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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
14

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, a Szentlélek és a Szűzanya üzenetei és
tanításai
2019. május 30. Az Úr Jézus: „Drága gyermekeim! A világ
megtisztítása már folyamatban van. A rengeteg természeti
katasztrófa ezt jelenti. Készüljetek, mert hamarosan kiárasztom rátok a Szentlelket, Akinek világosságában meglátjátok egész életeteket. Mindenki látni fogja gondolatait,
szavait és cselekedeteit. Ha ez megegyezik törvényeimmel,
akkor életszentségben éltek, és nincs mitől félnetek. Rátok
mondtam: „Emeljétek föl fejeteket, mert elérkezett megváltásotok ideje.” (Lk 21, 28) De jaj azoknak, akik öntörvényűen megmásítják törvényeimet. Szeretet helyett a gyűlöletben élnek, és mindenféle ocsmányságot művelnek. Ők látni
fogják a poklot vagy a tisztítótüzet, a szerint, amit kiérdemeltek.
Gyermekeim! Ütött az óra. A világ oly mélyre süllyedt a
bűnben, hogy meg kell tisztítanom. Imádkozzatok, amíg
még megtehetitek, mert hamarosan nem lesz rá lehetőségetek. Vagy azért, mert meg fognak ölni titeket Értem, vagy
azért mert meghaltok. Ez a sok szerencsétlenség arra jó,
hogy elgondolkozzatok azon, hogy ha titeket ért volna, készek vagytok-e megállni ítélőszékem előtt.
Gyermekeim! Már oly régóta figyelmeztetlek benneteket.
Tartsatok bűnbánatot! Éljetek életszentségben, mert csak
így menthetitek meg a lelketeket.
Megáldalak benneteket szívem túláradó, minden emberi
értelmet felülmúló örök szeretetével, megerősítő áldásommal, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”
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Szentírási megerősítések: Máté 22, 31: „Isten mondta”
Máté 24, 21-22: „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.”
2019. jún. 15. Az Úr Jézus: „Imádkozz többet papjaimért,
mert hamarosan válaszút elé fogják őket állítani. Ha megvallanak Engem, kiközösítik őket. Ha a tévtanítást választják, elkárhoznak.
Így imádkozz értük: Drága Jézusom, Örök Főpapunk!
Kérlek, add meg papjaidnak az állhatatosság kegyelmét, hogy megvalljanak Téged az emberek előtt. Hűségesen kitartsanak Melletted mindhalálig. Soha ne cseréljék fel az Evangéliumot, amelyért Te Szent Véredet
ontottad, az embereknek való megfeleléssel.
Mindig csak Téged lássanak a keresztfán! Soha ne
mozduljanak el kereszted alól! Legyenek olyanok, mint
a hűséges tanítvány, Szent János apostol, aki kitartott
Melletted egészen a végsőkig. Ezért tudtad rábízni Legszentebb Édesanyádat.
Kérlek, Jézusom, add kegyelmedet papjaidnak, hogy az
életszentséget válasszák, és szentek legyenek mindörökké. Ámen.
Szentírási megerősítések: 2 Tessz 2, 3-12: Semmiképp se
ámítson el titeket senki, mert előbb az elpártolásnak kell
bekövetkeznie, és meg kell jelennie a bűn emberének, a
kárhozat fiának, aki ellenszegül, és önmagát föléje helyezi
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mindannak, amit Istennek vagy isteni tiszteletre méltónak
nevezünk, beül Isten templomába, és úgy mutogatja magát, mintha Isten volna. Nem emlékeztek rá, hogy amikor
még nálatok voltam, megmondtam ezt nektek? És azt is
tudjátok, mi tartja vissza most, amíg meg nem jelenik majd
a maga idejében. A gonoszság titka ugyanis már munkálkodik, csakhogy azt, aki most még visszatartja, előbb el kell
távolítani az útból. Akkor majd megjelenik az a gonosz, akit
az Úr Jézus elpusztít szájának leheletével, és megsemmisít
eljövetelének fényességével. Az érkezését pedig – a sátán
hatalmából – mindenféle hamis erőmegnyilvánulás, jel és
csoda kíséri, és mindenféle csábítás a gonoszságra, azok
vesztére, akik elkárhoznak, mert nem fogadták be az igazság szeretetét, hogy üdvözüljenek. Ezért bocsátja rájuk
Isten a megtévesztés erejét, hogy higgyenek a hazugságnak, és ítélet alá essenek mindannyian, akik nem hittek az
igazságnak, hanem beleegyeztek a gonoszságba.
Gal1, 3-5: Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi
Atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Ő feláldozta önmagát
bűneinkért, hogy kiragadjon minket a jelen gonosz világból,
Istenünknek és Atyánknak akarata szerint. Legyen neki
dicsőség mindörökkön örökké! Ámen.
Mt 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 egyetlen élőlény sem; de a választottakért megrövidítik azokat a napokat.
2019. jún. 30. Az Úr Jézus: „Drága gyermekeim! Kérjétek
Tőlem a kegyelmet, hogy maradéktalanul beteljesítsétek
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rátok vonatkozó örök szent tervemet! Egyedül ez az egy a
fontos. Csak ennek van jelentősége. A Mennyben, abban a
fokban lesztek boldogok örökre, amilyen fokban teljesítettétek rátok vonatkozó örök szent tervemet. Ez minden emberre vonatkozik.
Nekem mindnyájatokkal örök tervem van. Még mielőtt megfogant volna életetek, Én már elgondoltam rólatok mindent.
Én adom a képességeket. Nálam már minden előre el van
döntve. Csupán rajtatok múlik, hogy engedelmeskedtek-e
Nekem, vagy sem. Itt a Földön is csak úgy nyer célt és értelmet az életetek, ha felismeritek, és megvalósítjátok rátok
vonatkozó örök szent tervemet.
Erre áldalak meg benneteket, Szívem végtelen irgalmas
szeretetével, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
Szentírási megerősítés: Máté 26, 18: „(Jézus) felelte”
2019. július 5. Az Úr Jézus: „Drága gyermekeim! Ma van
első péntek, az Én Szent Szívem napja. Azt kérem tőletek,
akik engesztelitek Szentséges, lándzsával átdöfött Szívemet, gondoljatok arra, hogy Én a világ végezetéig vívom
haláltusámat azokban a lelkekben, akik halálos bűnben
élnek, és ahová bekényszerítenek Engem a Szentáldozásban. Az ilyen lelkekben a sátán az úr, aki újra meg újra keresztre feszít Engem. Nagyon kérlek benneteket, hogy soha ne vegyétek ítéletetekre és kárhozatotokra az Oltáriszentséget, mert túl azon, hogy Én rettenetesen szenvedek
az ilyen lelkekben, azoknak, akik elkárhoznak, ugyanazt
kell majd elszenvedniük a pokolban örökké. Vizsgálja meg
magát mindenki, hogy méltóképpen eszi-e az Emberfia
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Testét, és issza-e Vérét, mert ha nem, úgy a saját ítéletét
eszi és issza.
Gyermekeim! Ezt azért mondtam nektek, mert ma kiment a
divatból a gyónás. Sokan megszokásból áldoznak. Úgy
vesznek Engem magukhoz, mint egy darab közönséges
kenyeret. Nem gondolnak bele, hogy Én, az Isten szállok le
minden Szentmisén az oltárra azért, hogy tápláljalak benneteket, hogy ki ne dőljetek az úton a kietlen pusztában,
ebben a siralomvölgyben.
Én vagyok a ti egyedüli megmentőtök, Aki féltő szeretettel
őrködöm lelketek tisztasága fölött. Én védelek meg benneteket a sátán támadásaitól, és az örök kárhozattól. Ha láthatnátok Engem, milyen gyönyörűséges vagyok, belehalnátok a boldogságba. Olvassátok el az Evangéliumot: „Hat
nap múlva Jézus maga mellé vette Pétert, Jakabot és testvérét, Jánost, s fölment külön velük egy magas hegyre. Ott
elváltozott előttük: arca ragyogott, mint a nap, ruhája pedig
olyan fehér lett, hogy vakított, mint a fény. S íme, megjelent
nekik Mózes és Illés, és beszélgettek vele. Péter erre így
szólt Jézushoz: „Uram, jó itt nekünk! Ha akarod, csinálok
ide három sátrat: egyet neked, egyet Mózesnek, egyet pedig Illésnek.” (Mt 17, 1-4) Akkor még nem maradhattak Velem az apostolok dicsőségemben. Láttak Engem meghalni
a keresztfán. Most még ti sem láthattok színről színre, hanem csak a hitetekkel tudjátok felfogni, hogy köztetek vagyok.
Arra kérlek benneteket, kicsi gyermekeim, hogy amikor tiszta szívetekbe fogadtok Engem a Szentáldozásban, teremtsetek magatokban csendet. Megsemmisülve adjatok hálát
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azért, hogy köztetek maradtam a világ végéig, és a szívetekbe tértem. Így adjatok hálát: Drága Jézusom! Imádott
Királyom! Köszönöm, hogy elfogadsz és szeretsz engem
úgy, amint vagyok. Köszönöm, hogy nem nézed semmiségemet, hanem végtelen szeretetedben az én megmentésemet akarod. Éppen ezért most én sem tekintek magamra, hanem egyedül Rád, Aki itt és most az én pici szívem
boldog Királya vagy. Teljes szívemből imádlak, dicsőítelek
és magasztallak Téged, és hálát adok Neked. Imámmal
csatlakozom legszentebb Édesanyádhoz, az ég összes
szentjéhez és szent angyalához. Kérlek, add, hogy mindig
Téged imádjalak a szívemben, akkor is, ha már kimentem a
templomból. Tudatosítsam magamban, hogy Te velem
akarsz maradni mindig, és kitartasz a lelkemben egyik
szentáldozástól a másikig.
Higgyétek el, ha ilyen lelkülettel fogadtok a szívetekbe,
minden kegyelmet megadok, mert egyedül Én tudom, mire
van szükségetek. Így áldozzatok, és így imádjatok! Ez az
én óhajom. Megáldalak benneteket Szívem semmihez sem
hasonlítható örök, végtelen szeretetével, az Atya, a Fiú és
a Szentlélek nevében.”
Szentírási megerősítés: Mt 24, 47: „(Jézus) mondja”
2019. aug. 12. Az Úr Jézus: „Drága gyermekeim! Ítélet alatt
áll ez a világ. A természeti katasztrófák egymást érik. Mindez bűneitek következménye. Szálljatok magatokba! Kérjetek bocsánatot bűneitekért, és térjetek meg! Aki katolikus,
gyónja meg, és tiszta lélekkel járuljon Hozzám, a Szentáldozáshoz. Ti, katolikusok adtok számot a legtöbbről. Ti a
teljességet kaptátok. Megismertétek tanításomat, nálatok
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van minden szentség, ami az üdvösségre visz. Miért fordultok el Tőlem, legnagyobb Jótevőtöktől, Aki az üdvösségeteket akarom? Úgy tobzódtok a világban, mintha soha nem
hallottatok volna Rólam. Pedig a sátán csak keserűséget
és csalódásokat tartogat számotokra. Ha nem tértek meg,
a kárhozatba hulltok, ahonnét soha nincs visszatérés. Tartsatok bűnbánatot, térjetek meg Hozzám most, még ma,
mert a holnap bizonytalan számotokra. Nem tudhatjátok,
mikor ér véget az életetek. Szüntelen készenlétet kértem
tőletek.
Gyermekeim! Azért figyelmeztetlek benneteket, mert süketek és vakok vagytok. El vagytok foglalva a földi dolgokkal,
a testetekkel, pedig egy csapásra mindent itt kell hagynotok. Még a testetek is el fog porladni. Mit hoztok magatokkal? A cselekedeteiteket. Mindnyájatoknak meg kell állni
ítélőszékem előtt. Előttem csak egy érték van: a szeretet.
Ezt adtam főparancsba. Erről tettem tanúságot. Ezt kérem
számon tőletek. Olvassátok el Szent Pál szeretethimnuszát: „Szólhatok az emberek vagy az angyalok nyelvén, ha
szeretet nincs bennem, csak zengő érc vagyok vagy pengő
cimbalom. Lehet prófétáló tehetségem, ismerhetem az öszszes titkokat és mind a tudományokat, hitemmel elmozdíthatom a hegyeket, ha szeretet nincs bennem, mit sem
érek. Szétoszthatom mindenemet a nélkülözők közt, odaadhatom a testemet is égőáldozatul, ha szeretet nincs bennem, mit sem használ nekem.” (1 Kor 13, 1-3)
Ha nem irántatok való szeretetből mentem volna a fel a
keresztre, ma nem lennétek megváltva. Isten örök szeretetéből léteztek. Atyám úgy teremtett meg benneteket, hogy
szomjazzátok a szeretetet, és akkor legyetek boldogok, ha
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szerettek, és szeretetben éltek. Ezt mondtam: „Arról tudják
majd meg rólatok, hogy a tanítványaim vagytok, hogy szeretettel vagytok egymás iránt.” (János 13, 35)
Ma sajnos sokan becsapják magukat. Elaltatják lelkiismeretüket. Sok olyan ember akad köztetek, akik elmennek a
vasárnapi Szentmisére, ahol még áldoznak is. Aztán elégedettek magukkal, mert azt hiszik, hogy ezzel megtették
akaratomat. A magánéletükben pedig képmutatók, rágalmazók, önzőek. Minden áron rákényszerítik álláspontjukat
a környezetükre. Az embereket csupán eszközöknek tekintik, akik által megvalósítják akaratukat. Ezért minden eszközt bevetnek. Zsarnokoskodnak, megfélemlítenek, zsarolnak. Nem számolnak azzal, hogy Én mindezt látom, és
számon kérem tőlük. Értsétek meg végre: Istennek nem
lehet hazudni. Magatokat és a másik embert becsaphatjátok, de Én mindig a gyenge, a kiszolgáltatott pártján állok,
és számon fogom kérni minden gonoszságotokat. Rátok
hatványozottan vonatkoznak az Evangélium szavai: „Bizony mondom nektek, amit a legkisebbek valamelyikével
nem tettetek, velem nem tettétek. Ezek örök büntetésre
mennek, az igazak meg örök életre.” (Máté 25, 45-46) „Az
a szolga, aki ismeri ura akaratát, de nem áll készen, hogy
akarata szerint járjon el, sok verést kap. Aki azonban nem
ismeri, s így tesz olyat, amiért büntetést érdemel, csak kevés verést kap. Mert aki sokat kapott, attól sokat követelnek, és akire sokat bíztak, attól annál többet kívánnak.
