mennybe a teljes búcsú felajánlása által, akik a tisztítótűz legfelső szintjén vannak.
Az ő imájuk szintén hat, de sokkal gyengébb, mert ők tökéletlenek, hisz azért vannak a tisztítótűzben. A leghatásosabb ima a szentek imája, akik már a Mennyben vannak,
illetve azok imái is nagy hatásúak, akik a Földön életszentségben élnek.
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Az üdvözült szentek tiszteletben tartják a szabad akaratot,
és csak azokért imádkoznak, akik kérik.
Bizonyos ünnepeken: Karácsonykor megy föl a Mennybe a
legtöbb szenvedő lélek. Azért, mert a Szűzanyának ez volt
az első és legkedvesebb ünnepe, amikor Szent Fia megszületett. És az ő közbenjárására szabadulnak a szenvedő
lelkek.” Még az Úr mondja: „Jól teszitek, ha mindennap
megemlékeztek a szenvedő lelkekről, legalább egy fohász,
vagy egy Üdvözlégy erejéig: a Mennyben viszonozni fogják
nektek.”
Az Úr Jézus: „Édesanyám a fő ünnepeken meglátogatja a
szenvedő lelkeket. Akik még nem szabadulhatnak ki, azokat megvigasztalja, megenyhíti szenvedéseikben. Akik pedig már a tisztítótűz tetején vannak, azokat magával viszi
az örök boldogságba.” Az Úr választottja ehhez hozzáfűzte:
„Az Úr magáról nem beszélt, hogy mikor megy oda, vagy
megy-e egyáltalán. De gondolom az Úr ezt is Édesanyjára
bízza, mint a jelenéseket a Földön.”
Szentírási szakasz: Mt 18,34: „És az úr haragjában átadta
őt a kínzóknak, amíg csak meg nem adja egész tartozását.”
Kérdés: Ki ítél?
Magyarázat: Az Úr Jézus: „Én vagyok az Örök Bíró. Amint
az evangéliumban mondtam, Atyám Rám bízta ezt a feladatot azért, hogy tiszteljenek Engem, az Ő Legszentebb
Fiát. Az Atya nem ítél el senkit: teljesen Rám bízta az ítéletet. Én sem ítélek el senkit, mint ahogy a házasságtörő aszszonyt sem ítéltem el. Minden embert a saját bűnei ítélik el.
Ezért mutatom meg minden léleknek az utolsó pillanatban
– amikor kiszállt a lelke a testéből – az egész életét, minden cselekedetét, amelyet az Én szememmel fog látni.
Hangsúlyozom: az Én szememmel, amely igazságos, nem
elfogult, és teljesen objektív. Amikor a lélek látja cselekedeteit, magától tudja, hogy hol a helye és hova kell mennie.
Csak nagyon kevés lélek megy a Földről a Mennybe. Ők
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pontosan tudják, hogy a Földről egyenesen a Mennybe
fognak menni.
Az a lélek, aki bűnbánatot tartott, de nem vezekelte le bűneit: a tisztítótűzbe megy. Ezek a lelkek nagyon boldogok
és hálásak Nekem, hogy nem kárhoztak el. Mert a tisztítótűz az Én nagy irgalmam helye.
Azok a lelkek, akik megátalkodottak, és makacsul ragaszkodnak bűneikhez: már földi életükben tudják és érzik,
hogy a pokolra fognak jutni. Nekik többnyire csak egyetlen
szót mondok: „Távozz!” Ők nem láthatnak meg Engem,
legföljebb a fényességemből valamit. Azért, mert nem méltóak rá. Ezek az örök kínok helyére mennek, amelynek a
legnagyobb szenvedése az, hogy örökre el lesznek szakítva Tőlem, Akitől jöttek, Aki megteremtette őket. Ők hiábavalóvá tették magukban megváltásomat, kereszthalálomat.
Örökké gyötrődni fognak a tűzben, a kénköves tóban. Látni
fogják Lucifert, a főangyalt, aki az Isten majma, aki Atyámhoz akar hasonlítani, ezért trónra ült, és minden elkárhozott
lélek őt szemléli az örökkévalóságon át. Ez nagy gyötrelemmel, gyűlölettel és undorral tölti el őket. Ő, a hazugság
atyja, ugyanis fertelmesen rút, aki megtéveszti az egész
világot, és akit csak tud, zsákmányul ejt, hogy pokolra taszítsa.”
Kérdés: Miként folyik az ördögök tevékenysége a Földön
és mi történik, ha visszakerülnek a pokolba?
Magyarázat: Az Úr választottja: „Azért mondták az ördögök
Jézusnak, hogy „miért jöttél ide, azért, hogy idő előtt gyötörj
minket?”, valamint azért könyörögtek Jézushoz az ördögök,
hogy „küldj minket a sertésekbe”, mert a pokolban rengeteget kell szenvedniük: egymást is gyötrik ott az ördögök,
meg a démonok.”
Az Úr Jézus: „A démonok a Földön küldetésüket teszik. A
főördög ugyanis arra ösztönzi őket, hogy minél több lelket
tévesszenek meg, buktassanak el, és taszítsanak pokolra.
Ők szítják a viszályokat, ők építik a falakat az emberek között, ők szakítják szét a családokat, ők generálják a mun159

kahelyi konfliktusokat, ők mozgatják a politikusokat és ők
szítják a háborúkat. Amíg a Földön vannak, keményen dolgoznak mindezen rút dolgok megvalósulásáért. De nagy
akadályba ütköznek azoknál az embereknél, akik szüntelen
imádkoznak, és állandó kapcsolatban vannak Velem, meg
a Szűzanyával. Az Én drága, szent Vérem, amelybe beburkolom őket, a lelkükön csillog, és Szűzanyám Istenanyai
palástja vaspáncélként védelmezi őket a bukott szellemek
rajai ellen. Ezek a lelkek lángolóan szeretnek Engem, és
szeretetük, mint egy tűzcsóva lövell ki lelkükből, ami távol
tartja tőlük a sátánt. Az ilyen lelkek nagy békét, nyugalmat
és boldogságot élveznek. A szívükben Én trónolok és ragyogok, mint a Nap, és Szűzanyám Szeretetlángja borítja
be őket. Ezek a lelkek bevehetetlen várak a sátán számára.
Ezért kértem tőletek, hogy szüntelen imádkozzatok magatokért, egymásért, ellenségeitekért, és a hitetlenekért. Az
ima enyhülést ad mindenkinek, még azoknak is, akik a sátán hatalma alatt görnyednek.”
Az Úr Jézus folytatja: „A Földön működő démonok és ördögök a saját gyűlöletüktől szenvednek és attól a félelemtől,
hogyha nem tudják teljesíteni megbízatásukat, akkor gyötörni fogja őket a főördög a pokolban és a Földön is.”
Kérdés: Az Atya szenvedett, amikor az Úr Jézus a keresztfán volt? Az Atya haragszik? Meg lehet Őt bántani?
Magyarázat: Az Úr Jézus: „Atyám Velem együtt szenvedett
a keresztfán. Ő végtelenül szeret Engem, de Én voltam az
egyedüli alkalmas Személy, az Istenember, Aki ártatlan,
tiszta, szent, szeplőtelen Bárányként megválthattam az
egész emberiséget. Azért, hogy az Atya, megmentse a bűnösöket, és megnyissa előttük Országa kapuját. Ő megengedte, hogy Én saját akaratomból szenvedjek értük és
megváltsam őket. Hogy merülhet fel benned ez a kérdés,
hogy az Atya együtt szenvedett-e Velem? Akit szeretünk,
azzal mindig együtt érzünk, különösen szenvedéseiben.
Atyám nem úgy szenvedett, mint Én, mivel csak Nekem
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volt – van Testem, de neki nincs. De kérdezem Én? Van-e
olyan dolog, ami korlátozhatja Istent? Nincs. Attól, hogy ti
emberek nem láttátok Őt Velem együtt a keresztfán, azért
még Ő jelen volt Bennem, és Velem együtt szenvedett lelkileg azzal az résztvevő szeretettel, amit ti is ismertek. Így
kell érteni, hogy Velem együtt szenvedett.
Atyám jogos haragra gyullad minden bűn iránt, főleg, ha
azok már az egekig tornyosulnak. Szent karja lesújtani készül, de mindig elé állok, és megmutatom Neki szent Sebeimet, összeroncsolt, Véremtől áztatott, drága, Szent Testemet, hogy csak Rajtam keresztül lássa a szegény, szerencsétlen bűnösöket. Így rengeteg lélek kap még haladékot, és megmenekülhet a kárhozattól.”
Kérdés: Az Úr Jézus megjelenik a haldoklóknak?
Magyarázat: „Azok a lelkek, aki súlyos, halálos bűnben
halnak meg, de imádkoznak értük, vagy ha a családtagjuk
letette az Életfelajánlást és az érvényes [tehát ha kitart az
illető a megadott feltételekben], akkor az illető megkapja a
tökéletes bánat kegyelmét, mielőtt lelke kirepül testéből
akkor is, ha ezt a külső látszat nem mutatja. Az ilyen lelkek
megmenekülnek a kárhozattól azoknak az imáknak, szenvedéseknek és áldozatoknak a hatására, amit mondtak és
fölajánlottak értük. Ez összecseng Édesanyám Fatimában
mondott szavaival: „Imádkozzatok a bűnösökért, mert sokan mennek a kárhozatra, mert nincs, aki imádkozzon értük.”
Az Úr választottja: „Bonajunkta atya sokszor elismételte ezt
a fatimai üzenetet.” Még hozzátette Isten választott gyermeke: „Minden pap, szerzetes, vagy világi személy úgy
jutott közelebb Istenhez és az életszentséghez, hogy ismerte és elfogadta az égi üzeneteket. Ezek hatalmas jelentőséggel bírnak, mert megismertetik velünk Isten akaratát.”
Életfelajánlás 1954-ből Dolores szervita nővér által:
„Édes Jézusom, a teljes Szentháromság, égi Édesanyánk
és az egész mennyei udvar előtt, a Te Szent Véred és kereszthalálod érdemeivel egyesítve, felajánlom Szentségi
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Szíved és Szűz Mária Szeplőtelen Szíve szándékai szerint
egész életemet, és amíg élek, minden Szentmisémet,
Szentáldozásomat, jócselekedetemet, áldozatomat és
szenvedésemet a dicsőséges Szentháromság imádására,
engesztelésére, Anyaszentegyházunk egységéért, Szentatyánkért, papjainkért és jó papi hivatásokért, a magam
lelkéért és az összes lélekért a világ végezetéig. Jézusom,
kérlek, fogadd el életáldozatomat, és add kegyelmedet,
hogy ebben mindhalálig kitartsak. Ámen.”
1261/2000. Jóváhagyva, Székesfehérvár, 2000. október 8.
Nándor püspök
„A felajánlást komoly, tiszta szándékkal és alázatos lelkülettel kell tenni. Minden ima, jótett, szenvedés és tiszta
szándékú munka nagy értékkel bír, mert mindez Krisztus
Vérével és Kínszenvedésével van felajánlva. Felajánlásunkat mielőbb tegyük meg, és időnként újítsuk is meg.”
Bonajunkta atya, aki Dolores lelkivezetője volt, azt kérte, hogy szentgyónás és feloldozás után mondjuk el a
fent leírt felajánló imát, és kérjük rá a pap áldását, amit
az Úr Jézus a mennyből megerősít.
Az életfelajánlás csak úgy érvényes, ha mindhalálig kitartunk benne. Ez azt jelenti, hogy legalább minden vasárnap
vegyünk részt a Szentmisén, és tiszta lélekkel áldozzunk.
Lehetőség szerint havonta, vagy gyakrabban gyónjunk.
„A Szűzanya öt ígérete az életáldozatot hozóknak:
1. Nevük be lesz írva Jézus szeretettől lángoló és Szűz
Mária Szeplőtelen Szívébe.
2. Jézus érdemeivel egyesített önátadásuk által lelkeket mentenek meg a kárhozattól. Áldozataik érdeme
kiterjed a világ végéig élő lelkek számára.
3. Családtagjaik közül senki sem kárhozik el, még akkor sem, ha a külső látszat ezt mutatná is, mert mielőtt lelkük testükből kiröppenne, megkapják lelkük
mélyén a tökéletes bánat kegyelmét.
4. Életfelajánlásuk napján az esetleg tisztítótűzben lévő
családtagjaik kiszabadulnak.
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5. Haláluk óráján mellettük állok, és tisztítótűz nélkül
viszem lelküket a dicsőséges Szentháromság elé,
ahol az Úr által készített hajlékban Velem együtt
fognak vég nélkül örvendezni.”
Kérdés: Kik ítélkeznek végül is a tizenkét törzs fölött? (vö.
„Bizony mondom nektek, ti, akik követtetek, a megújuláskor, amikor az Emberfia dicsőséges trónjára ül, ti is ott ültök
majd vele tizenkét trónon és ítélkezni fogtok Izrael tizenkét
törzse fölött.” (Mt 19,28)
Magyarázat: Az Úr Jézus: „Apostolaim Velem együtt uralkodnak örökkön-örökké. Ők ítélkeznek az emberek fölött.
Ők az Én kinyújtott jobbom, mert az Általam tanított ige
alapján mondanak ítéletet. Majd a Mennyben ezt bővebben
meg fogjátok látni. Az ítélet szellemi-lelki síkon zajlik, tehát
a lelkek üdvösségére vagy kárhozatára válik.” Az Úr választottja hozzátette: „Én ezt úgy látom, ahogy Szent István
vértanú mondta: „Látom a megnyílik Eget, látom Krisztust
az élő Isten jobbján”: tehát az Ég meg van nyílva, a szentek
leszállnak közénk, hogy segítsenek minket, és közbenjárjanak értünk, de akik nem kérik az ő segítségüket és rossz
utakon járnak, azokat megítélik.”
Kérdés: Jézus és Mária, valamint a többi égiek képesek
misztikusan szenvedni?
Magyarázat: Az Úr választottja a Szentlélek Úristen által:
„Amikor Jézus a Getszemáni-kertben vérrel verítékezett,
akkor a szent angyalok sírtak-zokogtak, mert előre látták,
hogy mi vár az Úrra. Az a mondat, amit Jézus mondott,
hogy „letöröl szemünkről minden könnyet”, arra vonatkozik,
hogy a Mennyben nincsen szenvedés, és ezért ott nincs
okunk sírni. A Szűzanya itt jár köztünk, megjelenik, és látja
azt a töménytelen sok szenvedést, amit az emberek a bűneikkel okoznak egymásnak, ezért ő véres könnyeket hullat
gyermekeiért. Elsősorban azokért, akik örökre el fognak
veszni, akik a kárhozat útján járnak. Másodsorban azokért,
akik boldogan élhetnének ezen a Földön, de nem tehetik,
mert a gonosz lélek és az ő csatlósai megfosztják ezeket a
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szegényeket az őket megillető boldogságtól. Tehát így kell
érteni Jézus és Mária vérkönnyeit és szenvedéseit, hogy ők
a Földön élő bűnösök miatt és a bűnök következményei
miatt sírnak.”
Szentírási szakasz: Mt 20,1-16: „Mert hasonló a mennyek
országa a házigazdához, aki korán reggel kiment munkásokat fogadni a szőlőjébe. Miután napi egy dénárban megegyezett a munkásokkal, elküldte őket a szőlőjébe. Amikor
a harmadik óra körül is kiment, látott másokat ott ácsorogni
tétlenül a piactéren. Azt mondta nekik: ‘Menjetek ki ti is a
szőlőbe, és ami igazságos, megadom majd nektek.’ Azok
elmentek. Azután a hatodik és a kilencedik óra körül ismét
kiment és ugyanígy tett. Mikor a tizenegyedik óra körül kiment és megint talált ott ácsorgókat, azt mondta nekik: ‘Miért álltok itt egész nap tétlenül?’ Azt felelték neki: ‘Mert
senki sem fogadott fel minket.’ Erre azt mondta nekik:
‘Menjetek ki ti is a szőlőbe.’ Amikor beesteledett, a szőlő
ura így szólt intézőjéhez: ‘Hívd a munkásokat, és add ki
nekik a bérüket, kezdve az utolsóktól az elsőkig.’ Jöttek
azok, akik a tizenegyedik óra körül kezdtek, és kaptak egyegy dénárt. Mikor az elsők sorra kerültek, azt gondolták,
hogy többet kapnak, de ők is csak egy-egy dénárt kaptak.
Amikor megkapták, zúgolódni kezdtek a gazda ellen: ‘Ezek
az utolsók csak egy órát dolgoztak, és egyformán kezelted
őket velünk, akik viseltük a nap terhét és hevét.’ Ő azonban
így válaszolt az egyiküknek: ‘Barátom! Nem vagyok hozzád
igazságtalan. Nem egy dénárban egyeztél meg velem? Fogd, ami a tiéd, és menj! Én ennek az utolsónak is
annyit akarok adni, mint neked. Vagy nem szabad azt tennem az enyémmel, amit akarok? Rossz szemmel nézed
talán, hogy én jó vagyok?’ Így lesznek az utolsókból elsők
és az elsőkből utolsók.”
Kérdés: Az 1 dénár az üdvösséget jelenti? Akkor a többi
munkás miért zúgolódik?
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Magyarázat: Az Úr Jézus: „Az egy dénár az üdvösséget
jelenti. Ám a Mennyben nem mindegyik üdvözült szent nyeri el az örök boldogságnak ugyanazt a fokát. Az a szent, aki
a földön lángolóan szerette, imádta Istent, mindig kutatta és
tettekre váltotta szent akaratát, a Mennyben a legmagasabb fokú örök boldogságot nyeri el. Ő a szeráfokkal fog
lángolni mindörökké. Bepillantást nyer a Szentháromság
titkába. Míg mások, akik nem szerettek Engem lángolóan,
és nem váltották tettekre rájuk vonatkozó örök szent tervemet, csupán törvényeimnek igyekeztek megfelelni, ők soha
nem érhetik el a mennyei boldogság tetőfokát. Rájuk vonatkozik: amilyen mértékkel mértek, nektek is olyannal fognak mérni. A legalsó fokozat pedig azokat a lelkeket jelenti,
akiket ti, engesztelő gyermekeim imádkoztok be országomba. Ők csak pislákoló fények lesznek mindörökké. Az
örök boldogság legalsó mértékét kaphatják, mert nem is
tudnának többet elviselni. Rájuk vonatkozik a hasonlat: a
gyűszű és a nagy pohár is tele van. Attól függően lesz egy
üdvözült lélek a Mennyben gyűszű vagy nagy pohár, amilyen mértékben megnyitotta magát a Földön kegyelmeim
befogadására. Ahol mindig le van húzva a redőny, oda
csak kevés fény juthat be.”
Kérdés: Az alázatosságra vonatkozik, hogy ha itt a földön
az utolsó helyekre törekedünk, akkor odaát az első helyeket kapjuk?
Magyarázat: „Igen. Ha mindenben követtek Engem, hű
képmásaimmá formállak benneteket. Itt nem azon van a
hangsúly, hogy azért vagytok alázatosak, hogy aztán majd
a Mennyben elnyerjétek a fő helyeket. Nem. Ti Irántam való
szeretetből követitek példámat azért, hogy beteljesítsétek
rátok vonatkozó Örök Szent Tervemet. Tehát a szándék, az
indíték a mérvadó. Amit Jakabnak és Jánosnak mondtam,
rátok is vonatkozik: mindnyájan inni fogtok kelyhemből, de
hogy ki melyik helyet foglalja el országomban, azt Atyám
határozza meg. Nem Én, és pláne nem ti. Nem azon múlik,
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aki erőlködik, hanem a könyörülő Istenen. Isten azoknak
adja ajándékait, akiknek Ő akarja.”
Szentírási szakasz: Mt 20,20-23: „Akkor Zebedeus fiainak
az anyja odament hozzá a fiaival együtt, és leborult előtte,
hogy kérjen tőle valamit. Jézus megkérdezte: „Mit kívánsz?” Az így válaszolt: „Rendeld el, hogy az én két fiam
közül az egyik a jobbodon, a másik a balodon üljön országodban.” Jézus ezt válaszolta: „Nem tudjátok, mit kértek.
Tudtok-e inni a kehelyből, amelyből én inni fogok?” Azt felelték neki: „Tudunk!” Ő erre azt mondta nekik: „A kelyhemből ugyan inni fogtok, de nem az én dolgom eldönteni, hogy
a jobbomon vagy a balomon ki üljön. Az azoké lesz, akiknek Atyám készítette.”
Kérdés: Mit jelent a kehely? A vértanúhalálukat?
Magyarázat: Az Úr Jézus: „Nekem minden egyes emberrel
örök tervem van. Mindegyiknek adok keresztemből egy
szálkát, amely az üdvösségre viszi. Mindenkinek akkorát,
amekkorát el tud hordozni. Mivel Én teremtettem, Én ismerem legjobban rátermettségét és erőbírását. Ennek megfelelően kapja Tőlem a keresztet. Apostolaim esetében a kehely a vértanúságot jelentette. Míg mások, akik más-más
korba születnek, azt kapják, amit az adott kor kíván. Van
fehér vértanúság és van piros vértanúság. Mindkettő az Én
ajándékom. Nem teszek különbséget a kettő között. Mert
lehet Istent lángolóan elrejtve is szeretni úgy, hogy lemond
valaki szabad akaratáról, és mindig átadja életét Nekem.
Erre az önmegtagadásra hívtam minden követőmet. Lehet
elrejtve is szenvedni akár lelkileg, akár testileg. Ez is az Én
kegyelmem. Egy a lényeg, hogy a kiválasztott személy soha ne zúgolódjon, hanem mindig békével tűrje a sorsát.
Rólam vegyen példát.”
Kérdés: Szűz Máriáé és Keresztelő Szent Jánosé lett ez a
két hely? A művészet így ábrázolja.
Magyarázat: „A Mennyben minden másképp van, mint a
Földön. Ott sok első hely van jobbomon és balomon. Két166

ségkívül Szent Édesanyám, és a szeretett tanítvány nagyon közel vannak Hozzám. De nem szoríthatják ki a világ
végéig élő szenteket, akik lélekben szintén egybeforrva
élték le életüket Velem, attól kezdve, amikor meghívtam
őket. Mint ahogy nem rekesztettem ki a világ végezetéig
élő összes embert abból a csodából és kegyelemből, amit
kortársaim éltek meg, úgy a Mennyben sem teszek kivételt
senkivel. Mindenki azt kapja, amit érdemelt. Nagyon precízen kimérve kapják jutalmukat. Mégis bőségesnek érzik,
mert Isten nagyon-nagyon bőkezű. Pl. ti, akik tiszta szívetekbe fogadtok Engem a legméltóságosabb Oltáriszentségben, ugyanúgy Isten-hordozókká váltok, mint egykor
Legszentebb Anyám, és apostolaim. Innen is láthatjátok
Isten mindenhatóságát, Akinek megvan a hatalma arra,
hogy ugyanazt a kegyelmet adja meg minden kor minden
emberének. Egyedül rajtatok múlik, hogy mennyire nyitjátok
meg lelketeket kegyelmeim befogadására. Erre értettem a
talentumos példabeszédet, hogy kinek-kinek rátermettsége
szerint osztottam ki.”