(Lukács 12, 47-48)
Ti, katolikusok kaptátok a legtöbb kegyelmet. Ezért ti adtok
számot a legtöbbről. Gondoljátok át, és mielőbb változzatok
meg, mert a képmutatók nem örökölhetik az Isten országát.
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Atyám azt azoknak készítette, akik szeretik Őt. Éljetek mindenkivel szeretetben! Imádjátok a Legszentebb Szentháromságot, és imádkozzatok ellenségeitekért! Bocsássatok
meg szívből egymásnak! Akkor nem estek ítélet alá, és elnyeritek az örök életet. Erre áldalak meg benneteket Szívem önfeláldozó végtelen szeretetével, az Atya, a Fiú és a
Szentlélek nevében.”
Szentírási megerősítések: Máté 25, 31. „Utolsó ítélet” Máté
22, 1, 14: „Jézus szólt” „Sokan vannak a meghívottak, de
kevesen a választottak.”
2019. augusztus 15. Az Úr Jézus: „Drága gyermekeim!
Nagyboldogasszony ünnepe van. Az Én legszentebb
Édesanyámat ünneplitek, Akit testestől – lelkestől Magamhoz emeltem a Mennybe. Ő volt a legméltóbb erre. Ő, aki
epekedve várta a Megváltó világra jöttét. Éjjel nappal azért
imádkozott, hogy megszülessek, és elhozzam az emberiség számára a megváltást. A legmerészebb álmában sem
merte volna azt gondolni, hogy ő lesz a Megváltó Anyja.
Amikor megjelent szobájában az angyal, nagyon meglepődött. Majd amikor választ kapott kérdésére: „Hogyan történik meg ez, mivel férfit nem ismerek?” - minden habozás
nélkül azonnal igennel válaszolt neki. Miután az angyal eltávozott, átélte a csodát, amelyet ember még soha azelőtt,
sem utána nem élhetett át. Egy semmihez sem hasonlítható lágy forró öleléssel egyesült a Szentlélek Istennel, Akitől
Én, a második Isteni Személy megfogantam. Anyámat betöltötte Isten kimondhatatlan szeretete és kegyelme. Olyan
boldog volt, amihez foghatót itt a földön ember nem tud felfogni. Boldogabb volt, mint a mennybéli angyalok. Nem
cserélt volna senkivel. Amikor miattam szenvedett, mert
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látta a sok támadást, ami Engem ért, mindig ebből a boldogságból merített erőt.
Szent Édesanyám kitartott mellettem mindvégig. Átélte azt,
ami egy anyának a legfájdalmasabb: látott meghalni Engem. Az Ő hite volt a legerősebb: „Harmadnapra feltámadok.” Visszhangoztak hótiszta szűzi lelkében szavaim. Feltámadásom után Neki mutattam meg legelőször Magam.
Öröme kimondhatatlan volt. Felülmúlta az elsőt, amikor
szűzi méhében megfogant Engem.
Drága gyermekeim! Ti is boldogok lehettek, ha hisztek
Bennem, és ha megnyitjátok szíveteket kegyelmeim előtt.
Abban a fokban lehettek boldogok, amennyire megnyíltok,
és hisztek Bennem. Én nem vagyok személyválogató. Köztetek maradtam a Legméltóságosabb Oltáriszentségben.
Ha tiszta lélekkel magatokhoz vesztek, ti is hordozhattok
Engem a lelketekben, mint egykor Édesanyám. Ha mindig
engedelmesen tettekre váltjátok tanításomat, nektek is
megadom azt az örömet, amit Édesanyám átélt életében,
amikor engedelmesen követte Isten akaratát. Nektek is helyet készítettem a Mennyben. Azt akarom, hogy ti is Velem
legyetek, és lássátok dicsőségemet, mint Legszentebb
Anyám, Akit ma ünnepeltek. Csak rajtatok múlik, hogy elnyeritek-e ígéretemet, vagy nem. Váltsátok tettekre tanításomat! Maradjatok hűségesek Hozzám mindhalálig! Akkor
ti is vég nélkül fogtok örvendezni Országomban, mint
Édesanyám. Erre áldalak meg benneteket, Szívem végtelen örök szeretetével, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”
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Szentírási megerősítés: Máté 25, 34: „Aztán így szól a király a jobbján állókhoz: Jöjjetek, Atyám áldottai, vegyétek
birtokba a világ kezdetétől nektek készített országot!”
2019. aug. 22. Az Úr Jézus: „Drága Gyermekeim! Ma Szűz
Mária Királynő ünnepe van. Ő, az Én legszentebb Anyám,
Aki a Mennyek Királynéja. Ő benne él a Szentháromságban, mert még mielőtt megfogant, Atyám elhatározta örök
sorsát.
Isten előtt olyan az életetek, mint egy nyitott könyv, elejétől
a végéig tele van írva. De ez nem jelenti azt, hogy Isten
bárkit is eleve elrendelt volna bármire. Nem. Ez csak
Atyám örök tervét jelenti, mert Neki minden megfogant élettel célja van. Ő adja a talentumokat, az élethelyzeteket. Ő
indít minden embert mindarra, amit öröktől fogva elhatározott felőle. De ebbe ti bele tudtok szólni. Szabad akaratotokkal döntitek el, hogy engedelmeskedtek–e Isten jóra való hívásainak, vagy a gonoszságot választjátok. Ezzel elvágjátok magatokat az Istennel való egységtől, és átadjátok
magatokat a sátánnak.
Amíg a földön éltek, még vissza tudtok térni a Szentháromsághoz a bűnbánat és a szentgyónás által. Én szüntelen
készenlétet kértem tőletek. Azért, mert csak így tudjátok
kamatoztatni Tőlem kapott talentumaitokat, és csak ebben
az esetben tudtok bő termést hozni.
Gyermekeim! Most egy különleges égi kegyelem előtt álltok. Atyám különös módon ki fogja árasztani minden egyes
emberre a Szentlelket. Függetlenül attól, hogy hívő-e az
illető, vagy nem. A Szentlélek mindenkinek meg fogja mu32

tatni lelke állapotát, és azt a helyet, ami cselekedeteivel
kiérdemelt. Akik távol járnak az általam kijelölt úttól, nagyon
fognak szenvedni. Látni fogják a poklot, vagy a tisztítótüzet,
ahová menniük kellene, ha abban a pillanatban meghalnának. Nagyon boldogok lesznek azok, akik szüntelen készenlétben várják a Velem való nagy találkozást. Ők meglátják a Mennyet, ahová hivatalosak, amikor haza hívom
őket. Ők azok, akik átadták az életüket Nekem, és mindig
készen állnak rá, hogy megtegyék akaratomat. Sajnos csak
kevés ilyen ember él a földön. A legtöbben súlyos, halálos
bűnben vergődnek. Gyakorlatilag már itt a földön a pokolban, a lelki halálban leledzenek. Azért fogalmazok így, mert
ez nem nevezhető életnek.
Gyermekeim! Most még előttetek áll a lehetőség: tartsatok
bűnbánatot! Gyónjátok meg és tegyétek jóvá bűneiteket!
Akkor ti is megláthatjátok a Mennyet, amit nektek is megadok, mint a bűnbánó latornak, akit jobbom felől feszítettek
keresztre. Azért figyelmeztetlek benneteket, mert nem akarom, hogy csak egy is elvesszen közületek. Én mindenkiért
meghaltam. Azt akarom, hogy mindnyájan üdvözüljetek. De
ti döntitek el, hogy a jót vagy a rosszat választjátok. Aggódom értetek. Minden kegyelmet megadok, hogy megtérjetek. De erőszakkal senkit sem kényszerítek. Ma még hívlak, de ha bűnben talál a halál, akkor ezt kell mondanom
nektek: távozzatok ti átkozottak. Ott lesz sírás és fogcsikorgatás örökre.
Megáldalak mindnyájatokat Szívem végtelen, megváltói
örök szeretetemmel, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”
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Szentírási megerősítés: Máté 22, 31: „Isten mondta”
2019. szeptember 4. Az Úr Jézus: „Nyisd ki a Szentírást!”
Mt 21, 39: „Nekiestek, kidobták a szőlőből és megölték.”
22, 6: „A többiek a szolgáknak estek, összeverték, sőt meg
is ölték őket.”
„Drága gyermekeim! A ti sorsotok is ez lesz. Sokakat meg
fognak ölni az Én Nevemért. Egyházamra ugyanaz a sors
vár, ami Rám. Ahhoz, hogy bejöhessen dicsőségembe,
előbb fel kell mennie a Golgotára és meg kell halnia a keresztfán, mint Nekem. Egyházam a saját vérében és könynyeiben fog megtisztulni. Az Egyház most olyan, mint egy
viharba került, süllyedő hajó. Démonok tépázzák, és végleg
el akarják süllyeszteni. Ki akarják forgatni a sarkaiból. Láthatjátok, mekkora teret hódított az eretnekség és a
tévtanítás. Emberek tömegeit küldik a pokolba. Vak vezet
világtalant, és mindketten gödörbe esnek. Nem nézhetem
tovább tétlenül: be kell avatkoznom. Most, amikor már a
legrosszabb a helyzet, kiárasztom rátok Szentlelkemet, Aki
mindenkinek megmutatja, hogy a lelke milyen állapotban
van. Csak egy út áll minden lélek rendelkezésére, amely a
Mennyországba vezet: az pedig az Én örök, rá vonatkozó
szent tervem. Aki letér erről az ösvényről és a tágas utat
választja, egyre távolabb kerül törvényeim megvalósításától, és a kárhozat felé rohan.
Kicsinyeim! A gonoszság ma már a tetőfokára hágott. Ezért
rövidítem meg az időt, sőt, már régóta meg is rövidítettem,
mert még a választottakat is a pokolba taszítaná a sátán.
Most ádáz harc folyik a lelkekért. A pokol összes ördöge ki
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van szabadítva a bűnösök bűnei által, és akit csak lehet,
vak gyűlölettel csapdába ejtenek, és a pokolba taszítják.
Gyermekeim! A ti időtökben felbecsülhetetlen értéke van a
bűnösökért mondott imáknak. Csak ti tudjátok megmenteni
őket. Csak a ti közbenjárásotokra, felajánlott áldozataitokra
és szenvedéseitekre tudom kiosztani nekik kegyelmemet.
Azért, mert ezek a lelkek süketek és vakok tanításaim befogadására. Minden szempontból méltatlanok és érdemtelenek a kegyelemre. De a ti esedezéseitek feljutnak Hozzám, a Mennybe, és életük utolsó pillanatában megmentem
őket a kárhozattól.
Az idő hamar lezárul. Már látjátok az eseményeket, amelyek igencsak felgyorsultak. Éjjel-nappal szüntelen imádkozzatok a Szentlélekhez, kérjétek el Tőle a lelki erőt, a
bölcsességet, a jó tanácsot, hogy kitartsatok Mellettem hűségesen, ha kell, a véretek ontásáig.
Az életetek a Földön rövid. Hamar elmúlik. Mindent itt
hagytok. Testetek porrá válik, de lelketek, mint fényes galamb Hozzám repül, és magatokkal hozzátok minden gondolatotokat, szavatokat, cselekedeteteket. Minden talentumról számon kérlek benneteket, amint azt a példabeszédben tanítottam. Igyekezzetek jól fölhasználni az időt és
az alkalmakat, hogy nektek is azt tudjam mondani: „jól van,
derék és hű szolgám, kicsiben hű voltál, sokat bízok rád,
menj be urad örömébe.”
Kicsinyeim! Sűrű, sötét felhők úsznak az égen. Eltakarják a
Napot. Az emberek meg vannak félemlítve. Nem tudják,
hogy kinek mit mondhatnak. Tudják és érzik, hogy valami
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nagyon nincs rendben, de meg van tiltva nekik, hogy beszéljenek. Most még sanyarúbb lesz a helyzet: hamarosan
fellép az antikrisztus, és sokakat meg fog téveszteni hamis
csodáival. Szüntelenül imádkozzatok, hogy megkapjátok a
tisztánlátást, és felismerjétek az igazságot. Tartsatok ki
Mellettem, és másokat is erre figyelmeztessetek. A sátán
napjai meg vannak számlálva. Hamarosan visszajövök dicsőségemben, és szám leheletével elsöpröm a gonoszt.
Akkor beteljesül a Jelenések könyvének szava: „Íme, újjá
alkotok mindent”. Új ég és új föld lesz, az ezer éves béke
uralma. Választottaimat, akiket elragadok és visszahelyezek a Földre, már a paradicsomi állapotba fogom visszatenni. Ők lesznek a szent gyökér, amely majd kihajt.