Szentírási szakasz: Mt 20,24-28: „Amikor a többi tíz meghallotta ezt, nagyon megharagudott a két testvérre. Jézus
azonban magához hívta őket, és így szólt: „Tudjátok, hogy
a nemzetek fejedelmei uralkodnak a népeken, és a nagyok
hatalmaskodnak felettük. Köztetek azonban ne így legyen,
hanem aki nagy akar lenni köztetek, legyen a szolgátok, és
aki első akar lenni köztetek, az legyen a ti szolgálótok. Hiszen az Emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak,
hanem hogy ő szolgáljon, és életét adja váltságul sokakért.”
Kérdés: A Szentmisében a „mindenkiért”-et „sokakért”-ra
változtatták. Jól tették?
Magyarázat: Az Úr Jézus: „Bár Én mindenkiért meghaltam,
de mégsem üdvözülhet mindenki. Azért nem, mert nem
mindenki működik együtt kegyelmemmel. Akik nem teljesí-
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tik Atyám törvényét, és akikért senki sem imádkozik, azok
nem üdvözülhetnek. Ezért helyes a „sokakért” kifejezés.”
Kérdés: A Szentmise elejei bűnvallomásnál miért „Gyónom...” van, amikor ez félrevezető?
Magyarázat: Jézus: „Nem a „gyónom” szóval van a probléma, hanem azzal, hogy ezt sokan félreértik. Az Evangéliumban pontosan megfogalmaztam: „Bizony mondom nektek: amit megköttök a földön, a mennyben is meg lesz kötve, s amit feloldotok a földön, a mennyben is fel lesz oldva.”
(Mt 18, 18) Mivel a Szentmise elején nem oldoz fel a pap,
így nem is beszélhetünk gyónásról. A nép egy általános
szöveget mond, amivel felindítja magában a bánatot. Ez
csupán erre szolgál, és semmi másra. Ha ez a bánat felindítás arra indítja a bűnöst, hogy elmenjen gyónni, mert e
nélkül méltatlan, alkalmatlan arra, hogy Szentáldozáshoz
járuljon, akkor meg fog gyónni. Tulajdonképpen ez az általános bűnbánat azt a célt szolgálja, hogy felindítsa a bánatot.”
Kérdés: A Szentmisében méltóbbnak találná az Úr, ha a
pap is végig a főoltár-tabernákulum-Eucharisztia felé fordulna a Szentmisén? (Kivéve, amikor a pap a néppel folytat
párbeszédet.) Ez csak egy emberi kezdeményezés, hogy
egyesek – a pap és a hívek számára is – üdvösebbnek találnák az arrafele való misézést?
Magyarázat: „Minden Szentmisét az élő Istennek mutatnak
be papjaim. Ezért helyes az, ha a tabernákulum felé fordulva miséznek. A II. Vatikáni Zsinat változtatta meg ezt a jó
szokást. Azért, mert az embereknek akartak inkább megfelelni, mint Istennek. Atyám, Aki végtelenül irgalmas, így is
elfogadja a Szentmisét. Csak egy a fontos: az, hogy kimondja a pap az Átváltoztatás szavait. E nélkül érvénytelen
lenne (a szertartás), vagyis nem lenne Szentmise többé,
hanem puszta Istentisztelet, mint a protestánsoknál.”
Szentírási szakasz: Mt 21,12: „Jézus bement a templomba és kiűzte onnan mindazokat, akik adtak-vettek a temp168

lomban. A pénzváltók asztalait és a galambárusok székeit
pedig fölborította.”
Kérdés: Sokat beszélnek, és sokat hivatkoznak az Úr Jézus szent haragjára. Mi, papok, ebben miként utánozhatjuk
az Úr Jézust?
Magyarázat: Az Úr Jézus: „A radikális keresztény értékek
megtartásában. Elsősorban magatokhoz legyetek szigorúak, mert csak azt és annyit kérhettek számon a rátok bízott
hívektől, amennyiben ti jó példát mutattok. A szó elszáll, a
példa vonz. Ha ti jó példát mutattok, akkor méltán észrevételezhetitek a rátok bízottak hibáit. Őket a keresztény szeretet szellemében kötelesek vagytok figyelmeztetni. A bűnösöket meginteni a lelki irgalmasság jócselekedete.”
Szentírási szakasz: Mt 21,18-22: „Kora reggel, amikor
visszatért a városba, megéhezett. Meglátott egy fügefát az
út mellett, odament hozzá, de semmit nem talált rajta, csak
leveleket. Azt mondta neki: „Ne legyen rajtad gyümölcs soha többé!” Erre a fügefa azonnal kiszáradt. Ennek láttán a
tanítványok elcsodálkoztak és megkérdezték: „Miért száradt ki a fügefa hirtelen?” Jézus azt felelte nekik: „Bizony,
mondom nektek: ha volna hitetek és nem kételkednétek,
nemcsak a fügefával tehetnétek meg ezt, hanem ha azt
mondanátok ennek a hegynek: ‘Emelkedj fel és vesd magad a tengerbe’, megtörténne. Mindazt, amit hittel, imádságban kértek, megkapjátok.”
Kérdés: Az Úr Jézus itt megátkoz egy fügefát. [Az „átkoz”
szó itt nem fordul elő, de Márknál igen: Mk 11,20-21: „Másnap reggel, amikor elmentek a fügefa mellett, látták, hogy
tőből kiszáradt. Péter visszaemlékezett, és azt mondta neki: „Rabbi, nézd, a fügefa, amelyet megátkoztál, kiszáradt.”
Ez a templom megtisztítása után történt.] Majd a tanítványaihoz fordul: „nemcsak a fügefával tehetnétek EZT meg”.
A kérdésem: nekünk szabadna akkor átkozni?!
Magyarázat: Az Úr Jézus: „A fügefa megátkozásának jelkép értéke van. Megéheztem, ezért kerestem rajta fügét.
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Eljöttem a világba, hogy elsősorban a zsidóknak hirdessem
a Mennyország jó hírét. Éheztem és szomjaztam arra, hogy
elfogadják, hogy felismerjék látogatásom idejét. E helyett
csúfos kereszthalálra ítéltek. Erre mondtam a súlyos próféciákat: „Jaj neked, Jeruzsálem! Te megölöd a prófétákat,
és megkövezed azokat, akiket hozzád küldtek! Hányszor
akartam egybegyűjteni fiaidat, mint ahogy a tyúk a szárnyai
alatt összegyűjti a csibéit, de ti nem akartátok!” (Mt 23, 37)
„Jaj neked, Korozain! Jaj neked, Betszaida! Mert ha a csodák, amelyek nálatok történtek, Tíruszban és Szidonban
történtek volna, már régen megtértek volna, zsákruhában
és hamuban.” (Mt 11, 21) Vagyis, ami a fügefával történt,
az Izrael népére vonatkozott, akik mind a mai napig nem
fogadnak el Engem Messiásnak. E helyett várják a hamis
messiást, aki fel is fog lépni az antikrisztus személyében.
Akik őt elfogadják, azok mind az átkozottak közé kerülnek,
vagyis a pokolba.”
Kérdések: Az Úr hogy-hogy átkoz? Mit tehetett róla a fügefa, amikor még úgyse jött el a termés ideje? [Mk 11,13:
„ekkor még nem volt fügeérés ideje”] Az Úr nagyon haragos lehetett...
Magyarázat: „A 2. és a 3. kérdésre az elsőben megadtam
a választ.”
Kérdés: Mit kell tenni akkor, ha egy szent helyet vagy tárgyat használaton kívül helyezünk? [A régi rituáléban volt
erre valami megoldás, de ma már nincs semmi, vagy nem
veszik komolyan – pl. használatlan temetőre] [A kérdés a
megáldott, megszentelt dolgokra vonatkozik: profanizálni
kell, vagy az áldás és a szent használat levételét kell kérni
az Úrtól?]
Magyarázat: „A szent használat levételét kell kérni az Úrtól.”
Szentírási szakasz: Mt 21,33: „Hallgassatok meg egy másik példabeszédet. Volt egy gazda: szőlőt ültetett, kerítést
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készített köréje, prést ásott benne és tornyot épített. Aztán
kiadta azt bérlőknek, és idegen földre utazott. (Iz 5,1-2)”
Kérdés: Mit jelent az „idegen föld”? Hisz a Mennyei Atya a
választott néppel volt, nem? Mi volt a Mennyei Atya számára az „idegen föld”, ahova elutazott? (Mert nyilvánvalóan a
szőlő = Izrael háza)
Magyarázat: Az Úr Jézus: „Ennek példabeszéd értéke van.
Nem kell szó szerint érteni.”
Szentírási szakasz: Mt 21,42-44: „A kő, amelyet az építők
elvetettek, szegletkővé lett; az Úr tette azzá,és ez csodálatos a mi szemünkben.” (Zsolt 118,22-23) Ezért mondom
nektek, hogy elveszik tőletek az Isten országát, és olyan
népnek adják, amely meghozza annak gyümölcseit. Aki
ráesik erre a kőre, összezúzza magát, akire pedig ez ráesik, összezúzza magát.”
Kérdés: Mit jelent az, hogy az Úr ránk esik, illetve hogy mi
az Úrra?
Magyarázat: Az Úr Jézus: „Ennek is példabeszéd jellege
van. „Elveszik tőletek az Isten országát, és olyan népnek
adják, amely meghozza annak gyümölcseit.” Ez az Engem
elvető zsidókra vonatkozik. Pál találóan fordult el tőlük,
amikor visszautasították. „Most már a pogányokhoz fordulok” – mondta. Az ige a kétélű kard, amely által minden
embert meg fogok ítélni. Aki hallja, de nem fogadja meg,
elkárhozik. Ezt jeleni jelképesen az, hogy összezúzza magát.”
Szentírási szakasz: Mt 22,2-14: „Hasonló a mennyek országa egy királyhoz, aki menyegzőt készített fiának. Elküldte szolgáit, hogy hívják el a meghívottakat a
menyegzőre, de azok nem akartak eljönni. Ekkor más szolgákat küldött ezekkel a szavakkal: ‘Mondjátok meg a meghívottaknak: Íme, a lakomát elkészítettem, ökreimet és hizlalt állataimat levágtam, minden készen van. Jöjjetek a menyegzőre.’ De azok nem törődtek vele. Elmentek, egyik a
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földjére, a másik az üzlete után, a többiek pedig megragadták a szolgáit, gyalázatokkal illették és megölték. Haragra
gerjedt erre a király, s elküldte hadseregét. A gyilkosokat
elpusztította, a városukat pedig felégette. Azután azt mondta a szolgáinak: ‘A menyegző ugyan kész, de a meghívottak nem voltak rá méltók. Menjetek hát ki a bekötő utakra, s
akit csak találtok, hívjátok a menyegzőre.’ A szolgák kimentek az utakra és összegyűjtöttek mindenkit, akit csak találtak, gonoszokat és jókat egyaránt, s a menyegzős ház
megtelt vendégekkel. Amikor a király bement, hogy megnézze az asztalnál ülőket, észrevett ott egy embert, aki
nem volt menyegzős ruhába öltözve. Azt mondta neki: ‘Barátom, hogyan jöttél be ide menyegzős ruha nélkül?’ Az
nem szólt semmit. Erre a király azt mondta a felszolgálóknak: ‘Kötözzétek meg kezét-lábát és dobjátok ki őt a külső
sötétségre. Lesz majd ott sírás és fogcsikorgatás!’ Mert
sokan vannak a meghívottak, de kevesen a választottak.”
Kérdés: Mi az evangéliumi szakasz magyarázata? (Hogy
lehet, hogy valaki ott lehet a menyegzőn és még sincsen
úgy öltözve, s végül a szenvedések helyére kerül? A menyegző itt nem a Mennyországot jelenti? Akkor tehát a példabeszédben hogyan lehet belőle kikerülni?)