Fogadjátok szeretetteljes áldásomat, melyet Szívem túláradó, örök szeretetével adom rátok az Atya, a Fiú és a
Szentlélek nevében.”
Szentírási megerősítés: [Ugyanoda nyílt ki.] Mt 21, 39: „Nekiestek, kidobták a szőlőből és megölték.” 22, 6: „A többiek
a szolgáknak estek, összeverték, sőt meg is ölték őket.”
[Az Úr végig nagyon szomorú volt, és érzékeltette velem,
hogy nagyon közel van mindannak beteljesülése, amire
eddig fölkészített.] Szentírási megerősítés: Mt 25, 35 cím:
„Utolsó ítélet.” 34: „Aztán így szól a király a jobbján állókhoz: Jöjjetek, Atyám áldottai, vegyétek birtokba a világ kezdetétől nektek készített országot!” 26, 1: „Jézus szólt”
2019. szeptember 12. Mária Szent Nevének emléknapján.
Az Úr Jézus: „Drága gyermekeim! Ma van az Én legkedvesebb Anyám névnapja. Vegyétek Őt körül virágokkal: sok36

sok imával, szeretettel, jócselekedetekkel, mert ezek a legillatosabb virágok az Ő számára. Adjatok hálát a Mennyei
Atyának, Aki megteremtette, és különös kiváltságokkal elhalmozta, hogy Nekem, az Ő Egyszülött Fiának méltó
Édesanyja lehessen. Elküldtem Őt hozzátok, itt van köztetek, számtalan helyen megjelenik, és Hozzám vonzza a
lelkeket.
Lélekben legyetek kisdedek! Csatlakozzatok Hozzá, és
váltsátok tettekre, amit mond úgy, amint azt a kánai menyegzőn a szolgák tették. Soha ne felejtsétek: ilyeneké a
Mennyek Országa.
Édesanyám felöltöztet titeket az Ő legszentebb erényeibe:
a tisztaságba, a szegénységbe, az engedelmességbe, a
lángoló szeretetbe, amely az Ő Szeplőtelen Szívéből árad
ki mindazokra a gyermekeire, papokra, civilekre, szerzetesekre egyaránt, akik befogadják az Ő Szeplőtelen Szívének
Szeretetlángját. Kérjétek Őt folyamatosan, szükségben,
jólétben, bajban, és minden életállapotban, hogy legyen
mellettetek, fogja a kezeteket, kísérjen végig életetek keresztútján, és Isten-Anyai palástjába burkoljon be, mint parányi csecsemőt. Legyetek az Ő pici, Rá hagyatkozó gyermekei, akik mindenben kérik az Ő közbenjárását. Minden
imátokat helyezzetek az Ő Szeplőtelen Szívébe, és kérjétek, hogy Ő adja át Nekem azokat: így imáitok illatos rózsaként érkeznek meg Hozzám, amelyekre kegyesen tekintek, és nem tudok ellenállni kéréseitek meghallgatásának,
mert azt Szent Anyám terjeszti Elém.
Látjátok, mekkora kincs egy közbenjáró anya: ezért adtam
Őt nektek a keresztfán, a legdrágábbat, a legjobbat: „Íme, a
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te Anyád!” Szeressétek, tiszteljétek Őt, becsüljétek meg, és
kérjétek szüntelenül az Ő közbenjárását Nálam. Ő jobban
szeret benneteket, mint földi anyátok, mert Ő már az Én
Szívem szeretetével tud szeretni, hisz csordultig megtöltöttem az Ő drága, Szeplőtelen Szívét az Én Isteni Szeretetem lángoló tüzével. Ez az izzó szeretet arra készteti Őt,
hogy bármilyen hatalmasak is legyenek bűneitek, az Én
irgalmas Szívembe helyezze minden bűnös gyermekét:
hisz tudta, és látta a keresztfán keserves kínszenvedésemet és kereszthalálomat, amelyet éppen ezekért a gyermekekért szenvedtem el.
Adjatok hálát szüntelen, hogy Őt adtam nektek Édesanyátokul, közbenjárónak Nálam és az Örök Atyánál. Vele
egyesülve dicsőítsetek Engem, adjatok hálát jóért és roszszért egyaránt! Különösen papjaimtól és szerzeteseimtől
várom el a magas fokú Mária-tiszteletet, a teljes önátadást
a két Legszentebb Szívnek: az Én Szívemnek és Édesanyám Szívének. A legrövidebb út Hozzám Édesanyám
Szeplőtelen Szívén át vezet. Ő olyan páratlan kegyelmeket
esd le számotokra, amilyeneket a legmerészebb álmaitokban sem tudnátok elképzelni. Az Ő közbenjárására egyeseket prófétákká, másokat tanítókká, ismét másokat vértanúkká, és így lélekmentőkké teszek.
Mint ahogy az Ő szeplőtelen, szűzi méhén keresztül érkeztem meg ebbe a világba, s az Ő Szíve alatt testesültem
meg, úgy most is minden kegyelem Közvetítőjévé tettem
Őt, mert Nélküle, az Ő engedelmessége és beleegyezése
nélkül nem valósulhatott volna meg a Megváltás. Ezt véssétek jól a tudatotokba, és mindig tartsátok szem előtt! A
jelmondatotok ez legyen: „Mária által Jézushoz”.
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Nem tudjátok Őt eléggé szeretni és tisztelni, mert Én minden embernél jobban szerettem és becsültem ezen a Földön. A Mennyországban pedig a Mennyek Királynéjává
tettem, mert Ő, Aki a világra hozott, fölnevelt, és kitartott
Mellettem a kereszt alatt mindvégig, méltó, hogy Velem
együtt egy trónon üljön, és kormányozza az Eget és a Földet. Nagy méltóság illeti meg Máriát a Mennyben, és azt
akarom, hogy ez a Földön is így legyen.
Imádkozzatok azokért, akik Máriát becsmérlik, közönségesnek nyilvánítják, lealacsonyítják: nagyon rosszul teszik,
mert ezzel Engem is megbántanak és lealacsonyítanak.
Vajon milyen gyerek az, akinek jólesik, ha az édesanyját
becsmérlik? Milyen szörnyű, torzképet alkotnak Rólam,
akik így gondolkoznak. Mondom nektek: ezek nagyon szerencsétlenek. A sátán megtévesztett áldozatai. Édesanyám
szüntelenül imádkozik értük, hogy a Szentlélek világosítsa
meg őket, és terelje a helyes útra. De ha bezárják a szívüket, és nem engedelmeskednek: odaát ugyanazt a kiközösítést és megalázást kapják büntetésül, amit Anyámmal
gyakoroltak földi életükben.
Ti, akik katolikusok vagytok, adjatok hálát azért, hogy tisztelhetitek Máriát. Imádkozzátok buzgón a rózsafüzért, kérjétek az Ő közbenjárását. Amikor Anyámhoz imádkoztok,
akkor maga az Én Édesanyám mutatja be az Ő imáival
egyesítve a ti gyenge imáitokat, amely hathatósabban kiált
Hozzám, mint ha Nélküle mondanátok. Minden égi és földi
kegyelmet leesd számotokra. A rózsafüzér-imára minden
kegyelmet megkaptok. Háborúkat, pusztító járványokat és
mindenféle rosszat, a sátán minden cselvetését meg tudja
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semmisíteni. Azért, mert ahol ezt imádkozzák, ott Szent
Anyám jelen van, mennyei fényárban úszik az a hely, az a
város, az a szív. Megremeg előtte a sátán, és a pokol mélyére futnak az ördögök. Vegyétek nagy kincsnek és kitüntetésnek az Én Ajándékomat, Akit a keresztfán nektek adtam: Máriát.
A Máriás papok a legszentebb életűek ezen a Földön. Külön misztérium az ő közellétük és kapcsolatuk Velem azért,
mert Mária hidat képez köztük és köztem, és ezen a hídon
át ki-be járnak az Én irgalmas, szeretettől lángoló Szívembe.
Még sok mindent tudnék mondani azokról a kincsekről és
előnyökről, amelyeket legszentebb Anyám esd ki számotokra. Bízzátok rá ügyes-bajos dolgaitokat, egész életeteket! Bizalmatok mértékében fogjátok megtapasztalni a csodákat. Most az Ő közbenjárására áldalak meg titeket Szívem csodálatos, mindeneket felülmúló, lángoló, örök szeretetével az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”
A Szentlélek Úristen: „El nem tudjátok képzelni Mária közbenjáró erejét. Mennyire egy Jézussal. Elválaszthatatlanul
egyek. Más ez az egység, mint a Fiúnak az Atyával való
egysége, mert az öröktől fogva van, de Máriával az Atyaisten az embert beemelte a Szentháromság titkába. Mária
által testesült meg Jézus, a Második Isteni Személy.
Nem vagytok képesek felfogni Mária méltóságát és kiválasztottságát, amely az Ő alázatából és engedelmességéből fakad. Jézus beteljesítette ezt az alázatot és engedelmességet a keresztfán. Mária pedig mindvégig szolgálóle40

ány maradt, Aki soha nem lázadt az Atya akarata ellen,
akkor sem, amikor a Szíve majd megszakadt a fájdalomtól,
amikor Jézusát oly sok szenvedések közepette látta a keresztúton és a kereszten. Soha, semmilyen körülmények
között nem szabad megbántanotok Jézust és Máriát, Akik
oly sokat szenvedtek a ti megváltásotokért.”
Szentírási megerősítések: Mt 18, 3-4: „Jézus szólt” „Bizony,
mondom nektek: ha meg nem tértek és nem lesztek olyanok, mint a kisgyerekek, nem mentek be a mennyek országába.”
2019. szept. 26. Az Úr Jézus az antikrisztusról: „Ő testi
ember, de annyira birtokba vették a démonok, hogy általuk
tesz feltűnő csodákat. Ezeket a csodákat nem azért teszi,
hogy másokat segítsen, hanem egyedül azért, hogy feltűnőséget keltsen, és magáról vonzó képet alkosson. Vigyázzatok, óvakodjatok tőle, mint a farizeusok kovászától!
A sátán az összes csatlósával (démonok, ördögök) a legádázabb szellemi és fizikai harcot folytatja a lelkek vesztére. Mindenkit kárhozatba akar taszítani. Ezért mondtam:
akkora lesz a szorongatás, amilyen még soha nem volt, és
nem is lesz. Ezért rövidítem meg az időt, mert, ha lehetne,
még a választottakat is elbuktatná.
Gyermekeim! Látjátok, mennyire megrövidültek a napok.
Az évek és az évszakok sasszárnyakon repülnek. Mindezt
azért tettem, hogy még kevesebb ideje legyen a sátánnak a
lelkek megrontására és elvesztésére.
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Gyermekeim! Imádkozzatok! Higgyetek rendületlenül Bennem és az Evangéliumban! Adjátok át az életeteket Nekem, mert csak így menthetitek meg! Ne féljetek a vértanúságtól! Ez most a ti korszakotok kísérő jelensége. Akik nem
hódolnak be a fenevadnak és csatlósainak, azok szinte kivétel nélkül mind vértanúságot fognak szenvedni. Leginkább fizikailag, de akiket kimentek, azok lelkileg.
Gyermekeim! Nekem minden egyes emberrel örök tervem
van. Minden mögött Én állok. Én engedem meg ezt a hatalmas üldözést azért, hogy különválasszam a juhokat a
kosoktól, az igazakat a képmutatóktól. De meghagyok egy
szent gyökeret, karomat fölöttük tartom: ők sértetlenek maradnak. Amikor itt lesz az ideje, kiragadom őket ebből a
siralomvölgyből, biztonságos helyre helyezem, majd viszszateszem őket az elkészült paradicsomba, a megújult világba, amit Én alkotok újjá. Ők lesznek a szent gyökér,
amely újra kihajt, kisarjad és elszaporodnak a Földön. Kimentek számukra pásztorokat, akik majd tanítják őket. Akkor olyan mértékben árasztom ki a Szentlelket, mint még
soha. Mindenki érzékelni fogja a jelenlétét, hallani fogja
szavát, és meg fogja tapasztalni vezetését. Ezt a csodálatos boldogságot, paradicsomi állapotot ma elképzelni sem
tudjátok. De higgyetek benne, mert szavaim valóra válnak
a maguk idejében.
Drága gyermekeim! Most olyan borzalmas dolgoknak lesztek tanúi, ami még soha nem volt a Földön, és nem is lesz.
Mielőtt beköszönt az ezer éves béke csodálatos uralma, ez
a világ egyre jobban rettenetes, pokoli harcok színterévé
válik. Jeruzsálem pusztulása előképe a világ pusztulásának. Itt sem fog maradni kő kövön, amit le ne rombolnának.
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Ezt nem csak fizikai értelemben kell érteni, hanem szellemi
értelemben még inkább. Lucifer arra törekszik, hogy akkora
káoszt teremtsen, amit az emberek nem képesek átlátni, és
így ejtse őket foglyul, áldozatul. Ő a legnagyobb szétdobáló. Fölforgatja a világot, falakat épít, nemzetek, társadalmi
csoportok és vallások között.
A nagy ál-egység a legnagyobb hazugság, ami soha nem
létezett, és nem is fog. Mint ahogy a tűz meg a víz nem fér
meg együtt, úgy ezek a különböző vallások sem. Szent Pál
ezt írta: „Ne húzzatok egy igát a hitetlenekkel! Mi köze az
igazságnak a sötétséghez? Hogyan hozható össze Krisztus
Beliállal? Vagy mi köze a hívőnek a hitetlenhez? Hogyan
fér össze Isten temploma a bálványokkal? Márpedig mi az
élő Isten temploma vagyunk, ahogy Isten mondja: Közöttük
lakom majd és közöttük járok, az Istenük leszek, ők meg a
népem. Ezért távozzatok körükből, és különüljetek el tőlük
– mondja az Úr –, s tisztátalant ne illessetek. Akkor fölkarollak benneteket és atyátok leszek, ti meg a fiaim és a lányaim lesztek – mondja az Úr, a Mindenható.” (2 Kor 6 1418) Ti sem lehettek egységben hazug tévtanokkal, mert
vagy az igazságot, az igaz Istent, Engem követtek, Aki Út,
Igazság és örök Élet vagyok minden követőm számára,
vagy a kénköves tóban találjátok magatokat, ami a
tévtanítóknak készült.
Soha ne higgyetek ekkora hazugságban, hogy az eretnekek meg az igazak egységben lehetnek! Csak akkor lesz
egy akol és egy pásztor, ha minden ember kivétel nélkül
becsatlakozik az Általam alapított katolikus, egyetemes
Anyaszentegyházba. Ha közösen megvallják a Hiszekegyet, és leborulva imádnak Engem az Oltáriszentségben,
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Aki abban valóságosan jelen vagyok. Hatalmas kincs az
Eucharisztia, amit azért alapítottam, hogy egységbe kovácsolja a nemzeteket, és erőforrás legyen számotokra ebben a kietlen pusztában, siralomvölgyben. Úgy tekintsetek
Rám az Eucharisztiában, mint egyedüli olyan táplálékotokra, amely megerősít minden harcban, védőpajzs a sátán
ellen, és életben tartja lelketeket. Nincs a Földön ehhez
hasonló táplálék, amely felülmúl minden energiát és minden frissítőt, mert Én, a mindenható Isten trónolok benne.
Oltalmazlak és védelek benneteket, erősítelek és indítalak,
hogy fölismerjétek, mi az Isten akarata, és azt meg is tudjátok tenni.
Megáldalak titeket, Szívem túláradó, örök szeretetével,
megerősítő áldásommal az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”
Az Úr nagyon szomorú volt, de egyben haragos is, amikor
az ördögökről, a támadásokról, meg a harcról beszélt. Ezt
mondja az Úr: „a migránsok csak eszközök, hogy a nagy
felfordulást véghezvigyék. Ők félrevezetett, szerencsétlen,
kizsákmányolt emberek, akiket szintén áldozatnak szánt a
sátán.”
Szentírási megerősítés: Zsid 4, 1 cím: „Isten szava”
2019. október 8. Magyarok Nagyasszonya Főünnepén. Ma
reggelre álmomban a fénykeresztet láttam az égen.
Az Úr Jézus: „Drága gyermekeim! Hamarosan mindenki
meg fogja látni az égen a fénykeresztet, amelyből életet
adó fény fog kisugározni.
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A kereszt a ti üdvösségetek jele. Ezen haltam meg rettenetes kínszenvedések közepette. Aki nem tiszteli a keresztet,
elvész. Aki viszont magára veszi, azzal egyesülök a kereszthordozásban, az önmegtagadásban, és üdvözítem.
Szeressétek kereszteteket! Soha ne akarjátok ledobni, mert
csak ez visz az üdvösségre. Aki türelemmel hordozza keresztjét, az a keskeny úton megy és a szűk kapun át jut be
az Isten Országába.
Megáldalak benneteket Szívem megerősítő örök szeretetével, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”
Szentírási megerősítés: Zsid 1, 1-2: „Sokszor és sokféle
módon szólt Isten hajdan az atyákhoz a prófétákban; ezekben a végső napokban Fiában szólt hozzánk...”
2019. okt. 9. szerda.
Imádkoztam a kisded nyájért, akik Jézust szeretik, imádják
és tisztelik. Kértem rájuk a tisztánlátás kegyelmét, hogy ne
adjanak hitelt a tévtanításoknak és az eretnekségnek.
Jézus: „Az Enyéim már mind tudják, hogy mi az igazság.
Én Magam világosítottam meg őket. Ők nem fogadják el a
tévtanításokat. Azok, akik bálványimádást folytatnak, soha
nem látják meg dicsőséges Arcomat. Ők a pokol fenekére
süllyednek.
Hamarosan beteljesülnek a próféciák. Két bolygó összeütközik. Megjelenik a fénykereszt az égen. Kiárasztom Szent45

lelkemet minden emberre. Ekkor lesz a nagy és végleges
szétválasztás. Sokan meg fognak térni Hozzám. A megátalkodottak még gonoszabbak lesznek. Ők lesznek minden baj okozói. Ezután beteljesül mindaz, amit előre megmondtam nektek. Készüljetek, mert hamarosan minden
szem meg fog látni, amikor eljövök az ég felhőin dicsőségemben. Az idő itt van, eljött. Lejárt az irgalmasság ideje,
melyet felvált igazságosságom haragja. Ti, akik mindvégig
hűségesek vagytok Hozzám, most még többet engeszteljetek és imádkozzatok! Ezzel még valamelyest enyhíthetitek
a csapásokat.”
Szentírási megerősítések: Máté 27, 50: „Ekkor Jézus ismét
hangosan felkiáltott és kiadta a lelkét.”
1 Kor 14, 21: „Nem hallgatnak Rám – mondja az Úr.”
2019. október 10. Az Úr Jézus: „Drága gyermekeim! Láthatjátok, mekkora káosz uralkodik a világban. Mindezt
azért engedem meg, hogy mindenki tisztán lásson. Foglaljon állást, hogy melyik oldalra akar állni. Most a kívülállók is
látni fogják, hogy ki mit képvisel.
Gyermekeim! A Szívem vérzik, amikor arra gondolok, hogy
meg kell büntetnem ezt a bűnös világot. Amit Jónásnak
mondtam, ma is úgy gondolom, hogy sajnálnom kell az
embereket és mindazokat a javakat, amiket megtermeltek.
De mondom nektek, sokkal, de sokkal nagyobb kár az, ha
egy ember lelke elvész, mint az egész teremtett világ. Ezért
haltam kínhalált a kereszten, hogy a lelkeket megmentsem.
De most már annyira túláradt a bűn, és oly sok lelket ránt a
gonosz a pokolba, hogy ezt meg kell állítanom. Mától fogva
kitartóan azért imádkozzatok, hogy mielőbb jöjjek vissza
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erre a földre, és szám leheletével elsöpörjem a gonoszt.
Dicsőségem tündöklésével mutassam meg a világnak,
hogy Ki az igazi Krisztus, a Megváltó, Aki kereszthalálával
megváltotta őket.
Amikor visszatérek, erről fogtok Engem megismerni: Sebeim, melyeket a keresztfán elszenvedtem, világító fényként,
tündöklő rubinként fognak ragyogni dicsőséges Testemen.
Ellenségeim akkor fülüket befogva, szemüket behunyva
fognak ordítozni, mert nem akarják, hogy az igazság napfényre kerüljön. Akik magukat állítják az Én helyembe, mind
meg fognak semmisülni. Olyanok lesznek, mint a hamu,
amire ráfúj a szél: tovatűnnek, és még a nyomuk sem marad meg.
Gyermekeim! Azért imádkozzatok, hogy jöjjek vissza dicsőségben, és ítéljem meg a földet. Megújítom a föld színét,
elkezdődik az ezer éves béke uralma. Szeretet és béke
csókolgatják majd egymást. Akkor az embert visszahelyezem abba az eredeti állapotába, ahogyan Atyám megteremtette. Újra a Paradicsomkertben fognak lakni, Velem
együtt lesznek azzal a különbséggel, hogy Én nem Istenemberi testben, hanem a Legméltóságosabb Oltáriszentségben leszek velük. Szentlelkemet kiárasztom rájuk,
imádni fognak Engem oly tökéletes és igaz módon, ahogy
még soha azelőtt. Az első keresztények imádása volt hasonló ahhoz, ami lesz.
Drága gyermekeim! Erre gondoljatok! A szeméttel ne foglalkozzatok! (Itt az eretnekségre és a tévtanításokra gondolt
az Úr.) Ti a lelketekben szüntelenül dicsőítsetek és magasztaljatok Engem! Adjatok hálát mindenért, jóért és rosz47

szért egyaránt! A világ megtisztítása és megbüntetése
most a legszükségesebb azért, hogy végképp eltöröljem a
bűnt és mindazt a szennyet, amit magával hozott. Ha ezt
nem tenném, Engem végképp kiirtanának a föld színéről,
és a sátán lenne az úr. Lucifert imádnák különböző rút formákban, neki mutatnának be áldozatot, odáig süllyednének, hogy még a saját, tiszta, ártatlan kisgyermekeiket is
ennek a gonosz dögnek áldoznák. Pedig ők az Én ajándékaim. Intő jelek a világ számára, hogy nekik is ilyen tisztává
kellene válni, mint a ma született gyermek, akit Én alkottam.
Gyermekeim! Ne féljetek azoktól, akik a testet megölik, de
a lelketekben kárt nem tehetnek. Csak egyedül a bűntől
féljetek! Ha üldöznek, olyan ékesszólást adok nektek
Szentlelkem által, amibe nem tudnak belekötni, de mégis ki
fognak irtani benneteket a föld színéről, mert Engem képviseltek, és terhükre vagytok.
Most sok olyan csodás jelnek lesztek tanúi, amik nem voltak, és nem is lesznek soha többé ezen a földön. Beteljesülnek a próféciák. Az égen olyan jelek lesznek, amelyek
szimbolikusan jelzik a jelen helyzetet.
A két bolygó ütközése azt jelenti, hogy a jó és a rossz öszszeütközésbe kerül. A jó, az Isten örök törvénye, megsemmisíti a gonosz hatalmát.
A fénylő kereszt jele az égen az Én tündöklésemet és dicsőségemet jelenti, és a Megváltást, amely a kereszten
történt. Előre jelzi, hogy visszajövök az ég felhőin dicsőségben, megítélni a világot.
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A tűz, amellyel elhamvasztok minden bűnt és rosszat, azt
jelenti, hogy Isten emésztő tűz, Aki szeretetének lángjával
megsemmisíti a gyűlölet tüzét. A szeretet tüze magába alakít mindent.
Bár félelmetesek ezek az elemek, és a büntetések, törékeny testetek számára, amelyben nagyon sokan meg fognak halni, mégis örüljetek és ujjongjatok, hogy Isten megítéli ezt a világot, megsemmisíti a bűnt, hogy helyébe a
szentséget tegye.
Ez a világ most vajúdik. Rá van nehezedve a sátán minden
fortélya, téveszméje, gonoszsága, amivel el akarja veszíteni a lelkeket. Félelmetes harc dúl most a lelkekért. A gonosz démoni hordák mindent elkövetnek, hogy a gyanútlanokat csapdába ejtsék. A jóról elhitessék velük, hogy rossz,
a rosszról, hogy jó. A szent angyalok viaskodnak a démonokkal értetek, de csak azoknak az embereknek a védőangyalai tudnak harcolni a démonok ellen, akik kiállnak az
igazság mellett, és kérik Tőlem az üdvösséget. Ekkor Én
megparancsolom szent angyalaimnak, hogy harcoljanak az
ilyen lelkekért. Ezeket az embereket kiveszem a sátán közeléből, és megmentem még akkor is, ha megölnék őket.
Gyermekeim! Nem az számít, hogy itt meddig éltek, és hogyan, hanem csak az, hogy földi életetek után hová mentek. Törekedjetek lelketek megmentésére úgy, hogy megismeritek és megtartjátok törvényeimet! Ha hűségesek maradtok Hozzám, az örök boldogság lesz jutalmatok.
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Minden imánál és szent gyakorlatnál tetszőbb Előttem, ha
egy lélek kutatja és megteszi akaratomat. Ez a legnagyobb
ima, ez maga az életszentség. Azért, mert általatok akarom
megvalósítani örök tervemet, hogy meg tudjalak jutalmazni
benneteket szolgálatotokért.
Kicsi gyermekeim! Én mindig veletek vagyok, hisz ezt ígértem: „Veletek maradok mindennap, a világ végezetéig.”
Amikor elhagyatottaknak és magányosaknak érzitek magatokat, akkor vagyok veletek a legszorosabban egyesülve.
Akkor a hitetekre van szükség, hogy erős hittel bízzatok
Bennem, és ígéretemben. Amikor üldöznek titeket, és nehéz lesz sorsotok, ezekre gondoljatok! Aki Istenben bízik,
soha meg nem szégyenül, mert Én örök vagyok, mindenható és hűséges.
Megáldalak titeket, Szívem túlcsorduló, végtelen, örök szeretetével, megerősítő áldásommal az Atya, a Fiú és a
Szentlélek nevében.”
Szentírási megerősítés: Máté 19, 28: „Jézus válaszolt”
2019. okt. 15. Hálatelt szívvel megköszöntem az édes Úrnak, hogy az Övé lehetek. Örömmel adtam hálát Neki
azért, hogy Ő az enyém, mert minden szentáldozásban
Önmagát adja nekem. Ő így válaszolt: „El nem tudod képzelni, mekkora öröm számomra, amikor egy tiszta lélekbe
betérek. Értelmet nyer rettenetes kínszenvedésem és kereszthalálom. Imádkozz a bűnösökért! Az Én örök érdemeimmel egyesítve ajánld fel minden áldozatodat és szenvedésedet értük, hogy megtérjenek, és mindörökké szeres50

senek Engem. Így megvigasztalsz sok hálátlan bűnösért.
Rengeteg lélek lesz a jutalma.”
2019. okt. 16. Az Úr Jézus: „Drága gyermekeim! Hozzátok
szólok, akik figyeltek Rám. Rendszeresen elolvassátok
üzeneteimet, és tettekre váltjátok azokat.