Magyarázat: Az Úr Jézus: „A meghívás a menyegzőre az
Én követésemet jelenti. Azt, hogy fogadják el az Evangéliumot, és jöjjenek a menyegzőre, vagyis az Általam alapított
Egyházba. Vegyenek részt a Szentmisén, amelyen Magamat akarom nekik adni: Szent Testemet és Véremet. Az,
hogy a szolgákat visszautasították, megverték és megölték
azt jelenti, hogy üldözni fogják a keresztényeket, akiket azzal bíztam meg, hogy menjenek el az egész világra, és hirdessék az Evangéliumot minden népnek. Akinek nem volt
menyegzős ruhája, az azt jelenti, hogy nem volt a kegyelem állapotában, vagyis méltatlanul, megkülönbözetés nélkül vette magához a Szent Eucharisztiát. Az ilyen lélek a
kárhozatára veszi, amint azt Szent Pál is megírta. (vö. 1Kor
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11,27-32) Ezek a pokolba, a külső sötétségre kerülnek, mivel gúnyt űztek belőlem, ezért kemény ítélet alá esnek.”
Kérdés: Mi történt akkor, amikor a Jóisten kiirtott népeket
az Izraeliták előtt és Izrael népét is volt, hogy megtizedelte?
Erre miért volt szükség?
Magyarázat: „Erre azért volt szükség, hogy az egy Istenbe
vetett hit terjedjen. Ha ezt nem tettem volna, akkor a pogány vallás kultusza megsemmisítette volna Isten akaratát.
Mert nem a test a fontos, hanem amint mondtam: „A lélek
az, ami éltet, a test nem használ semmit.”
Szentírási szakasz: Mt 22,23-30: „Azon a napon odamentek hozzá a szaddúceusok, akik azt mondják, hogy nincs
feltámadás. Megkérdezték őt: „Mester! Mózes azt mondta:
‘Ha valaki meghal gyermekek nélkül, akkor a testvére vegye magához a feleségét, és támasszon utódot testvérének’. (MTörv 25,5k; Ter 38,8) Nos, volt nálunk hét testvér.
Az első megnősült, de meghalt, és nem lévén utóda, ráhagyta a feleségét a testvérére. Hasonlóan a második és a
harmadik is, sőt, mind a hét. Mindnyájuk után pedig meghalt az asszony is. A feltámadáskor melyiknek lesz a felesége a hét közül? Hiszen mindegyiké volt.” Jézus így válaszolt nekik: „Tévelyegtek, mert nem ismeritek az Írásokat,
sem az Isten hatalmát. A feltámadottak ugyanis nem nősülnek, és férjhez sem mennek, hanem olyanok lesznek,
mint az angyalok a mennyben.”
Kérdés: A házasság „holtomiglan - holtodiglan” köttetik.
Mégis, a Mennyországban a házastársakat szorosabb kötelék fűzi össze, ha lelki alapokra építették házasságukat?
Magyarázat: Az Úr Jézus: „A Mennyben úgy fognak élni a
házastársak, mint jó barátok. Ott egymásnak mindenki a
testvére lesz. A házasság szentsége átalakul, mintegy lelkivé szublimálódik. Megmarad a lelki kötelék, de csak
azoknál, akik a Földön nagy szeretetben és összetartozásban élték meg a szentségi házasságukat.”
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Kérdés: „Csak a keresztség, bérmálás és a papszentelés
hagy örök nyomot a lélekben, vagy a többi szentség – főleg
az Eucharisztia – is?
Magyarázat: „Minden szentség örök nyomot hagy a lelken.
De ezek is annyiban lesznek láthatóak, amennyiben a lélek
megnyitotta magát földi életében Isten kegyelme előtt. Úgy
van ezzel is, mint a gyűszű és a nagy pohár példázatánál.
Nyílván, akiket mások imádkoztak be a tisztítótűzbe, azoknak nem voltak fontosak a felvett szentségek. Míg azok,
akik szentül éltek, azokon ragyogni fognak mindörökké.”
Szentírási szakasz: Mt 23,1-12: „Jézus ezután így beszélt
a tömeghez és tanítványaihoz: ”Az írástudók és farizeusok
Mózes székében ülnek. Ezért mindazt, amit mondanak
nektek, tegyétek meg és tartsátok meg – de a tetteiket ne
kövessétek, mert mondják ők, de nem teszik. Súlyos és
elviselhetetlen terheket kötöznek össze és raknak az emberek vállára, de ők maguk egy ujjukkal sem hajlandók
megmozdítani azokat. Minden tettüket azért teszik, hogy
lássák őket az emberek. Imaszíjaikat szélesre szabják,
bojtjaikat megnagyobbítják. Szeretik a főhelyeket a lakomákon, az első helyeket a zsinagógákban, a köszöntéseket
a főtéren, s azt, ha az emberek rabbinak hívják őket. Ti ne
hívassátok magatokat rabbinak, mert egy a ti Tanítótok, ti
pedig mind testvérek vagytok. Atyátoknak se hívjatok senkit
a földön, mert egy a ti Atyátok, a mennyei. Ne hívassátok
magatokat mesternek se, mert egy a ti Mesteretek, a Krisztus. Aki közületek a legnagyobb, legyen a szolgátok. Mert
aki önmagát felmagasztalja, azt megalázzák, s aki megalázza önmagát, azt felmagasztalják.”
Kérdés: Miért szabad mégis atyának szólítani a katolikus
papot? Ez helyes gyakorlat, vagy csak Isten által megtűrt?
(Bár az iskolában is „tanító” a tanító...)
Magyarázat: Az Úr Jézus: „Amikor ezt tanítottam, a gőg, a
képmutatás és a címkórság ellen szóltam. Ezt ki is fejtettem, amikor a farizeusokat és az írástudókat állítottam pél174

daként. Tanítványaimnak ezzel azt akartam jelezni, hogy
ne kövessék az ilyen fennhéjázó hamistanítókat. Ezzel az
alázatra és a szolgálatra hívtam meg őket. Ezt jelenti. Nem
az számít, hogy hogyan szólítják őket, hanem csak az,
hogy alázatosan gyakorolják az Általam rájuk bízott szolgálatot.”
Szentírási szakasz: Mt 23,37-38: „Jeruzsálem, Jeruzsálem, te megölöd a prófétákat, és megkövezed azokat, akiket hozzád küldtek! Hányszor akartam egybegyűjteni fiaidat, mint ahogy a tyúk a szárnyai alatt összegyűjti a csibéit,
de ti nem akartátok! Íme, elhagyott puszta lesz a házatok! (Zsolt 69,26) Mert mondom nektek: Nem láttok engem
mostantól, amíg azt nem mondjátok: ‘Áldott, aki az Úr nevében jön!’”
Kérdés: Mire vonatkozik ez: „Nem láttok engem mostantól,
amíg azt nem mondjátok: ‘Áldott, aki az Úr nevében jön’”?
Magyarázat: Az Úr Jézus: „Arra, hogy már nem fogom őket
többé tanítani. Már csak a jeruzsálemi bevonulásom következik, ami után keresztre feszítenek. Az, hogy elhagyott
lesz a házatok, az pedig arra, hogy Jeruzsálemet porig fogják rombolni, ahogy azt másutt megjövendöltem.”
Szentírási szakasz: Mt 24,1-2: „Jézus kijött a templomból
és elindult. Tanítványai odamentek hozzá, hogy megmutassák neki a templom épületeit. Ekkor így szólt hozzájuk:
„Ugye, látjátok ezeket mind? Bizony, mondom nektek: Nem
marad itt kő kövön, ami el ne pusztulna.”
Kérdés: „Nem marad itt kő kövön” – ez csak az akkori jeruzsálemi templomra vonatkozott, vagy ma is van jelentősége? (Mert az Egyház ezt a szakaszt ilyen címmel tárja
elénk: „Tanítás a végső időkről”)
Magyarázat: Az Úr Jézus: „Jeruzsálem pusztulása mindannak a kornak az előképe, ahol nem tartják meg törvényeimet. Mert az a nép, amely megvet Engem, és Isten
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nélkül él, eleve pusztulásra van ítélve. Hasonlóképpen volt
ez az Ószövetségben is, és minden korban.”
Szentírási szakasz: Mt 24,15-20: „Amikor tehát látjátok,
hogy a pusztító gyalázat, amelyről Dániel próféta beszélt,
ott áll a szent helyen – aki olvassa, értse meg! –, (Dán
9,27) akkor azok, akik Júdeában vannak, fussanak a hegyekbe. Aki a tetőn van, ne szálljon le, hogy elvigyen valamit a házából, aki pedig a mezőn, ne térjen vissza, hogy
elvigye a köntösét! Jaj a várandós és szoptatós anyáknak
azokban a napokban! Imádkozzatok azért, hogy menekülésetek ne télen, és ne szombaton legyen.”
Kérdés: Mit jelent ma a hegy, a tető, a mező? S miért kell
imádkoznunk, hogy ne „télen” vagy „szombaton” legyen az,
ami hamarosan ránk is bekövetkezik?
Magyarázat: Az Úr Jézus: „Ez a menekülés gyorsaságát
szemlélteti. Vagyis nincs idő visszafordulni, hanem, amikor
bekövetkezik, futni kell. „Jaj a várandós és szoptatós
anyáknak azokban a napokban! Imádkozzatok azért, hogy
menekülésetek ne télen, és ne szombaton legyen.” – Ezek
akadályozó tényezők, ami miatt kell az ima.”
Szentírási szakasz: Mt 24,21: „Mert olyan nagy szorongattatás lesz akkor, amilyen még nem volt a világ kezdetétől
mostanáig, és nem is lesz többé. (Dán 12,1; Jo 2,2)”
Kérdés: Most már csak egy nagy üldözés áll előttünk (a
nagy és végső, amiről itt szó van), vagy pedig még sok különféle előtt?
Magyarázat: Az Úr Jézus: „Az üldözés folyamatos. „Mert
mindaz, aki buzgón akar élni Krisztusban, üldözést szenved.” – írta Szent Pál. Vagy: „gyűlölni fognak titeket az Én
nevemért.” A végső nagy szorongattatás nemcsak az üldözést jelenti, hanem azt a hatalmas világégést, amit Szent
Péter apostol megjövendölt. (2Pt 3). De erről sokszor beszéltem már a lelki napló üzeneteiben.”
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Szentírási szakasz: Mt 24,24-26: „Mert hamis krisztusok
és hamis próféták támadnak, nagy jeleket és csodákat művelnek, hogy ha lehet, még a választottakat is tévedésbe
ejtsék. Íme, előre megmondtam nektek. Ha tehát azt mondják nektek: ‘Íme, a pusztában van’, ne menjetek ki; ‘íme, a
belső szobákban’, ne higgyétek.”
Kérdés: Mit jelent a „puszta” és a „belső szoba”, amivel
kapcsolatban óvakodnunk kell a hamis tanítók és az
antikrisztus esetében?
Magyarázat: Az Úr Jézus: „Amikor Én dicsőségben visszajövök a Földre, akkor minden szem látni fog. Számomra
megszűntek a tér és az idő korlátai. Ezt jelenti, hogy ‘Íme, a
pusztában van’, ne menjetek ki; ‘íme, a belső szobákban’,
ne higgyétek.” Az antikrisztus csak közönséges ember, aki
egyszerre csak egy helyen tud lenni. Vagy a pusztában,
vagy a szobában. Ezért ne menjetek utána, mert ő nem Én
vagyok.”
Szentírási szakasz: Mt 24,27-28: „Mert amint a villám
napkeleten támad és napnyugatig látszik, olyan lesz az
Emberfiának eljövetele is. Ahol ugyanis a holttest van, oda
gyűlnek a keselyűk.”
Kérdés: Ez az utolsó mondat teljesen érthetetlen számomra. Mi a jelentése?