Kedves gyermekeim! Elérkezett a ti órátok. Üldözni fognak
titeket. Miattam sokakat meg fognak ölni. De ti ne féljetek!
Örüljetek, ha mindezek bekövetkeznek. Én ezt tanítottam:
„Boldogok, akik üldözést szenvednek az igazságért, mert
övék a mennyek országa. Boldogok vagytok, ha miattam
gyaláznak és üldöznek benneteket és hazudozva minden
rosszat rátok fognak énmiattam. Örüljetek és ujjongjatok,
mert nagy lesz a mennyben a jutalmatok! Így üldözték előttetek a prófétákat is.” (Mt 5, 10-12)
Gyermekeim! Most jött el az óra, amikor mindezek bekövetkeznek. Tartsatok ki mindhalálig! Valljatok meg Engem
az emberek előtt! Akkor Én is megvallak titeket Atyám és
szent angyalai előtt. A Mennyben olyan boldogok lesztek,
amit el sem tudtok képzelni. Bízzatok Bennem! Helyet készítettem nektek Atyám Országában. Ott olyan boldogok
lesztek, amilyenek soha nem voltatok ezen a Földön. Azért,
mert színről színre fogjátok látni a Legszentebb Szentháromságot, Akinek a puszta látása kimondhatatlan gyönyörűség és öröm. Várjátok kitörő örömmel azt a napot, amikor
lehullik szemetekről a lepel, ez a porsátor test, és a megdicsőültek kimondhatatlan örömével fogtok dicsőíteni, magasztalni és imádni Engem, Üdvözítő Isteneteket.
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Már most zengjetek Nekem dicsőséget mindenért! Jóért és
rosszért egyaránt! Mondjátok el minden nap a Te Deumot!
Higgyétek, hogy Én a rosszból is jót hozok ki. Mindazt
megadom nektek, amire vágytok. Sőt, a legmerészebb vágyaitokat is milliószorosan felülmúlja az a dicsőség, amiben
részesítelek majd benneteket. Azért, mert hűségesen szolgáltatok Engem. Úgy növeltétek dicsőségemet, hogy lelkek
özönét mentettétek meg önfelajánlásotokkal, áldozataitokkal és szenvedéseitek türelmes elviselésével. Mindezekben
hasonlókká lettetek Hozzám, Üdvözítő Istenetekhez. Atyám
úgy tekint rátok, mint Rám, mert Én élek és működöm bennetek, általatok. Folytassátok továbbra is engesztelő életeteket! Maradjatok meg szeretetemben! Akkor Rám fognak
ismerni bennetek az emberek, és sokan meg fognak térni.
A Mennyben ezeknek a megtérő bűnösöknek fogtok örülni
a legjobban. Fogadjátok áldásomat, melyet minden emberi
elképzelést felülmúló örök szeretetemmel adom rátok, az
Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”
Szentírási megerősítés: 1 Tim 6, 3: „Jézus Krisztus üdvös
szavai”
2019. okt. 20. Az Úr Jézus: „Drága gyermekeim! Az idő eljött. Most teljesülnek a próféta szavai: „megszünteti a véres
és ételáldozatot. A templom szárnyán vészt hozó undokság
lesz, egészen végig, míg a kiszabott büntetés rá nem zúdul
a pusztítóra.” (Dán 9, 27)
A vészt hozó undokság már jelen van. Helyettem bálványt
imádnak. Hamarosan eltüntetnek Engem az oltárról. A bálványt állítják a helyemre, és azt fogják imádni.
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Olvassátok el a Szentírást! Amikor az ószövetségi nép a
bálványt imádta, akkor mindig kegyetlenül megbüntettem.
Most is ez vár erre a világra. Éljetek szüntelen készenlétben, mert akkor jövök, amikor nem várjátok! Boldogok
azok, akik szüntelen virrasztanak, és mécsesük tele van
olajjal. Amikor megérkezem, bejönnek Velem a menyegzőre. De jaj azoknak, akiket nem talál készenlétben érkezésem. Ők kinn maradnak, ahol sírás és fogcsikorgatás lesz.
Nem arra kaptátok rövid földi életeteket, hogy itt rendezkedjetek be, hanem arra, hogy igyekezzetek bejönni a szűk
kapun, és elnyerjétek az örök életet.
Sokan úgy élnek, mint saját maguk ellenségei. A testüket
bálványozzák. Csak azzal törődnek, ami elporlad, halhatatlan lelkükkel nem foglalkoznak. Nem ismerik tanításomat.
Nem kellenek a szentségek. Helyette hiábavalóságokkal
töltik az időt. Aztán eljön az óra, amikor kiszáll a lélek e
porsátor testből, és meg kell állni Szent Színem előtt. Én
vagyok az Örök Bíró. Megfizetek mindenkinek tettei szerint.
A szeretetet adtam főparancsba. Aki szeretetben él, az már
átment az ítéleten. De aki vét a szeretet ellen, kegyetlenül
meglakol érte.
Ti egymásnak nem bírái, hanem testvérei vagytok. „Ne
szolgáltassatok magatoknak igazságot, szeretteim, hanem
hagyjatok teret az Isten haragjának, hiszen írva van:
„Enyém a bosszú, én majd megfizetek” – mondja az Úr.
Sőt, ha ellenséged éhezik, adj neki enni, ha szomjazik, adj
neki inni. Ha ezt teszed, izzó parazsat raksz a fejére. Ne
engedd, hogy legyőzzön a rossz, inkább te győzd le a roszszat jóval.” (Róm 12, 19-21)
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Egyedül Én ismerem, mi lakik a lélekben. Az Én igazságom
makulátlan. Nem elfogult, nem részrehajló. Ti igyekezzetek
mindenkivel szeretetben élni! Ha valaki vétkezik, imádkozzatok érte! Ezzel szeretetet gyakoroltok vele.
Ismerjétek meg a Szentírást, és váltsátok tettekre a benne
foglaltakat! Ha így éltek, boldogok lesztek, mert a Mennyország a lelketekben, és köztetek van. Én a szívek és a
vesék vizsgálója vagyok. Előttem nincs titok. Ne legyetek
képmutatók, mert azok nem örökölhetik Isten országát.
Atyám azt azoknak készítette, akik Őt szeretik. Szeressétek egymást úgy, ahogy Én szeretlek titeket. Tegyetek jót!
Minden rossztól határolódjatok el! Erre áldalak meg benneteket Szívem végtelen örök szeretetével, az Atya, a Fiú és
a Szentlélek nevében.”
Szentírási megerősítés: Máté 27, 11: „Jézus felelte”
2019. október 24. Az Úr Jézus: Nyisd ki a szentírást!” Máté
21, 13: „Meg van írva – mondta –, hogy az én házamat az
imádság házának fogják nevezni, ti pedig rablók barlangjává teszitek.”
„Drága gyermekeim! Egyházamat ma is rablók barlangjává
teszik. Olyan mélyre süllyedtek, hogy bemerészelték vinni a
bálványistenek szobrait a Nekem szentelt templomba. Ezek
a faragott bálványok valójában, bármit is ábrázolnak, démonok, ördögök. Ezek előtt hajbókolnak, ezeket imádják
Énhelyettem, az élő Isten, a Megváltó helyett. Meg is kapják büntetésüket. Örökkön-örökké azokkal lesznek, akik
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előtt hajbókolnak. Meg lesznek fosztva Tőlem, Szent Színem látásától, a boldog, örök élettől mindörökké.
Gyermekeim! Ti ne kövessétek példájukat! Tartsatok ki
Mellettem mindhalálig, még akkor is, ha ez az életetekbe
kerül. Nézzetek Rám, a keresztre: Én is az életemet adtam
értetek. Megerősítelek titeket minden üldözésben. Olyan
nagy kegyelmet adok, hogy vágyni fogtok arra, hogy az
életeteket adjátok Értem, még véretek kiontása árán is.
Gyermekeim! Az idő rövid. Hamarosan olyan nagy üldözés
jön Európára, amilyen még nem volt. Mindezt azért engedem meg, hogy különválasszam a juhokat a kosoktól, hogy
a képmutatók ismertté legyenek mindenki számára; az igazaknak pedig megadom a lehetőséget, hogy vérük kiontásával tegyenek tanúságot Rólam. Mindig a rosszból hozom
ki a jót. A képmutatók ezentúl nem fognak tudni titeket félrevezetni, mert lelepleződnek. Az igazak pedig, akik az életüket adják Értem, haláluk pillanatában bevonulnak dicsőséges Országomba, ahol vég nélkül fognak örvendezni,
dicsőíteni Engem, és hálát adni Nekem. Akik pedig itt maradnak, hűségben és engedelmességben fognak szolgálni
Engem a megújult, igaz Egyházban.
Gyermekeim! Most szellemi téren nagyobb dolgok történnek, mint ha a Föld megremegne és kifordulna sarkából.
Most a sátán az utolsókat rúgja, és az Általam alapított Világegyházat próbálja kimozdítani alapjaiból. De mivel Belém gyökerezett [t.i. az Egyház], ezért nem fog elbírni vele.
Péternek, az első pápának ezt ígértem: „Te Péter vagy,
azaz kőszikla, rád építem Egyházamat, és a pokol kapui
nem vesznek erőt rajta.” Az ígéret ma is áll. Bármit próbál55

nak tenni, Egyházam örök marad. Most megtisztítom, utána
felvirágoztatom, megújítom, és annyi lélek fog imádni Engem az Oltáriszentségben, mint a tenger fövenye. A megújult világban megsokasítom Egyházam tagjait. Egy csodálatos béke birodalmát fogom létrehozni, amikor megújítom
a Föld színét. A sátánt megkötözöm ezer évre, a pokol fenekére taszítom, ahonnét nem jöhet ki, és nem tudja kísérteni gyermekeimet. Várjátok ezt a kort, és imádkozzatok
érte, hogy mielőbb visszajöjjek dicsőségemben, és szám
leheletével elsöpörjem a gonoszt.
Ezt ígértem: az Én békémet adom nektek, amit a világ nem
adhat. Aki Engem keres, és Engem imád, az olyan békére
talál, amit sehol másutt nem tapasztal meg. Ezt kínálom föl
minden Szentségimádás alkalmával, és ezzel jutalmazom
mindazokat, akik időt szakítanak Rám. Ha nem is tudnak
az Oltáriszentség előtt imádni Engem, a szívük mélyén ezt
megtehetik. Amikor ezt tanítottam, hogy „zárkózz be szobádba, mert Atyád a rejtekben is lát téged”, ezt így is lehet
értelmezni: zárkózz be lelked hetedik szobájába, ahol Én
trónolok, ahol édes kettesben lehetsz Velem, imádhatsz,
beszélhetsz Hozzám, és meghallod szavamat. Ez sokszor
nem emberi szó formájában történik, hanem egy-egy gondolat, egy-egy jó ötlet, vagy a béke kiáradása a lelketekben, ami mind Tőlem származik.
Gyermekeim! Szomjazom az ilyen lelkekre, akik elzárkózva
a világ zajától, Engem keresnek, és Velem akarnak társalogni. Én mindig készenlétben állok. Engem bármikor el
lehet érni, éjjel-nappal. Vágyva vágyom rá, hogy közeledjetek Hozzám, és szóba álljatok Velem! Így készüljetek föl az
örökkévalóságra! A Mennyben Velem fogtok társalogni
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örökkön-örökké. Szemlélni fogjátok dicsőséges Arcomat,
csodálatos ragyogásomat, tündöklésemet. Az egész örökkévalóság kevés lesz rá, hogy megismerjetek és hálát adjatok Nekem mindazért a sok jóért, amit majd csak a Mennyországban fogtok megérteni, hogy mennyi kegyelmet adtam Nektek a Földön. Mert Nálam nélkül semmit sem tehettek, és kegyelmeim híján soha nem üdvözülnétek. Az örökkévalóság kevés lesz rá, hogy méltóképpen dicsőítsétek,
imádjátok és dicsérjétek Atyámat, Engem és a Szentlelket.
Szent Anyám kimondhatatlanul boldog: jóllehet, kétezer
éve már Velem együtt van a Mennyben, mégis, úgy tűnik
neki, mintha csak egy pillanat lenne az ottléte.
Gyermekeim! Itt, a Földön, ahol az idő és a tér korlátai közé
vagytok zárva, el nem tudjátok képzelni, milyen nagy béke
és nyugalom az örök élet, ahol nincs idő. Nem kell versenyt
futni a percekkel. Minden pontosan akkor történik, amikor
azt Én öröktől fogva elhatároztam. Vágyakozzatok nagyon
Szent Színem látására!
Drága gyermekeim! Tartsatok ki mindhalálig! Az üldözés
rövid ideig fog tartani.
Fogadjátok áldásomat, melyet Szívem csodálatos, minden
emberi elképzelést felülmúló, örök szeretetével adom rátok
az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”
Szentírási megerősítések: Máté 24, 9-13: „Szorongattatásban lesz részetek, megölnek benneteket, s a nevemért
minden nemzet gyűlölni fog titeket. Sokan eltántorodnak
hitüktől, elárulják és gyűlölik majd egymást. Számos hamis
próféta fellép, és sokakat tévedésbe ejtenek. A gonoszság
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megsokasodása miatt sokakban kihűl a szeretet, de aki
mindvégig kitart, az üdvözül.” 21-22: „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.” 30: „Akkor feltűnik
az égen az Emberfia jele, és a mellét veri a föld minden
népe, mert látja, amint az Emberfia eljön az ég felhőin,
nagy hatalommal és dicsőséggel.”
Az Úr Jézus: „Mindez már itt van”.
2019. okt. 27. Az Úr Jézus: „Drága gyermekeim! Azt akarom, hogy hívjatok Engem segítségül minden szorongatásotokban! Kizárólag Engem hívjatok! Ne forduljatok máshoz, mert ezt mondtam: Nálam nélkül semmit sem tehettek.
Továbbá ezt: Veletek maradok minden nap, a világ végezetéig.
Amikor Engem hívtok, tanúságot tesztek arról, hogy hisztek
Bennem. Elfogadtok Engem Isteneteknek és Megváltótoknak. Már pusztán ezért különös kegyelmemmel halmozlak
el benneteket. Tudjátok meg: sokszor azért engedem meg,
hogy szenvedjetek, mert eltávolodtatok Tőlem, és azt akarom, hogy visszatérjetek Hozzám, Engem keressetek, és
Bennem bízzatok. Tudjátok meg, hogy csak a kereszt visz
benneteket az üdvösségre. Ezen váltottalak meg benneteket. Ahhoz, hogy ti is ott legyetek, ahol Én, mármint a
Mennyben, akkor nektek is osztoznotok kell sorsomban.
Milyen volt az Én életem? Szolgálat, engesztelés és szenvedés. Tanításommal és csodáimmal szolgáltam mindazokat, akik szomjaztak a tudásra, Atyám Igéjére. Csodáim
58

által meggyógyítottam sokakat azért, mert ezzel jutalmaztam és erősítettem meg Belém vetett hitüket.
Én ma is ugyanaz az Isten vagyok, mint amikor a földön
éltem. Ma is tudok segíteni minden bajban lévő emberen.
Én Mindenható vagyok. Ha csak mustármagnyi hitetek lenne, csodákat tapasztalnátok meg. De ti határt szabtok Nekem. Földi dolgokat kértek, és ha mást kaptok, akkor nem
akarjátok felismerni, hogy gondotokat viselem. Pedig Én
sokkal nagyobbat adok, mint amit ti kértek. Fel sem tudjátok fogni azokat a lelki kincseket, amelyeket tartogatok
számotokra. Mindezeket csak akkor kaphatjátok meg, ha
megnyitjátok Előttem szíveteket, és Engem kerestek, nem
a földi élvezeteket. Ezt tanítottam: keressétek a Mennyek
országát, és annak igazságát, a többi mind megadatik nektek. Mennyei Atyátok tudja, hogy mindezekre szükségetek
van.
Gyermekeim! El nem tudjátok képzelni, mi vár rátok a
Mennyben. A legmerészebb álmaitokat is felülmúlja, amit
készítettem nektek. Szem nem látta, fül nem hallotta, emberi szív fel nem foghatja, amit Isten azoknak készített, akik
szeretik Őt.
Gyermekeim! Istent szeretni a legnagyobb boldogság itt a
Földön, és a Mennyben. Azért, mert Ő előbb szeretett titeket. Atyám szeretetéből lettetek. Ő teremtett meg titeket
azért, mert már a létezésetek előtt kimondhatatlanul szeretett. Ezt a csodálatos földgolyót azért teremtette, hogy nektek ajándékozza. Ráhelyezte az embert és minden jóval
betöltötte. Ez ma is így lenne, ha szeretetben élnétek, és
megtartanátok parancsait.
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Szentírási megerősítés: Máté 22, 29: „Jézus válaszolt”
2019. október 29. Délelőtt az Úr Jézus: „Drága gyermekeim! Elérkeztetek az idők végére, amikor beteljesedik mindaz a sok rossz, amire a sátán kezdettől fogva készült.
Jól vigyázzatok, nehogy beleessetek ellenfelem csapdájába! Ő mindenki elé csapdát állít, hogy elejtse őket gyenge
pontjaik által.
A sátán nagyon ravasz. Ha az egyik eszközzel nem ér el
eredményt, próbálkozik újjal. Minden kornak megvan a maga bűne, amellyel kísérti a sátán. A fiatal korosztályt a test
vágyaival, az idősebbeket a hiú dicsőségvággyal, a bírvággyal, a gőggel, az uralkodással.
Drága gyermekeim! Imádkozzatok papjaimért, és minden
Nekem szentelt gyermekemért, mert ők adnak számot a
legtöbbről. Az élet rövid. Az örökkévalósághoz képest csak
egy pillanat. Ha egész életeteket önmegtagadásban és kereszthordozásban töltitek, a legnagyobb dicsőséget szerzitek meg Nekem, amit visszahullatok rátok. De ha egy szolgám, megvonja Tőlem ezt a dicsőséget az által, hogy engedetlen, és bűnt követ el (nem él önmegtagadásban, nem
hordozza keresztjét), akkor egy örökkévalóságra kihatnak
tettei, saját magát fosztja meg a legnagyobb jótól. (Itt az Úr
akár az örök üdvösségre is gondol, vagy arra, hogy a tisztítótűzben kell leszenvedni a bűnét, és ez által kisebb mértékben lesz része az örök boldogságban.)
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Drága gyermekeim! Ti, akik jó úton jártok, maradjatok meg
a szűk ösvényen, soha el ne bízzátok magatokat! El ne felejtsétek: engedelmességetekre kapjátok Tőlem örök jutalmatokat. Az igazi engedelmesség alapja az alázat és a
lángoló Istenszeretet. Ezen a két pilléren nyugszik az engedelmesség, amely által, mint egy hídon át, biztos léptekkel megérkezhettek Hozzám. Mindig Engem, a
Keresztrefeszítettet lássátok magatok előtt. Különösen akkor, ha úgy érzitek, hogy nagy a kísértés, és nehezetekre
esik az önmegtagadás. Ilyenkor Velem együtt ismételgessétek azt az imát, amit a Getszemáni-kertben mondtam
Atyámnak: „Ne az legyen, amit Én akarok, hanem amit Te.”
Ha teljes szívetekből ki tudjátok mondani ezt a rövid fohászt, akkor Én azonnal megédesítem és megkönnyítem
terheteket. Ezzel a fohásszal az Én igámat veszitek magatokra. Akkor Én járom veletek együtt a keresztutat, Én vezetlek benneteket az örök hazába.
Drága kicsinyeim! Elérkezett az óra. Az Emberfiát a bűnösök kezére adják. Egyházamnak ugyanazt a kálváriát kell
bejárni, amit Nekem. Az igazak követni fognak Engem a
Golgota csúcsára és a keresztre. Igaz Egyházamat halálra
ítélik, megkorbácsolják, tövissel koronázzák és keresztre
feszítik. Egyházam most járja a keresztútját. Igazságban és
engedelmességben követ Engem, vértől ázott Messiásukat,
Aki vérző vállán hatalmas keresztjét cipeli fel a Golgotára.
Olyan édességet és kegyelmet adok az Engem követőknek, hogy bár rengeteget szenvednek, mégsem cserélnének senkivel, mert a lelkük tele van békével, örömmel,
megnyugvással, és azzal a boldog tudattal, hogy ők a jó
úton, a szűk ösvényen járnak, aminek a végén, a szűk kapun át bejönnek Atyám dicsőségébe. Míg amazok, akik
megtagadnak, kigúnyolnak és keresztre feszítenek, a szé61

les úton menetelnek, a kárhozat bűzébe, tüzébe. Örökkönörökké a démonok fogják kínozni őket, és gúny-tárgyak
lesznek, akik hatalmuknál, felszentelésüknél fogva uralkodtak a szentségek által a sátánon, de miután elbuktatta őket
és kárhozatra jutottak, örökké a démonok fognak uralkodni
felettük.
Gyermekeim! Soha ne tévesszétek szem elől: igazságosságom épp olyan mély és tökéletes, mint irgalmas szeretetem. Örökké irgalmas vagyok azokhoz, akik követnek és
szeretnek Engem, de megfizetek mindazoknak, akik megvetnek, gyűlölnek és elhagytak.
Drága gyermekeim! Most érkeztetek el ahhoz a ponthoz,
amiről korábban azt mondtam: akkor hozom el a Nagy Figyelmeztetést, amikor a legnagyobb lesz a baj.
Még sokan visszatérhetnek Hozzám. De ha megátalkodottságukban találná őket a halál, örökre viselniük kell döntésük következményét.
Ami most zajlik, úgy tekintsétek, mintha már el is múlt volna. Hamarosan visszatérek, és szám leheletével elsöprök
minden gonoszt. Olthatatlan tűzbe dobom bálványisteneiket, amelyek nem mások, mint maguk a démonok: ők pedig
követni fogják azokat, akik előtt hajlongnak, akiket imádtak.
Újra mondom: soha ne kövessétek példájukat!
Megáldalak benneteket Szívem minden emberi elképzelést
felülmúló, örök, végtelen szeretetével, megerősítő áldásommal az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”
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[Nagyon szomorú volt az Úr, de végig benne volt a beszédében, hogy ennek be kell következnie. A sátán elejétől
fogva erre készült, mióta le lett taszítva.]
Szentírási megerősítések: Márk 1, 8: „Én vízzel keresztellek titeket, ő majd Szentlélekkel keresztel benneteket.” Az
Úr mondja: „Most árasztom ki rátok Szentlelkemet, Aki
megadja nektek a tisztánlátást, hogy meglássátok lelketek
állapotát. Fölismerjétek, hogy cselekedeteitekkel mit érdemeltetek ki.”
11: „Szózat is hallatszott az égből: „Te vagy az én szeretett
Fiam, benned telik kedvem.” A Mennyei Atya mondja: „Vegyétek nagy kegyelemnek, hogy Szent Fiamat elküldtem,
hogy veletek maradt mindennap a világ végéig, és hogy
szól hozzátok, megadva nektek a tisztánlátást.”
2019. október 29. Délután az Úr Jézus: „Drága gyermekeim! Ami most zajlik, az próbatétel: egy szűrő. A sátán is
Engem szolgál, jóllehet, akarata ellenére. Azért engedem
meg ezeket a dolgokat, hogy világossá tegyem mindenki
számára, hogy ki hol foglal helyet. Hogy különválasszam a
férgeset a hibátlantól, az ehetetlent a táplálótól.
Gyermekeim! Ti mindig csak a szépre és a jóra gondoljatok! Röpítsétek fel pici lelketeket, Hozzám! Ott körözzetek
körülöttem, hisz a lelketekben lakom. Az égi dolgokkal, a
magasabb rendűekkel, az isteniekkel törődjetek, amely üdvözít benneteket! Mindig csak tiszta forrásból igyatok! A
Legszentebb Eucharisztiából, amellyel táplállak, és az Én
igémmel, amely igazság és élet. Csak ezekre gondoljatok!
Imádkozzatok azért, hogy mielőbb jöjjek vissza erre a világ63

ra! Gyújtsak fényt az elmékbe, jöjjön el az Én Országom,
legyen meg az Én akaratom! Ígérem nektek, hogy minden
imátokat meghallgatom, és amit kértek, megadom, mert ez
az Én akaratom. A Szentírásban benne áll, és be kell teljesednie.
Dicsőséges visszajövetelem már nagyon közel van. Minden
szem meg fog látni Engem. Azok is, akik gyűlölnek, és
azok is, akik imádnak és várva várnak. Készüljetek! Ez lesz
a ti legboldogabb napotok. Véget vetek minden zsarnokságnak, hazugságnak, egyenetlenségnek. Feltámasztom
Egyházamat, megújítom a világot. Csodálatos, szép jövő
tárulkozik föl előttetek. Csak erre gondoljatok, higgyetek,
reméljetek és bízzatok Bennem!
Ha fel tudnátok fogni, mennyire szeretlek benneteket, belehalnátok a boldogságba, és a viszont-szeretetbe. Gyönge
testetek nem bírná ki azt a szeretet-lángot, tüzet, amely a
Szívemben ég minden gyermekem iránt, akik követnek Engem és életszentségben igyekeznek élni. Szeretetem azok
iránt is lángol, akik örökre elvesznek: vérkönnyeket sírok
miattuk. Végtelenül sajnálom őket, hogy drága, szent Vérem hiába omlott miattuk, hiábavalóvá vált számukra kínszenvedésem és kereszthalálom.
Minden Szentmisét, amelyeken részt vesztek vagy hallgattok, ajánljátok fel a világ végezetéig élő összes papomért! Kérjétek, hogy szeressenek Engem, és hűségesek maradjanak Hozzám mindhalálig! Imáitokra rengeteg
pap tér vissza Hozzám, és ki fognak tartani Mellettem.
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A Szentmise a legnagyobb ima, amely fenntartja az eget és
a földet. Atyám előtt olyan, mintha akkor, abban a pillanatban újra meghalnék a keresztfán, újraáldoznám Testemet
és Véremet az Egyházért.
Drága gyermekeim! Ne keseregjetek, ne szomorkodjatok!
Már pirkad a hajnal, hamarosan felvirrad az Örök Nap. A
béke korszaka már a küszöbön van, amely Édesanyám
Szeplőtelen Szíve Diadalát jelenti. Ha tudnátok, mennyit
imádkozik értetek, ezért a Földért és minden gyermekéért:
egyfolytában hálálkodnátok Neki. Nagy kegyelmeket esd le
minden papfia számára, és mindazoknak, akik Hozzá folyamodnak.
Drága gyermekeim! Haladjatok az egyenes úton, amely
Hozzám vezet, a szűk ösvényen, amely célba juttat, hogy
örökkön-örökké Velem maradjatok, és elnyerjétek az örök
élet boldogságát.