Magyarázat: Az Úr Jézus: „Ennek példabeszéd jellege
van. Amikor megítélem a világot, olyan hirtelen jövök el
mindazok számára, akik nem várnak, mint a ragadozó madarak, amik felfalják a hullákat. A bűnben élő emberek
olyanok Előttem, mint bűzlő, rothadó hullák, akik lelki halottak. Rájuk vonatkozik ez a kép.”
Szentírási szakasz: Mt 24,29-31: „E napok szorongattatásai után a nap elsötétedik, a hold nem sugározza fényét, a
csillagok lehullanak az égről, s az ég erői megrendülnek. (Iz 13,10) Aztán feltűnik az égen az Emberfia jele, s
akkor mellét veri majd a föld minden népe. Látni fogják az
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Emberfiát, amint eljön az ég felhőin hatalommal és nagy
dicsőséggel. (Zak12,10.12; Dán7,13) Elküldi angyalait nagy
harsonaszóval, s azok összegyűjtik választottait a négy
égtáj felől, az ég egyik szélétől a másik végéig. (Zak 2,10)”
Kérdés: Az első részben a három napos sötétségről van
szó?
Magyarázat: Az Úr Jézus: „Ez az Én visszajövetelemet
előzi meg. A bűnök már olyan magasan az egekbe csapnak, hogy a természeti elemek így reagálnak rá. Mert ha
Engem, a világ Világosságát, Aki veletek maradtam, így
sárba tiportak, akkor a világító égitestek sem akarnak többé
fényt árasztani, mert nem érdemlik meg az emberek. Ezt a
jelenséget ne azonosítsátok más próféciával – jelen esetben a három napos sötétséggel –, ez egy különálló jelenség lesz, ami dicsőséges visszajövetelemet előzi meg.” Az
Úr választottja: „Én ebből úgy érzékelem, hogy ez a három
napos sötétség még az Úr visszajövetele előtt lesz azért,
hogy ne tudják teljesen megsemmisíteni a világot.
Ha ez a gondolat az Úrtól van, akkor én most kérem az
Urat, hogy erősítsen meg a Szentírásból.” Szentírási megerősítés: Mt 23, 39: „Jézus mondja” Az Úr választottja:
„Igen, szerintem ez így lesz.”
Kérdés: Az Emberfia jele a kereszt, a feszület lesz?
Magyarázat: Az Úr Jézus: „Igen, megjelenek keresztre feszítve az égen, mint Megváltó, Aki üdvözítettem a világot,
és azok, akik még nem merültek el teljesen a bűn mocskában, bűnbánatot fognak tartani és megtérnek Hozzám.”
Szentírási szakasz: Mt 24,36-41: „Azt a napot azonban és
azt az órát senki sem ismeri: sem az ég angyalai, sem a
Fiú, csak egyedül az Atya. Mert mint Noé napjai, olyan lesz
az Emberfiának eljövetele is. Mert amint a vízözön előtti
napokban csak ettek és ittak, nősültek és férjhez mentek,
egészen addig a napig, amelyen Noé bement a bárkába, (Ter 7,7) és nem is sejtették, amíg el nem jött a vízözön
és el nem ragadta mindnyájukat: így lesz az Emberfia eljö178

vetele is. Ha akkor ketten a szántóföldön lesznek, az egyiket fölveszik, a másikat otthagyják. S ha két asszony őröl
malommal, az egyiket fölveszik, a másikat otthagyják.”
Kérdés: Itt a végén a nagy elragadtatásról van szó? Hova
ragadtatnak el?
Magyarázat: Az Úr Jézus: „Ez már a szétválasztás ideje
lesz, amiről más helyen azt mondtam, hogy elküldöm angyalaimat, hogy külön válasszák a búzát a pelyvától. A búzát begyűjtik csűrjeimbe, a pelyvát pedig olthatatlan tűzben
elégetik. Ez egy példabeszéd, amely úgy is érthető, hogy
azok közül, akiket elragadok – akik Hozzám tartoznak, mert
megtartják igéimet –, őket biztonságba helyezem, amíg a
veszedelem el nem múlik. Mert amikor ez megtörténik, a
Föld a kozmikus sugárzás és az atomkisugárzás miatt élhetetlenné válik. Ezért bizonyos létszámú embert biztonságba helyezek, akiket majd visszaküldök a Földre, akik a
szent gyökeret képezik majd, amely újra kihajt, kisarjad,
szaporodik.”
A nagy elragadtatásról: „Ez hasonlít ahhoz, amikor feltámadtam, és megnyitottam Isten Országa kapuját, és azok
az ószövetségi szentek, akik nem mehettek be – mert nem
volt meg még a Megváltás –, ők egy elkülönített helyen várakoztak erre a nagy eseményre.” [Ilyen volt Szent József,
Szent Anna és Szent Joakim, és akiket még tisztelünk.]
Ebben az esetben is az arra méltó emberek egy elkülönített
helyen lesznek biztonságban, ahonnét majd visszatérnek a
Földre.”
Szentírási szakasz: Mt 24,36: „Azt a napot azonban és azt
az órát senki sem ismeri: sem az ég angyalai, sem a Fiú,
csak egyedül az Atya.”
Kérdés: Ma sem ismeri?
Magyarázat: Az Úr Jézus: Ez a mondat miattatok hangzott
így el, ebben a megfogalmazásban, hogy megértsétek. De
az Evangéliumban azt is mondtam, hogy az Atya és Én egy
vagyunk. Aki Engem lát, látja az Atyát is, mert az Atya
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Bennem van, és Én Őbenne. Dicsőséges visszajövetelemet pedig úgy kell érteni, hogy mindaddig, amíg az Atya az
Én Sebeimen és Véremen keresztül látja ezt a nyomorult,
bűnös világot, addig az Én örök érdemeimre való tekintettel
késlelteti mindazokat a csapásokat, amelyeket az imént a
Mt 24, 36-ban felolvastatok. „Akkora lesz a gyötrelem, amilyen még nem volt a világ kezdetétől mindmáig és nem is
lesz. Ha nem rövidülnének meg azok a napok, nem menekülne meg egyetlen ember sem. De a választottak kedvéért
megrövidülnek azok a napok.” (Mt 24, 21-22) Az Én Sebeim, Vérem és kereszthalálom vér nélküli megjelenítése a
Szentmise, amelyet a Föld minden pontján bemutatnak. Így
szinte nincsen egy perc szünet, amikor a Föld kerekén valamikor ne mutatnának be Szentmisét. De mihelyst betiltják
a legszentebb Áldozat, a Szentmise bemutatását, onnantól
az Atya nem az Én Sebeimen, Véremen és kereszthalálomon keresztül fogja látni ezt a bűnös világot. Onnantól
megszűnik az irgalmasság ideje, amelyet felvált Isten igazságos, jogos haragja. Mert a sátánnak nem volt elég, hogy
Engem, az Ártatlan Bárányt keresztre szegezzen, és kivégezzen, még az emlékemet is el akarja törölni, hogy magát
állítsa a helyembe. Ez egy ideig sikerülni is fog neki, de
csak nagyon rövid ideig: ez lesz az antikrisztus uralma. De
enyéim hő imáira a rejtekben továbbra is velük leszek a
Szentmise-áldozatban, mert ha ezt nem tenném, egyetlen
ember sem élné túl a borzalom napjait. Ezt jelenti a kezdő
mondat, hogy csak az Atya tudja egyedül dicsőséges viszszatérésem idejét.”
Kérdés: Ez (amit a Fiú nem ismer) a dicsőséges és köztes
eljövetelre vonatkozik, vagy a végső eljövetelre?
Magyarázat: A Szentlélek Úristen: „Ez a végső eljövetelre
vonatkozik. De lesz egy köztes eljövetel, ami az 1000 éves
béke uralmát fogja megelőzni. Ez már a küszöbön van. Ezt
az eljövetelt úgy kell érteni, mint egy láthatóvá válást: vagyis mindenki előtt ismert lesz az Úr jelenléte. Tehát Istent
nem lehet úgy elképzelni, mint egy embert, aki az egyik
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városból a másikba eljön, mert Isten nincs beszorítva a tér
és idő korlátai közé. Isten mindenütt és mindig folyamatosan jelen van. Ő Maga mondta: „Veletek maradok mindennap, a világ végezetéig.” Ő többféle formában van jelen: a
Legméltóságosabb Oltáriszentségben, az igében és a szeretetben. Tehát Isten az egész világmindenségben folyamatosan, állandóan jelen van.
Isten egyedül a halálos bűnben élő lélekben nincs jelen,
illetve a pokolban sincs jelen azért, mert tiszteletben tartja
az elkárhozottak szabad akaratát, döntését. Az Úr soha
nem erőlteti Magát senkire. Ezért nem jelent meg feltámadása után a hóhérainak és elítélőinek [Pilátusnak, a főpapoknak], mert ők nem kívánták Őt. Viszont akik sírtak az Ő
elvesztése miatt, mert szerették, mert kívánták a Vele való
együttlétet, azoknak többször, többféle formában megjelent, evett velük, tanította őket, csodákat tett előttük, és
megbízta őket a feladattal, hogy az Általa alapított Egyházat indítsák el, hirdessék az Evangéliumot az egész világon.
Tehát visszatérve – mondja az Úr –, az Én visszajövetelem
– amikor dicsőségben meglátnak Engem –, az Én igazi jelenlétemet mutatja meg nekik, Aki már fölmentem Atyámhoz, és láthatóvá válok előttük, és mintegy visszatérek az
ég felhőin dicsőségemben. Valóságomban láttatom meg
Magam, Aki valójában vagyok: Istenember, a Menny és a
Föld Ura, Akinek dicsősége beragyogja a Mennyet és a
Földet, Aki Isten és Szeretet.”
Ehhez hozzáteszi az Úr Jézus: „Az, hogy Én fölmentem az
Atyámhoz, az csupán azt jelenti, hogy nem látnak többé a
világon, mint Istenembert. Láthatatlanul ugyan, de megtapasztalható módon köztetek maradtam azért, mert Nélkülem nem tudnátok élni, mert Én vagyok a ti Életetek. Az
Eucharisztia, a tanítás, az Evangélium – ez, ami éltet, és a
Szentlélek, Aki eszetekbe juttatja tanításomat, Aki imádkozik bennetek, általatok, és Aki tettekre váltja általatok az
Evangéliumot.”
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Kérdés: A pokolban és a halálos bűnben élő emberben
tehát nincs jelen az Úr?
Magyarázat: A Szentlélek Úristen az Úr választottja által:
„Ott nincs. Ezt Szent Fausztina nővérnek is mondta az Úr
Jézus, hogy a bűnöst magára hagyja. Többször is kopogtat
a szíve ajtaján, de ha többször is elutasítja, akkor elhagyja.”
Az Úr Jézus folytatja: „Kivéve akkor, amikor bekényszerítenek Engem a szentségtörő Áldozáskor a bűnös lelkek a
szívükbe, ahová kénytelen vagyok bemenni, tiszteletben
tartva az ember szabad akaratát. Az ilyen ember lelkében a
sátán az úr, ahol újra meg újra megostoroznak, leköpnek,
kigúnyolnak, tövissel koronáznak és keresztre feszítenek
Engem, attól függően, hogy az az ember milyen bűnöket
követett el. A megostorozás a paráznaság bűne miatt van.
A tövissel való koronázás az értelemmel és a gondolatban
elkövetett bűnök miatt van. A keresztre feszítés az, amikor
a bűnös már annyira elmerült a bűnben, hogy ez által megöl Engem, Aki azt akarom, hogy örök élete legyen.
Háromszoros jaj azoknak a papoknak, akik bűnben veszik
az Eucharisztiát, mert ezeknek nem lenne szabad addig
Áldozni, amíg meg nem gyónták bűneiket, és teljesen nem
szakítottak velük. Az ilyen pap inkább ne mutasson be
Szentmisét és ne áldozzon addig, amíg meg nem tisztítja
magát a bűnbánat szentsége által, mert ezzel saját magát
viszi a pokolba, de még a híveket is megbotránkoztatja, és
sokakat eltávolít az Egyháztól. Sajnos ezek az emberek is
a pokol felé indulnak, mert azt mondják: hogy ha a pap is
így viselkedik, akkor nekik is szabad. Hatalmas a papok
felelőssége, óriási nagy! Őket világító fáklyává, fényoszloppá tettem Egyházamban, akiknek az életszentsége úgy
kell, hogy fényeskedjék, mint a Nap az égen, hogy bevilágítsa az Egyházat, és az Egyházban élő hívek lelkét. Egy
pap legyen szent, vagy ne legyen pap! Minden papnak Engem, az Örök Főpapot kell követni, Aki szent, tiszta és ártatlan voltam és vagyok mindörökké. A pap nem a magáé
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és nem az embereké, a pap Istennek lefoglalt szent, tiszta
edény kell, hogy legyen. Mert csak így méltó az Istentől
kapott szolgálat betöltésére. Háromszor olyan szigorú vagyok papjaimhoz az ítélőszéken [ahol Isten ül, az Örök Bíró], mint a rájuk bízottakhoz. Azért, mert ők kapták a legtöbbet a tudásban, a szolgálatban és a példamutatásban.
Nekik példát kell mutatniuk az életszentségben, az állapotbeli kötelességük kiváló elvégzésében és a szeretetben,
amely úgy képzelhető el, mint a kereszt formája: a lángoló
Istenszeretetben, amely vertikálisan felmutat az égre, és az
önfeláldozó, önzetlen, tiszta felebaráti szeretetben, amely a
kereszt horizontális szárát ábrázolja. Így minden papomnak
keresztre feszítve kell lenni a szeretet áldozati oltárán, mert
ez a főparancs, ami rájuk hatványozottan érvényes. Csak
az ilyen papjaim méltóak a szolgálatomra és Hozzám, akik
így élik meg a főparancsot.”
Szentírási szakasz: Mt 25,1-13: Példabeszéd a tíz szűzről.
A mennyek országa hasonlít a tíz szűzhöz, akik fogták
lámpásukat, és a vőlegény elé mentek. Öt balga volt közülük, öt pedig okos. A balgák lámpásukat ugyan elvitték, de
olajat nem vittek bele. Az okosak lámpásukkal együtt olajat
is vittek korsójukban. A vőlegény késett, így valamennyien
elálmosodtak és elaludtak. Éjfélkor kiáltás hallatszott: Itt a
vőlegény, menjetek ki elébe! – Erre a szüzek mind fölkeltek, és rendbe hozták lámpásukat. A balgák kérték az okosakat: Adjatok egy kis olajat! Lámpásunk kialvóban van. –
Nem adunk – felelték az okosak –, mert akkor nem lesz
elég se nekünk, se nektek. Menjetek inkább az árusokhoz
és vegyetek magatoknak. Míg odavoltak vásárolni, megérkezett a vőlegény, és akik készen voltak, bevonultak vele a
menyegzőre. Ezzel az ajtó bezárult. Később megérkezett a
többi szűz is. Beszóltak: Uram, Uram, nyiss ki nekünk! De ő
így válaszolt: Bizony mondom nektek, nem ismerlek benneteket. Legyetek hát éberek, mert nem tudjátok sem a napot,
sem az órát.
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Kérdés: Mit jelképez az olaj?
Magyarázat: Az Úr Jézus: „Az olaj, ami által ég a lámpa,
ez egy szimbólum. Ez a lélek kegyelmi állapota, vagyis
életszentsége. Mert minden lélek úgy tud világítani a környezetében, ha a szíve tele van az Irántam való, odaadó,
tiszta szeretettel, engedelmességgel, alázattal: vagyis életszentségben él. Ezt jelenti az olaj. Akiknek viszont nincs
meg az olajuk, azok nem tudnak világítani. Az olajat nem
lehet elkérni a másik embertől, mert az nem adható át. Az
olajért mindenkinek magának kell megdolgoznia úgy, hogy
meg kell térni, újjá kell születni, és így elnyerheti az életszentséget. Ez jelenti azt, hogy akiknek volt olajuk, elküldték azokat, akiknek nem volt, hogy vegyenek maguknak.
Ehhez kapcsolódik az a példabeszéd, amelyet mondtam: a
Mennyek Országa hasonlít a kereskedőhöz, aki miután
megtalálta a gyöngyöt, amelyet a föld rejt magában, eladta
mindenét, hogy megvásárolja azt a földet. Így ti is, akik
meg akartok térni Hozzám, hogy Engem birtokoljatok, le
kell mondanotok mindenről, mert ameddig ragaszkodtok az
evilági tárgyakhoz, személyekhez, elképzeléseitekhez, addig nem tudtok befogadni Engem a szívetekbe, és nem is
vagytok méltóak Hozzám. Ezt is mondtam: „Aki jobban szereti apját, anyját, testvérét, gyermekét, az nem méltó Hozzám.” Ezt jelenti, hogy meg kell vásárolni az olajat.” Az Úr
választottja ehhez: „Olyan gyönyörű, ahogy az Úr magyarázza az Evangéliumot, és megvilágítja a különböző, öszszefüggő részeket, mert az egész Evangélium egy egységet alkot.”
Kérdés: Mit jelképeznek a kereskedők?
Magyarázat: A Szentlélek Úristen: „A kereskedők szimbólumot jelentenek. Nekünk az a lényeg, hogy kiüresítsük
magunkat, lecsupaszítsuk, megfosszuk minden evilági sallangtól, szeméttől, ahogy Szent Pál mondja, hogy szemétnek tart mindent ebben a világban Krisztus fölséges ismeretéhez képest – azért, hogy be tudjuk a lelkünkbe engedni
Krisztus kegyelmét. Jézus nem osztozik a lélekben mással.
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Ő Úr és Király. Joggal várja el, hogy Ő legyen az első az
életünkben. Ez nem azért van, hogy kitaszítson más személyeket a lelkünkből, hanem azért, mert egyedül Istenben
tudunk helyesen szeretni. Nélküle nincs szeretet. Minden,
ami megelőzi Istent, az bálvány. Azért késték le a menyegzőt, mert Isten helyett mással foglalkoztak.”
Kérdés: Miért aludtak el még az igazak is?
Magyarázat: Az Úr Jézus: „Ez is egy szimbólum. Azért,
mert amint másutt mondtam, hogy a lélek ugyan kész, de a
test erőtlen: apostolaim is elaludtak a Getszemáni-kertben,
de ha a test el is alszik, a lélek az, ami élteti a testet, és ha
a lélek kegyelmi állapotban van, akkor bármikor fel tudja
szítani a lámpását, mert megvan benne az életszentség, az
Isten iránti szeretet.”
Kérdés: „Megalkotta tehát az Úr Isten az embert a föld
agyagából, az orrába lehelte az élet leheletét” (Ter 2, 7)
Magyarázat: Az Úr Jézus: „A Lélek – nagy L betűvel – a
Szentlélekre vonatkozik, Aki Isten Lelke is egyben, de mivel
az ember olyan esendő és gyarló, és sajnos az áteredő
bűn jegyeit magában hordozza, ezért nem illeti meg az
emberi lelket az, hogy nagybetűvel írjuk. Viszont az emberi
lélek Istentől származik, azért halhatatlan. Tulajdonképpen
az ember lelke az az antenna, amely felfogja Isten jeleit,
ami méltó az Istenhez, amit Isten be tud tölteni az Ő kegyelmével. Ha az embernek nem lenne lelke, hasonlítana
az állathoz, ami nem tud kommunikálni Istennel, vad, és
alkalmatlan a kegyelem befogadására. Tehát egyedül a
lélek alkalmas arra, hogy betöltekezzen Isten kegyelmével,
befogadja Isten tanítását, és mint a test éltetője és vezetője, tettekre váltsa azokat.”
Kérdés: Az éjfél az ember halálát jelenti?
Magyarázat: A Szentlélek Úristen: „Az éjfél azt jelenti,
hogy amikor nem várjuk, akkor jön el a mi Urunk. Ezért
mondja az Úr az Evangéliumban többször is, hogy „legyetek éberek, mert nem tudjátok sem a napot sem az órát” –
vagyis legyetek állandó készenlétben. Az éberség, a szün185

telen készenlét azt jelenti, amit az Úr mondott, hogy „nem
szolgálhattok két úrnak”, vagyis nem mondhatjuk, hogy „ej,
ráérünk arra még, hogy megtérjünk”, nem lubickolhatunk a
pocsolyában, vagyis a bűnben, mint a disznók, mert lehet,
hogy éppen akkor kérik tőlünk számon a lelkünket. Tehát
szüntelen életszentségben kell élni: ezt jelenti a készenlét.”
Szentírási szakasz: Mt 25,14-30: „Úgy lesz akkor, mint
amikor egy ember arra készült, hogy külföldre menjen. Hívta a szolgáit és átadta nekik vagyonát. Az egyiknek öt talentumot adott, a másiknak kettőt, a harmadiknak pedig
egyet, mindegyiknek a képessége szerint; és elment külföldre. Ekkor rögtön elment az, aki öt talentumot kapott,
befektette azokat, és szerzett másik ötöt. Éppígy az is, aki
kettőt kapott, szerzett másik kettőt. Az viszont, aki egyet
kapott, elment, a földbe ásva elrejtette ura pénzét. Sok idő
múltán megjött ezeknek a szolgáknak az ura és számadást
tartott velük. Előállt ekkor az, aki öt talentumot kapott, hozott másik öt talentumot, és így szólt: ‘Uram, öt talentumot
adtál nekem, nézd, másik öt talentumot nyertem rajta.’ Az
ura azt mondta neki: ‘Jól van, derék és hű szolga! A kicsiben hű voltál, sokat bízok rád: menj be urad örömébe.’ Ezután jött az is, aki a két talentumot kapta és így
szólt: ‘Uram, két talentumot adtál nekem, nézd, másik két
talentumot nyertem rajta.’ Az ura azt mondta neki: ‘Jól van,
derék és hű szolga, a kicsiben hű voltál, sokat bízok rád:
menj be urad örömébe.’ Végül odajött az is, aki egy talentumot kapott, és azt mondta: ‘Uram, tudom rólad, hogy kemény ember vagy, aratsz, ahol nem vetettél, és begyűjtesz
onnan is, ahová nem ültettél. Mivel féltem tőled, elmentem
és elrejtettem a talentumodat a földbe. Íme, itt van, ami a
tied!’ Az ura azt válaszolta neki: ‘Te gonosz és lusta szolga!
Tudtad, hogy aratok, ahol nem vetettem és gyűjtök onnan,
ahová nem ültettem. Éppen ezért el kellett volna helyezned
a pénzemet a pénzváltóknál, hogy amikor megjövök, kamatostul kapjam vissza a magamét. Vegyétek hát el tőle a ta186

lentumot és adjátok annak, akinek tíz talentuma van! Mert
mindannak, akinek van, még adnak és bővelkedni fog. Attól
pedig, akinek nincs, még azt is elveszik, amije van. A haszontalan szolgát pedig dobjátok ki a külső sötétségre!
Lesz majd ott sírás és fogcsikorgatás!’”
Kérdés: Mit jelent ez, hogy „aratok, ahol nem vetettem és
gyűjtök onnan, ahová nem ültettem”?
Magyarázat: Az Úr Jézus: „Mindenkinek adok talentumot.
Az ember dolga és felelőssége, hogy kamatoztassa. Így
kell érteni ezt a mondatot: „aratok, ahol nem vetettem és
gyűjtök onnan, ahová nem ültettem”
Kérdés: „El kellett volna helyezned a pénzváltóknál, hogy
amikor megjövök, kamatostul kapjam vissza a magamét.”