Fogadjátok megerősítő áldásomat, melyet Szívem túláradó,
végtelen, örök, minden emberi értelmet meghaladó szeretetemmel adom rátok az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”
Szentírási megerősítés: 2Kor 6, 16: „Isten mondja”
2019. november 7. Az Úr Jézus: „Drága gyermekeim! Nagyon-nagyon szomorú az Én lelkem. Engeszteljetek és
imádkozzatok! A bűn annyira elhatalmasodott a Földön,
hogy büntetésért kiált. Hatalmas viharfelhők gyülekeznek
az égen. Isten rábocsátja erre a világra a büntetést, amit
érdemel. Már nem elég, hogy egymást gyilkolják, csonkít65

ják, a bálvány is bekerült az Isten házába. Ez pedig a legsúlyosabb bűn, ami csak létezik. Ez váltja ki Isten pusztító
haragját a Földre. Az utolsó csepp az lesz a pohárban,
amikor végleg eltörlik a „véres áldozatot”, a Szentmisét,
ahogy Dániel próféta megírta. Jóllehet, a földalatti Egyházban mindvégig megmarad, de az a rejtekre vonatkozik. A
„hivatalos” Egyházban el fogják törölni. A sátán most olyan
magasra hágott, amennyire a világtörténelem folyamán
még soha nem tudta megtenni. Amikor azt hiszi, hogy győzött, akkor lesz letaszítva.
Gyermekeim! Figyeljétek a jeleket! Egyre nagyobb a bűn,
egyre rosszabb a helyzet minden téren. Engeszteljetek,
engeszteljetek, engeszteljetek és imádkozzatok! Ha megteszitek, a kegyelem elsősorban rátok száll, megmentitek a
lelketeket, és mindazokra kiárad, akik még nem süllyedtek
mélyre a bűnben, vagyis nincsenek megátalkodva.
Sok papban jelen van a bizonytalanság. Nem tudják, mit
fogadjanak el: az „Egyház” tanítása már rég szembe megy
akaratommal. Mekkora arculütés Számomra és Édesanyám számára, amikor lesöprik üzeneteinket az asztalról,
mint valami szemetet. Falak vannak köztük és köztünk,
amelyeket a sátán emel, de nem veszik észre. Mit érdemel
az a gyerek, aki nem áll szóba apjával, anyjával?! Nyilvánvalóan fenyítést. Imádkozzatok papjaimért, kérjétek rájuk a
tisztánlátást, a Szentlelket! Papjaim adnak számot a legtöbbről.
Gyermekeim! Az idő közel. Ítélet haragja sújt most le erre a
bűnös világra. Kétféle tűz jön: először a Szentlélek tüze,
mely kiárad kivétel nélkül minden emberre. Belülről fogja
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égetni őket a lelkiismeret tüze, amikor meglátják bűneiket,
és Engem, Akit értük keresztre feszítettek, hogy mekkora
sérelmet, bántást okoztak Nekem. Bűneikkel megostoroztak, tövissel koronáztak és keresztre feszítettek. Ekkor sokan megundorodnak bűneiktől, meggyűlölik, megutálják
azokat, a szívüket szaggatják, és visszatérnek Hozzám. De
sajnos lesznek megátalkodottak is szép számmal, akik
megmaradnak romlottságukban, és továbbra is Egyházam
ellenségei lesznek. Ily módon a megosztottság megmarad.
Ezért lesznek a vértanúk, mert azokat, akik hűséges maradnak Hozzám, ki fogják irtani.
Az idő eljött. A termés beérett, a próféciák most teljesülnek.
Készüljetek! Hamarosan visszatérek dicsőségemben, és
szám leheletével elsöpröm a gonoszt és minden gonoszságot. Ezért imádkozzatok a legbuzgóbban, a legforróbban!
Megáldalak titeket Szívem túláradó, örök, végtelen szeretetével az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”
Szentírási megerősítés: Márk 16, 19: „Jézus szólt hozzájuk”
2019. november 14. Az Úr Jézus: „Nyisd ki a Szentírást!
Máté 17, 12: „Illés már eljött, de nem ismerték fel, úgy bántak vele, ahogy akartak. Így szenved majd tőlük az Emberfia is.”
„Drága gyermekeim! Ezt mondtam: Énértem gyűlölni és
üldözni fognak titeket, mint ahogy Keresztelő Szent Jánost
lefejezték és vértanú lett, mert nem másította meg az Én
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igémet, és ezzel nem fogadta el a világ bűnös értékrendjét.
Engem is keresztre feszítettek és megöltek az igazságért,
amikor Atyám igéjét hirdettem nekik.
Drága gyermekeim! 2015 augusztusában még ezt mondtam: „az idő rövid”. Már egy-két éve ezt hirdetem: „Az idő
eljött. Az óra itt van. Az Emberfia a bűnösök kezére kerül.”
Egyházamnak ugyanaz lesz a sorsa, ami az Enyém volt:
követni fog Engem a Golgotára és a keresztfára.”
Ma reggelre ezt álmodtam: egy teremben voltam, és egy
pódiumon beszéltem az ott lévőkhöz. Ezt mondtam nekik:
Nagycsütörtök van. Az Úr Jézust elárulták. Most még köztünk van. Láthatjuk Őt úgy, ahogy eddig velünk volt. De
holnap, Nagypénteken már nem láthatjuk, mert elfogják,
megcsúfolják és keresztre feszítik. Hiába beszéltem az ott
lévőknek, ők ügyet sem vetettek rám. Egymással csevegtek, ki-be járkáltak, és végezték hétköznapi jelentéktelen
ügyeiket. Eddig az álom.
Az Úr Jézus folytatja: „Gyermekeim! Most Nagycsütörtök
van. Kislányom! Az álmod azt jelenti, hogy ma sem fogadnak el Engem az emberek, ugyanúgy, mint akkor, amikor itt
éltem ezen a Földön. Mennek a maguk feje után, intézik
apró-cseprő ügyeiket. Rám nem figyelnek, tanításaimat
nem ismerik és nem is akarják megismerni. Amikor azt hirdetted nekik álmodban, hogy „ma még látjuk Őt úgy, amint
köztünk van, de holnap már Nagypéntek lesz, és akkor már
nem fogjuk Őt látni”, ez azt jelenti, hogy ma még láthattok
Engem templomaitokban, a Legméltóságosabb Oltáriszentségben, de amikor eljön a Nagypéntek, el fognak Engem vinni, és nem láttok többé a templomban. Jóllehet, Én
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mindig gondoskodom azokról, akik hűségesek maradnak
Hozzám, ezért a rejtekben fogok köztük maradni. Így kell
érteni: „veletek maradok mindennap, a világ végezetéig”.
Péternek ezt ígértem: a pokol kapui nem vesznek erőt az
Általam alapított Egyházon. Sajnos ez már csak a földalatti
Egyházamra lesz érvényes, mert a „hivatalos egyház” kapuit már bedöntötte a sátán. Ott már tévtanításokat és
eretnekségeket hirdetnek, mi több, még az undorító bálvány is bekerült Isten felszentelt templomába. Ezzel teljesült Dániel próféta szava: „a kárhozatos undokság” már
bent van az Egyházban. Már csak az antikrisztus fellépése
várat egy kicsit magára, de az is hamarosan bekövetkezik.
Gyermekeim! Az eseményekből láthatjátok, hogy már elérkezett az óra. Mint ahogy Engem keresztre feszítettek, úgy
az Engem követők feláldoztatásának ideje is most van itt.
Gyermekeim! Már nincs idő arra, hogy halogassátok megtéréseteket. Vagy most szakítotok végérvényesen bűneitekkel, őszintén megbánjátok, megvalljátok azokat a gyóntatószékben, és papom által Én oldozlak fel benneteket;
vagy megmaradtok benne, és örökre elvesztek. A döntés a
ti kezetekben van. Értelmet és szabad akaratot kaptatok
Atyámtól. Én ezt maximálisan tiszteletben tartom. De figyelmeztetlek titeket: döntéseitek következményét örökre
viselnetek kell. Szavaimat vegyétek nagyon komolyan, és
váltsátok tettekre! Ne törődjetek azokkal, akik ellenkeznek
üzeneteimmel! Mindezt bűneik miatt teszik, mert nem akarnak velük szakítani. Ha Engem követnének, tanításomat és
üzeneteimet is elfogadnák és tettekre váltanák. Semmi újat
nem mondok nektek. Csak az Evangéliumot ismétlem.
Azért, mert nem olvassátok a Szentírást, és ha valaha ol69

vastátok is, már rég elfelejtettétek. Szükségesnek tartom,
hogy felelevenítsem, és a szívetekbe véssem.
Újra mondom: az óra itt van. Az Emberfiát a bűnösök kezére adják. Mint ahogy Saulnak a damaszkuszi úton mondtam: „miért üldözöl Engem”, jóllehet, Én akkor már a
Mennyben voltam, de azonosultam a keresztényekkel, akiket Saul üldözött. Most és a világ végezetéig ugyanúgy
azonosulok minden Engem követő keresztény testvéremmel, akiket üldözni fognak a Nevemért. Tartsatok ki mindhalálig, mert csak aki a végsőkig hűséges marad Hozzám,
az üdvözül.
Már nem sokáig beszélek hozzátok. Az óra itt van. Júdás
már elárult Engem. Most jönnek a katonák, hogy elfogjanak, börtönbe vessenek, és kivégezzenek. Most még
Nagycsütörtök éjszaka van, most még láttok az Oltáriszentségben. De már pirkad Nagypéntek hajnala, amikor
elvesznek Engem az oltárról, és a kárhozatos undokságot
fogják Helyettem imádni. Ti soha ne vegyetek részt ezekben, mert ez az örök kárhozatotokra lenne! Addig járuljatok
szentségeimhez, amíg köztetek vagyok!
Üzeneteimet adjátok tovább, hirdessétek, akár alkalmas,
akár nem! Az óra itt van, az események önmagukért beszélnek. Megáldalak titeket Szívem örök szeretetével,
megerősítő áldásommal, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
Szentírási megerősítés: Máté 22, 31: „Isten mondta”
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2019. november 21. Az Úr Jézus: „Drága kicsi gyermekeim!
Nagy örömöm telik bennetek. Különösen nagy értéket képviseltek ebben a szennyes, romlott erkölcsű világban. Világító fáklyák, napsugarak vagytok, akik a sötétség fiai között
jártok és keltek. Maradjatok meg mindig ilyeneknek, hogy
örökké világítsatok, mint a Nap, az Én Országomban, akik
életpéldátokkal és szavaitokkal az igazságra tanítjátok a
környezeteteket. Mindazoknak hirdessétek Evangéliumomat, akiket elétek hozok: ezt tekintsétek elsődleges feladatotoknak! Őrizkedjetek minden szennytől, bűntől és megbotránkoztató dologtól!
Drága Gyermekeim! Az idő itt van. Már felkészítettelek
benneteket. Hamarosan nagy üldözés következik rátok.
Különösen a katolikusokra. Ellenfelem jól tudja, hogy ti
vagytok a legerősebbek, mert Engem hordoztok a szívetekben, Aki védőpajzsotok vagyok. Ezért akar kiirtani benneteket, hogy ne tanítsatok, és ne mutassatok példát sziklaszilárd hitetekkel. De ellenfelem csak annyit tehet,
amennyit Én megengedek.
Drága kicsinyeim! Minden úgy lesz, ahogy előre megmondtam nektek. A harc már nyíltan folyik: az igazság és az
eretnekség harca. Nagy sötétség borult erre a világra, szellemi sötétség, amely a démonok uralma. A terv már kész,
hogy miként fognak elvenni Engem (a Legméltóságosabb
Oltáriszentséget) tőletek. Amikor ez megtörténik, akkor
papjaimat kényszeríteni fogják a bálványistenek imádására,
amint azt az Ószövetségi Szentírásban olvashatjátok. Fenyegetni fognak benneteket, legfőképp a papokat, hogy ha
nem imádjátok bálványisteneiket, akkor megölnek benneteket. Azért kényszerítik elsősorban a papokat, mert ők a ti
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vezetőitek, akik példaképül szolgálnak nektek. Imádkozzatok értük! Azért, hogy bízzanak Bennem, és hagyatkozzanak Rám teljesen! Akkor fognak végképp elkülönülni egymástól azok, akik behódolnak a bálványoknak, és akik
nem.
Drága gyermekeim! Eljött a szétválasztás órája. Most fogom különállítani a juhokat és a kosokat. A juhok a jobbomra, a kosok a balomra fognak állni. A jobbomon levőknek
ezt fogom mondani: Jöjjetek, Atyám áldottai! Vegyétek birtokba az Országot, mert hűségesen kitartottatok Mellettem,
követtetek Engem, megvallottátok Belém vetett hiteteket,
véretek kiontása árán is! A balomon állóknak pedig ezt fogom mondani: Jaj nektek, képmutatók, árulók, júdások,
akik megvetettetek Engem és a nyájat a kárhozatba vezettétek. Takarodjatok az örök tűzre, amely az ördögöknek és
az őt követőknek készült!
Drága gyermekeim! Nem tudjátok felfogni ezeknek a szavaknak a súlyát és a jelentését, mert nem láthatjátok a poklot és a Mennyországot: csak a hit a tiétek. Ha elhiszitek
szavaimat és tettekre váltjátok figyelmeztetéseimet, üdvözültök, de ha nem, elkárhoztok.