Mit jelent a pénzváltó az életünkben? Mi az, ami „kamatozhat”, növekedhet Istennek, noha Isten maga a teljesség? A
dicsősége?
Magyarázat: „A pénzváltó nem jelent mást, mint az első
mondatra adott válasz. Mindegy, hogy valaki ültet, és majd
szüretel, vagy a pénzváltónál helyezi el pénzét, hogy kamatozzon. Mindegyik hasonlat, példabeszéd. Azt jelenti, hogy
a tőlem kapott lelki kincseket gyarapítsa.
Kérdés: „Vegyétek hát el tőle a talentumot és adjátok annak, akinek tíz talentuma van....attól pedig, akinek nincs,
még azt is elveszik, amije van...dobjátok a külső sötétségre.” Tehát egy elkárhozott lélek talentumait kapja meg valaki? Mi az, amije van, de elveszik?
Magyarázat: „Az Úr Jézus: „A példabeszéd magyarázata:
A talentum lelki kincseket jelent. Minden ember megkapja
Tőlem a kegyelmet, hogy megtaláljon Engem. Vagy úgy,
hogy ha soha nem hallott Rólam: akkor Én indítom arra,
hogy keressen. Vagy úgy, hogy ha gyermekkorában megkapta az alapot: akkor arra építsen. Mit jelent az alapra építeni? Egy elmélyült személyes kapcsolat kialakítását jelenti
Velem. Ezért zörgetek minden ember szívének az ajtaján,
mert be akarok menni, hogy átalakítsam az életét, vagyis
szentté formáljam. Mialatt ezt teszem, az embernek nem
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szabad hallgatni Rólam. Nem is tud, mert erős indítást kap
Tőlem, hogy mindenkinek hirdesse csodáimat, amelyeket
az életében már megtapasztalt. Ezzel vonzza a lelkeket
Hozzám. Így teljesül az írás szava: „Mert mindannak, akinek van, még adnak és bővelkedni fog. Attól pedig, akinek
nincs, még azt is elveszik, amije van.” Aki tettekre váltja
tanításomat, és hirdeti, az nagyon gazdagon fog hazatérni
Országomba. Aki viszont nem váltja tettekre, és nem hirdeti, az elkárhozik.” Szentírási megerősítés: Mt 25, 40: „A király így válaszol majd nekik: Bizony, mondom nektek: amikor megtettétek ezt egynek e legkisebb testvéreim közül,
nekem tettétek.”
Szentírási szakasz: Mt 26,6-11: „Amikor Jézus Betániában
volt a leprás Simon házában, odament hozzá egy asszony.
Alabástrom edényben igen drága kenet volt nála, és kiöntötte azt Jézus fejére, miközben ő az asztalnál ült. Ennek
láttán a tanítványok így méltatlankodtak: „Mire jó ez a pazarlás? Hisz sokért el lehetett volna ezt adni és odaadni a
szegényeknek.”Jézus észrevette ezt és azt mondta nekik:
„Miért bántjátok ezt az asszonyt? Hiszen jót tett velem. Szegények ugyanis mindig lesznek veletek, de én
nem leszek mindig veletek.”
Kérdés: Melyik az a helyzet, amikor a szegények megsegítése helyett szabad nekünk így „pazarolni”?
Magyarázat: Jézus: „Ez nem „pazarlás”. Ezt az asszonyt
Én indítottam arra, hogy előre megkenjen a temetésemre.
Ezt ő nem tudhatta, és mások sem. Egyedül Én ismertem a
jövőt, és tudtam azt, hogy úgy fognak sírba helyezni, hogy
nem lesz idejük megkenni a Testemet.” Minden embert Én
indítok arra, hogy mit cselekedjen. Ha egy családnak pl.
szüksége van egy nagyobb házra, vagy egy nyaralásra,
akkor arra kell fordítani a pénzt. Nem lehet mindent elosztani, csak a fölösleget. Úgy kell adakozni, hogy a javak kiegyenlítődjenek, nem úgy, hogy az egyiknek sok legyen, a
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másik emiatt koldusbotra jusson. Ezt írta Szent Pál apostol
is.”
Szentírási szakasz: Mt 26,20-24: „Amikor beesteledett,
asztalhoz ült a tizenkettővel. Miközben ettek, így szólt: „Bizony, mondom nektek: egy közületek elárul engem.” Erre
nagyon elszomorodtak és egyenként elkezdték kérdezgetni: „Csak nem én vagyok az, Uram?” Ő így válaszolt: „Aki
velem együtt mártja kezét a tálba, az árul el engem. Az
Emberfia ugyan elmegy, amint meg van írva róla, de jaj
annak az embernek, aki az Emberfiát elárulja. Jobb lett
volna annak az embernek, ha meg sem születik.”
Kérdés: Miért lett akkor megteremtve? (Noha a megteremtését nem ő akarta.)
Magyarázat: Jézus: „Minden ember szabad akaratot kapott. Júdásnak rengeteg kegyelmet adtam, amíg eljutott
arra a döntésre, hogy eláruljon Engem. Egyedül ő tehet
arról, hogy hogyan cselekedett. Minden ember méltóságához hozzá tartozik, hogy maga döntse el, miként cselekszik. Ezért van tisztítótűz és pokol. Mindamellett a külön
ítéleten figyelembe veszem az illető körülményeit és vele
született hajlamait. Ez nagy enyhítő körülmény számára.
Továbbá megakadályozom abban, hogy még nagyobb gonoszságokat kövessen el. Két okból teszem ezt: Az egyik
az, hogy ne tudjon még többet ártani a környezetének, a
másik pedig az, hogy kevesebbet szenvedjen a pokolban.”
Szentírási szakasz: Mt 26,26-29: „Miközben ettek, Jézus
fogta a kenyeret, áldást mondott, megtörte, és odaadta tanítványainak e szavakkal: „Vegyétek és egyétek, ez az én
testem.” Aztán fogta a kelyhet, hálát adott és odaadta nekik
ezekkel a szavakkal: „Igyatok ebből mindnyájan, mert ez az
én vérem, az új szövetségé, amely sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. (Kiv 24,8; Jer 31,31) Mondom nektek:
mostantól nem iszom a szőlőnek ebből a terméséből addig

189

a napig, amíg az újat nem iszom veletek Atyám országában.”
Kérdés: Mi ez az ital, amiből csak az Atyja országában
ivott velük/velünk az Úr? Ez mikor és miképp teljesedik be?
Magyarázat: Jézus: „Ez arra vonatkozik, hogy már többé
nem iszom tanítványaimmal együtt. Atyám országában viszont együtt fogok ünnepelni tanítványaimmal és minden
üdvözült lélekkel.”
Szentírási szakasz: Mt 26,30-32: „Miután elénekelték a
himnuszt, kimentek az Olajfák hegyére. Akkor Jézus azt
mondta nekik: „Ezen az éjszakán ti mindnyájan megbotránkoztok bennem, mert írva van: ‘Megverem a pásztort, és
szétszélednek a nyáj juhai’.(Zak 13,7) De miután feltámadtam, előttetek megyek Galileába.”
Kérdés: Ez a megbotránkozás a szenvedés látása?
Magyarázat: Jézus: „Kínszenvedésem és kereszthalálom
botrányos látvány volt mindenki számára. Egyrészt azért,
mert ártatlanul ítéltek el. Másrészt pedig azoknak, akik
Messiáskirályként akartak látni, most összeomlott minden
reményük, mert nem váltottam be, amit Rólam elképzeltek.”
Kérdés: Miért épp Galileába, olyan messzire kellett menniük? Miért volt ez olyan fontos?
Magyarázat: „Azért mentem Galileába, mert onnan indultam tanító körutamra.”
Szentírási szakasz: Mt 26,36-38: „Akkor Jézus elment velük egy majorba, amelyet Getszemáninak hívnak, és azt
mondta a tanítványoknak: „Üljetek le itt, amíg én elmegyek
oda és imádkozom.” Maga mellé vette Pétert és Zebedeus
két fiát, s elkezdett remegni és gyötrődni. Akkor azt mondta
nekik: „Szomorú az én lelkem mindhalálig.”
Kérdés: Remegni és gyötrődni, szomorkodni kezdett: mit
látott ekkor az Úr? A teljes szenvedését, annak a legapróbb
részletével?
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Magyarázat: Jézus: „A Getszemáné-kertben előre láttam
azt a hatalmas embertömeget, akiknek hiába való lesz keresztáldozatom. Mivel kimondhatatlanul szeretem az embert – hisz ezért születtem meg közéjük, és öltöttem testet
–, ezért, rettenetesen fájt, és fáj a világ végezetéig, ha valaki elkárhozik. Ti, akik nem láttátok a poklot, és nem tudjátok, mit jelent ott örökké szenvedni, képtelenek vagytok
felfogni, mit jelent odajutni. Én viszont tudom. Ezért sírok
vérkönnyeket minden elkárhozott lélek láttán.
Ezen túl előre láttam mindazt a gúnyt, gyűlöletet és lelki,
testi kínzást, ami Rám várt. Emberségemben vérrel verítékeztem miatta.”
Kérdés: Jn 14,12-14: „Bizony, bizony mondom nektek: Aki
hisz bennem, ugyanazokat a tetteket viszi majd végbe,
amelyeket én teszek, sőt nagyobbakat is tesz majd azoknál, mert én az Atyához megyek. Bármit kértek az én nevemben, megteszem azt, hogy az Atya megdicsőüljön a
Fiúban. Ha valamit kértek tőlem az én nevemben, megteszem azt.” Miként vihetnénk mi nagyobb tetteket végbe,
mint az Úr Jézus? Mik ezek a nagyobb tettek?
Magyarázat: Jézus: „Én kereszthalálom és feltámadásom
által megalapítottam az Egyházat. De Művemet a Szentlélek Úristen folytatta és fejezi be. Tanítványaim, akik a világ
végezetéig hirdetik Igémet, a Szentlélek vezetésével és
segítségével nagyobb tetteket visznek végbe, mint Én, mert
az egész világot evangelizálják.”
Szentírási szakasz: Mt 26,45-46: „Aztán odament a tanítványokhoz és azt mondta nekik: „Aludjatok már és nyugodjatok! Íme, elközelgett az óra, és az Emberfiát a bűnösök
kezébe adják. Keljetek föl, menjünk! Íme, közel van már,
aki elárul engem.”
Kérdés: Miért „aludjatok és nyugodjatok”, s ráadásul a legnagyobb bajban, ami közeledik?
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Magyarázat: Jézus: „Azért mondtam, hogy aludjatok, és
nyugodjatok, mert már lejárt az idő, amikor imádkozniuk
kellett volna. Már bekövetkeztek az események.”
Szentírási szakasz: Mt 26,48-50: „Aki elárulta őt, jelt adott
nekik: „Akit megcsókolok, ő az, fogjátok el!” Mindjárt odalépett Jézushoz és azt mondta: „Üdvözlégy, Mester!” És
megcsókolta. Jézus így szólt hozzá: „Barátom, ezért jöttél!”
Akkor odamentek, kezet emeltek Jézusra és megragadták
őt.”
Kérdés: Miért nevezted barátodnak, amikor tudtad, hogy el
fog kárhozni és már most teljesen hatalmába kerítette a
gonosz? Mert Szeretet vagy és nem tudsz mást tenni, mint
szeretni – a végsőkig?
Magyarázat: Jézus: „A 12 apostolt, barátaimnak neveztem.
Én egyikkel sem rúgtam fel ezt a barátságot. Júdást szívből
sajnáltam, mert előre láttam végzetes bukását. De nem
gyűlöltem őt, csak nagyon–nagyon fájt, hogy ezt teszi Velem. Júdás és minden apostol előképe annak, ahogy kiválasztott papjaim viselkednek Velem. Van, aki gyávaságból
megtagad, de bűnbánatra jut. De sajnos vannak megátalkodottak, akik elárulnak, és nem bánják meg. Ők elkárhoznak. Vannak Jánosok, akik misztikus papjaim: ők állnak a
legközelebb Szívemhez. Ők mindvégig Velem maradnak.
Ott állnak keresztem alatt, és a szenvedések tűzpróbáin
keresztül is hűségesen kitartanak Mellettem. Őket szeretem legjobban. Ők lesznek a Mennyben a legboldogabbak.
Azért, mert szeráfi szeretettel vannak Irántam.”
Szentírási szakasz: Mt 26,52: „Jézus erre azt mondta neki: „Tedd vissza a kardodat a helyére. Mert mindaz, aki
kardot ragad, kard által vész el”
Kérdés: Ez miképpen igaz? Nyilván nem szó szerint. (Hisz
akkor nem lehetnének hős honvédő háborúk, és az ártatlanok védelmét sem lehetne – fegyveres támadással szemben – megoldani?)
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Magyarázat: Jézus: „Én nem vagyok híve az erőszaknak.
Én hagytam Magam megölni, mert így győztem. Így mutattam meg, hogy Isten vagyok, Aki a halálból is feltámad. Tanítványaimnak azért mondtam, hogy ne használjanak kardot, mert ezt a csatát Nekem egyedül kellett megvívnom.
Ez az Isten harca a sátánnal. Én kínszenvedésemmel és
kereszthalálommal győztem fölötte. Úgy, hogy ez által váltottam meg az emberiséget, és feltámadásommal örök dicsőséget szereztem Magamnak. Tehát a tiltás tanítványaimra vonatkozott.” [Nincs más válasz erre a kérdésre.]
Kérdés: A megrögzött sorozatgyilkosok esetében – a keresztény hatóságok beleegyezésével – megengedhető a
kivégzés?
Magyarázat: Jézus: „A kivégzést emberek döntik el. Én
nem helyeslem. De megadom a kegyelmet minden bűnösnek, hogy megtérjen Hozzám.”
Szentírási szakasz: Mt 26,62-64: „Ekkor a főpap fölkelt és
azt mondta neki: „Semmit sem felelsz? Mi az, amit ezek
tanúsítanak ellened?” De Jézus csak hallgatott. A főpap
erre így szólt hozzá: „Megesketlek téged az élő Istenre:
mondd meg nekünk, te vagy-e a Krisztus, az Isten
Fia?” Jézus azt felelte neki: „Te mondtad. De mondom nektek: most már látni fogjátok az Emberfiát a Hatalmasnak
jobbján ülni, és eljönni az ég felhőin”. (Dán 7,13; Zsolt
110,1)”
Kérdés: Ez miképp teljesedett be? István halálakor?
Magyarázat: Jézus: „Ez akkor fog beteljesülni, amikor a
végítélet lesz. Akkor minden szem meglát Engem. Még
azok is, akik keresztülszúrtak (vö. Jelenések könyve).
Csak István látta, hogy Én az Isten jobbján ülök. Akik megkövezték, azok nem láttak.”
Szentírási szakasz: Mt 27,24-26: „Pilátus, látva, hogy
semmire sem megy, sőt inkább zavargás támad, vizet hozatott, megmosta a kezét a tömeg előtt és így szólt: „Én
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ártatlan vagyok ennek a vérétől. Ti lássátok!” Az egész nép
azt felelte: „Az ő vére rajtunk és gyermekeinken!” Erre elbocsátotta nekik Barabást, Jézust pedig megostoroztatta
és átadta nekik, hogy feszítsék keresztre.”
Kérdés: Máig hat ez az önmagukra kimondott átok? Miként
hat?
Magyarázat: Jézus: „Csak azokra hat az átok, akik elkárhoznak. Azok ugyanis az átkozottak. Mindazoknak, akik
megtérnek Hozzám, eltörlöm vétkeiket. Az ő bűneiket vittem fel a keresztfára. Bűneik miatt lettem átkozottá. Azért
szúrták át kezemet és lábamat, mert az átkozottak sorsa ez
volt. Más elítélteket csak felkötöztek a keresztfára, és úgy
haltak meg fulladásos halállal.”
Kérdés: Szent Pál azt írja: „Nem akarom, testvérek, hogy
saját bölcsességetekre hagyatkozzatok, és meg ne ismerjétek azt a titkot, hogy a vakság Izraelnek csak egy részében következett be, addig, amíg a nemzetek összessége
be nem lép, s így majd egész Izrael üdvözül.” (Róm 11,2526) Ha legvégül térnek csak meg ezek a (zsidó hitükhöz
hű, hithű) zsidók, akkor addig a tisztítótűzben vannak?
Magyarázat: Jézus: „Itt Izrael népéről van szó. Izraelt emberek alkotják. Ez azt jelenti, hogy rájuk is vonatkozik, amit
mondtam: aki hisz, üdvözül; aki nem hisz, az elkárhozik. Az
egész Izrael a megtért zsidókat jelenti, akik hisznek majd
Bennem. Amikor visszajövök dicsőségemben, akkor a maradék Izrael meg fog térni, mert a saját szemükkel fogják
látni, hogy Én vagyok a Messiás, akit elődeik megöltek.
Látni fogják Szent Sebeimet a kezemen és a lábamon, és
akkor már el kell ismerniük az igazságot. A nemzetek öszszessége azt jelenti, hogy 2000 év óta minden népből megtértek, és ők üdvözültek. Hangsúlyozom: itt az egyénekről
van szó. Azokról, akik elfogadtak Engem. Egyedül Én vagyok a Megváltó. Csak rajtam keresztül vezet az út a
Mennyországba. Akik nem fogadnak el Megváltójuknak,
azok kinn rekednek.” Szentírási megerősítés: Mt 20, 32:
„Jézus szólt”
194

Szentírási szakasz: Mt 27,33-34: „Amikor elérkeztek arra
a helyre, amelyet Golgotának neveznek, ami Koponyahelyet jelent, epével kevert bort adtak neki inni. Amikor megízlelte, nem akart belőle inni. (Zsolt 69,22)”
Kérdés: Annyira rossz ízű volt, vagy azért nem ivott az Úr,
mert enyhítette volna szomjúságát és ezzel kínjait?
Magyarázat: Jézus: „Nem akartam emberi vigaszt. Ki akartam inni kelyhemet. Az Én vigaszom az volt, hogy beteljesítettem Atyám akaratát. Az által, hogy elutasítottam az epével kevert bort még több lelket mentettem meg a kárhozattól.”
Szentírási szakasz: Lk 29,39-43: „Az egyik fölfeszített gonosztevő káromolta: „Nem te vagy a Krisztus? Szabadítsd
meg hát magad és minket is.” A másik rászólt: „Nem félsz
az Istentől? Hisz te is ugyanazt a büntetést szenveded. Mi
tetteink méltó jutalmát kapjuk. De ő nem csinált semmi
rosszat.” Aztán hozzá fordult: „Jézus, emlékezzél meg rólam országodban.” Ezt válaszolta neki: „Bizony mondom
neked, még ma velem leszel a paradicsomban.”
Kérdés: Mit lehet tudni a jobb lator megtéréséről, valamint
a Paradicsomról, ami – noha korábban bezárult –, most
mégis megnyílt a jobb lator előtt?
Magyarázat: Jézus: „A jobb lator végig részvéttel volt Irántam. Őt az hatotta meg, hogy Én milyen szelíd és alázatos
vagyok. Részvétéért megkapta Tőlem a kegyelmet, hogy
megvallott Engem az által, hogy kérte, hogy emlékezzek
meg róla országomban. Ezért juthatott Velem együtt a
Mennybe. Mielőtt én a Mennybe mentem, őt elhelyeztem
abba a Paradicsomba, ahol az első emberpár lakott.
A Paradicsom, mint már említettem, az a hely, ahol Ádám
és Éva éltek a bűnbeesés előtt. Az ezeréves béke uralmában itt fognak élni az emberek nagy szelídségben, békében
és boldogságban. Szentírási megerősítés: Mk 7, 18: (Jézus) válaszolt”
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Szentírási szakasz: Mt 28,9: „Ekkor íme, Jézus jött velük
szemben és így szólt: „Üdv nektek!” Ők pedig odamentek
hozzá, átkarolták a lábát és leborultak előtte. ”
Kérdés: A tanítványok miért karolhatták át az Úr Jézus lábát, s Mária Magdolna miért nem?
Magyarázat: Jézus: „Ezt már megválaszoltam Emmerich
Anna Katalinnak.”
Kiegészítő kérdések
Kérdés: Ádám és Évától terjedt el az egész emberiség. A
közvetlen utódaiknál miért nem lett vérfertőzésből eredő
degeneráció?
Magyarázat: Az Úr Jézus: „Azért mert nem akartam idióta
nemzetséget. Én Mindenható vagyok. Nekem hatalmamban áll megakadályozni minden rosszat, ha Én úgy akarom.” Szentírási megerősítés: Mt 13, 37: „(Jézus) felelte”
Kérdés: Mi az „áteredő bűn” közérthető magyarázata? Mit
lehet még tudni az első emberpár vétkével kapcsolatban?
Magyarázat: Az Úr Jézus: „Az áteredő bűn azt jelenti, hogy
a természetetekben benne van a bűnre való hajlás.
Mindennek az érzékiség az oka. Amikor Éva és Ádám ettek
a tiltott fa gyümölcséből, észrevették, hogy mezítelenek.
Amíg nem ettek belőle, addig ártatlanok voltak, de miután
ettek a gyümölcsből, feltámadt bennük az érzékiség, és
ezért vették észre, hogy mezítelenek. Fügefalevelekkel takarták el magukat.
Gyermekeim! Látjátok, mivé teszi az embert az engedetlenség. Ha Éva ellene mondott volna a hazug kígyónak, a
sátánnak, az egész emberiség ma is ártatlan és tiszta lenne, és boldogságban élne a Paradicsomkertben. Ehelyett
az érzékiség rabja, és az egész világot megtölti a bűn. Az
undorító mocsok, a szenny eláraszt mindent, és már nem
csak a paráznaság, hanem a hatalomvágy, a pénzsóvár-
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ság, a mammon-imádat, a gyilkolás uralkodnak az egész
emberiségen.”
Kérdés: Mi a „megszentelő kegyelem” közérthető magyarázata?
Magyarázat: Az Úr Jézus: „A megszentelő kegyelem azt
jelenti, hogy az illető személy személyes kapcsolatban áll
Velem. Ismeri és megtartja törvényeimet. Állandóan nyitott
kegyelmeim befogadására. Kutatja rá vonatkozó örök szent
tervemet, és mihelyst felismerte, azonnal tettekre váltja. A
megszentelő kegyelem életszentséget jelent.” Szentírási
megerősítés: Gal 3, 18: „Isten ígérete”
Az Úr kiválasztottja: Ezeket a gondolatokat most kaptam az
Úr Jézustól: „Ezt csak úgy érhetjük meg, ha figyelembe
vesszük Szűz Mária szeplőtelen fogantatását. Ő is csak ez
által vált alkalmassá arra, hogy az Isten egyszülött Fiának
földi Édesanyja lehessen.
Az áteredő bűn szeplő, amit magán hordoz az, aki örökölte.
Szent Pál ír arról, hogy testében azt teszi, amit nem akar,
hogy a test tusakodik a lélek ellen. Az Úr ezt mondta: „tagadja meg magát” Ugyan mi mástól, ha nem az áteredő
bűn miatt ránk ragadt rosszra hajló, minden kísértésbe
könnyen beleegyező hajlamunktól. Mindannyian tapasztaljuk, hogy árral szemben úszunk, ha ellene mondunk a kísértéseknek, ami sokszor nem is olyan könnyű. Főleg az
elején. Ezért mondta az édes Úr, hogy szüntelenül imádkozzunk. Apostolaitól is ezt kérte: „Imádkozzatok, hogy kísértésbe ne essetek.”
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