Drága gyermekeim! Már itt az óra. Fel fog lépni az
antikrisztus. Elkezdi megtévesztő csodáit, hogy lehetőleg
mindenkit becsapjon. Emberemlékezet óta még soha nem
volt ennyire próbára téve a hit, mint most. Kérjétek Tőlem
szüntelenül az erős hit kegyelmét, hogy megvalljatok Engem és kitartsatok Mellettem mindhalálig! Az idő eljött. Lezárul ez a korszak. Az ég felhőin visszajövök dicsőségben,
és szám leheletével elsöpröm a gonoszt. Imádkozzatok,
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hogy ez mielőbb megtörténjen! Amikor visszajövök, emeljétek föl fejeteket, mert elérkezett Megváltásotok. Várjatok
Engem szüntelen készenlétben! Lámpásotok legyen tele
olajjal, mint az okos szüzeknek, és akkor bármikor is jövök
értetek, akár dicsőségemben, akár az egyéni halál által, be
fogtok jönni Velem a menyegzőre. Erre áldalak meg titeket
Szívem túláradó, végtelen szeretetével az Atya, a Fiú és a
Szentlélek nevében.”
Szentírási megerősítés: Mt 16, 17: „Jézus mondta
2019. november 28. Az Úr Jézus: „Drága gyermekeim!
Egyre közeleg a vég. Ezek az olvasmányok, amiket az
egyházi év végén felolvasnak, amelyekben dicsőséges
visszajövetelemről van szó, nagy konkrétummal bírnak a
jelen időkre. Rendkívüli eseményeknek vagytok és lesztek
még tanúi. Már régóta folyamatosan teljesülnek Joel próféta látomásai és a Szent Evangélium, amiben Én beszélek
hozzátok. Szavaim élő, eleven közlések, melyet Szentlelkem által itt és most folyamatosan elétek tárok. Jóllehet, az
Evangélium szavai többször beteljesültek, de ez nem jelenti
azt, hogy még mindig sok időtök lenne dicsőséges visszajövetelemig.
Gyermekeim! Csak azért mondom, hogy tudjátok: a világ
még soha nem volt ilyen mélyen a bűnben, mint most.
Százszor rosszabb, mint Szodoma és Gomorra, amit kénköves eső pusztított el. Felmérni nem tudjátok azt a káoszt,
amit a főördög és démonai idéztek elő szellemi és fizikai
síkon egyaránt. Ez a legnagyobb csapás az emberiségre,
amikor ellenfelem direkt a lelkek vesztére tör.
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Kicsinyeim! Csak Nálam vagytok biztonságban. Aki Hozzám folyamodik, és Engem kér, az megmentette lelkét. Azt
az embert vezetem, megtanítom törvényeimre, és ha megtartja, üdvözül.
Kicsi gyermekeim! Ti a legnagyobb kincs birtokosai vagytok. Anyaszentegyházam tagjai a keresztség által Atyám
gyermekei, és a Szentáldozások által élő tabernákulumaim
vagytok. Ehhez a kincshez nem mérhető az egész világ,
ami itt marad, elmúlik, és csak ideig-óráig élvezhetitek. Én
mindörökre a tiétek vagyok, veletek maradok, és amikor
elhozom végórátokat, Én fogadlak be titeket irgalmas Szívembe, mint ahogy most ti fogadtok lelketekbe Engem az
Oltáriszentségben.
Egyházam már régóta kettészakadt. Most már csak az van
hátra, hogy hivatalosan is megfosszák papjaimat szolgálatuk betöltésétől arra hivatkozva, hogy nem fogadják el az
eretnektanításokat. Ők megmaradnak megátalkodottságukban és menetelnek a széles úton, ami a pokolba vezet.
Nem tudtok mit kezdeni velük, mert annyira elmerültek bűneikben, hogy képtelenek fölkelni, mert nem is akarnak. Ti
viszont, kicsinyeim, akiket megfosztanak hivataluktól, egy
pillanatra se aggódjatok. Mert nagyobb a ti kincsetek, mint
amit elvesznek tőletek. A tiétek az igazgyöngy, az Én igaz
és hiteles tanításom, és Én Magam, Aki jelen vagyok köztetek a tanításban, az Oltáriszentségben és a szeretetben.
Jaj, azoknak, akik felcserélnek Engem a bálványisteneikkel, mert hozzájuk lesznek hasonlóak: van szemük, de nem
látnak, van fülük, de nem hallanak, megkérgesedett a szívük, hogy meg ne térjenek. Ők már most ellenfelem martalékai. Őszintén sajnálom őket, de tiszteletben kell tartanom
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szabad akaratukat. Ezért tetteik következményeit örökké
viselniük kell.
Drága gyermekeim, most hozzátok szólok, akik szent igéimmel táplálkoztok nap mint nap. Úgy szívjátok magatokba,
mint a csecsemő anyja tejét. Én, mint Jó Pásztor, gondoskodom rólatok. Füves legelőkre terellek és hűs patak friss
vizével itatlak benneteket. A napfény az Én szeretetem,
amely átjárja lelketeket, megvilágosítja elméteket, hogy
fölismerjétek az egyetlen igazságot, az Én tanításomat, és
ahhoz szabjátok tetteiteket. Ti már most az örök életet birtokoljátok. Tartsatok ki Mellettem mindhalálig! Hamarosan
nagy próbára lesz téve a hitetek. Keményen üldözni fognak
titeket tanításom megtartása miatt. Ha Bennem bíztok, nem
szégyenültök meg. Bizalmatok mértékében kapjátok Tőlem
a kegyelmet.
Drága gyermekeim! Nagyon kemény és alapos üldözés fog
jönni. Az antikrisztus különös kegyetlenséggel fogja üldözni
Egyházamat és annak tagjait. Mindenkit arra akar kényszeríteni, hogy őt imádják és fogadják el messiásnak. Ti ezt
soha ne tegyétek meg! Majd amikor eljön uralkodásának
vége, letelik a három és fél év, akkor megjelenek az ég felhőin dicsőségben. Sebeim ragyogni fognak, mint izzó fényforrások. Dicsőségem oly nagy lesz, hogy beborítja a
Mennyet és a Földet, és minden szem meg fog látni Engem. Akkor sokan jajkiáltásokban törnek ki, akiket megtévesztett az antikrisztus, hogy ő a messiás, és fölismernek
Engem, Aki az igazi Krisztus vagyok. Ti, akik kezdettől fogva elvetitek az antikrisztust, örömujjongásban fogtok kitörni
visszajövetelemkor, mert tudjátok, hogy elérkezett Megváltásotok.
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Drága gyermekeim! Erre várjatok: dicsőséges visszajövetelem már a küszöbön áll. Imádkozzatok érte mindennap,
hogy jöjjek vissza, semmisítsem meg a gonoszt szám leheletével, alkossam újjá a Földet, és elhozzam nektek az ezer
éves béke korszakát. Boldogok lesznek azok, akik ebben
az Új Világban fognak élni. Amikor ezer évre megkötözöm
a sátánt, aki minden rossznak a forrása.
Készüljetek, az idő eljött! Olvassatok a jelekből! Minden
próféciám valóra válik. Megáldalak titeket, akik üzeneteimet
olvassátok, és tanításaimat tettekre váltjátok Szívem végtelen, örök szeretetével, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”
Szentírási megerősítések: Máté 22, 37: „Jézus felelte”
2019. december 5. Az Úr Jézus: „Drága gyermekeim! Elérkezett az óra. Ha látnátok, mi van a kulisszák mögött, megrémülnétek. Én, Aki mindent tudok és látok, a szívek és a
vesék vizsgálója vagyok, tudom, hogy már minden elő van
készítve megsemmisítésetekre. Amint mondtam: „gyűlölni
fognak titeket az Én Nevemért”. Ez most hatványozottan
érvényes. Hasonlítsátok össze életszentségeteket a bűn
fertőjével, amiben a világ fiai dagonyáznak, mint sertések a
pocsolyában. Emiatt a különbség miatt gyűlölnek titeket,
mert ti messze fölötte álltok ezeknek, és életszentségetek
úgy világít, mint a Nap. Maradjatok meg mindig ilyennek,
éljetek szüntelen készenlétben, legyetek éberek, mert hamarosan lecsap a világra a pusztítás, amint azt a jövendölésekben, a Szentírásban tudtul adtam nektek. De még mielőtt a nagy világégés bekövetkezne, démonok milliárdjai
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folytatnak ádáz szellemi harcot a lelkekért, hogy mindenkit
elveszejtsenek, ha lehet, még a választottakat is.
Kicsinyeim! Egyedül Nekem akarjatok mindig megfelelni!
Csak az Én törvényeimet tartsátok meg: a világgal ne foglalkozzatok! Határolódjatok el minden bűntől és minden
bűnre vezető alkalomtól! A bűn képviselőit nagy ívben kerüljétek! Ezekkel nemcsak, hogy nem kell, hanem nem is
szabad békét kötni. Mert, ahogy a tűz meg a víz, nem fér
össze, úgy a bűn és az életszentség sem fog soha közös
nevezőre jutni.
Imádjatok Engem a tabernákulum csöndjében, s ha nincs
rá mód, akkor a lelketek hetedik szobájában! Én mindig
bennetek vagyok, és kitartok egyik Szentáldozástól a másikig. Engeszteljetek a szegény bűnösökért! Sok ember azért
kap keresztet, hogy általa üdvözítsem. Akik pedig már leszenvedték a bűneikért járó vezeklést, azok másokért
szenvednek, hogy általuk mentsem meg a lelkeket. Ti
vagytok az Én kinyújtott kezeim, bennetek folytatom életemet a Földön, ezért nagyon kedvesek vagytok Nekem.
Nagy lesz a jutalmatok a Mennyben.
Fogadjátok áldásomat, melyet Szívem túláradó, végtelen,
örök szeretetével adom rátok az Atya, a Fiú és a Szentlélek
nevében.”
Szentírási megerősítés: Mt 26, 1: „Jézus szólt”
2019. december 12. Az Úr Jézus: „Drága gyermekeim! Elérkezett az óra. A sátán támadása a tetőfokára hágott. Még
a ti korotokban fel fog lépni az antikrisztus. Én pedig visz77

szajövök dicsőségben, és szám leheletével elsöpröm a gonoszt. Jóllehet, nagyon nehéz korban éltek, de oltalmam
alatt vagytok. Megóvlak titeket, mert a szívetek tele van
Irántam szeretettel. Sokan szerették volna látni és hallani,
amiben nektek részetek lesz, ezért örüljetek és emeljétek
föl fejeteket, mert amikor visszatérek dicsőségemben az ég
felhőin, elérkezik a ti megváltásotok. Akkor az igazakat,
akik Bennem hunytak el, feltámasztom, dicsőséges testben
visszahozom őket, és az ezer éves béke uralmában Velem
együtt fognak uralkodni. A kárhozottak nem támadnak fel:
ők majd a végítéleten nyerik el csúfos külsejüket, amiben
örökkön-örökké fognak szenvedni.
Ó, drága kicsinyeim, ha láthatnátok, mit jelent elkárhozni,
és ha csak egy pillantást vethetnétek a Mennyre, mind
szentül élnétek. Még a legnagyobb kínszenvedéseket is
vállalnátok, csakhogy bekerüljetek a Mennybe. Helyesen
írta Szent Pál: „ennek az életnek a szenvedései véleményem szerint nem mérhetők az eljövendő dicsőséghez,
amely majd megnyilvánul rajtunk.” (Róm 8, 18) Mindezt
azért mondtam nektek, hogy bár üldözést szenvedtek, és
sokféle nyavalyák, betegségek és egyéb gondok terhelnek,
tartsatok ki mindhalálig Mellettem, mert csak aki mindvégig
kitart, az üdvözül. Tegyétek meg törvényeimet, és akkor
nincs mitől félnetek!
Kicsinyeim! Teljes szívetekből kérjétek, hogy mielőbb jöjjek
vissza a Földre, és elhozzam nektek az oly nagyon áhított
békét és az Én szeretetemet! Addig is tekintsetek Rám, a
Megfeszítettre! Merüljetek el Bennem, Aki oly nagyon szerettelek titeket, hogy az életemet áldoztam értetek! Magamra vettem bűneiteket, és rettenetes kínszenvedéssel és
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kínhalállal fizettem le adósságotokat. Ezért soha ne kövessetek el bűnt! Inkább meghaljatok, mint hogy vétkeznétek!
Mert ha bűn nélkül haltok meg, lelketek egy boldog örökkévalóságban egyesül Velem, de ha vétkeznétek, a bűn elszakítana titeket Tőlem, és lelkestül-testestül az örök tűzbe
kerülnétek. Az Én békémet adom nektek, amit a világ nem
adhat. Fogadjátok áldásomat, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”
Szentírási megerősítések: Máté 24, 44: „Legyetek hát készen, mert az Emberfia abban az órában jön el, amelyikben
nem is gondoljátok!” Máté 25, 13: „Legyetek hát éberek,
mert nem tudjátok sem a napot, sem az órát.”
2020. jan. 1. Az Úr Jézus: „Drága gyermekeim! Adjatok hálát, hogy megérhettétek ezt az újévet! Sokan nem érhették
meg. Örökre eltávoztak a holtak honába. Közülük rengetegen a tisztítótűzbe mentek, mert bár hittek Bennem, és
időnként jót is cselekedtek, de nem gyakorolták vallásukat.
E mögött az volt, hogy nem szerettek Engem. Ha szerettek
volna, ki se bírták volna Nélkülem. Igyekeztek volna gyakran megfürdetni lelküket a bűnbánat szentségében, és siettek volna Hozzám a Szentmisére, hogy a lelkükbe fogadjanak a legméltóságosabb Oltáriszentségben. Mivel ezt elmulasztották, ezért nem jöhettek be a Mennybe. Most a
tisztítótűzben kell levezekelni bűneiket. Bár rettenetesen
szenvednek, mégis hálát adnak Nekem nagy irgalmasságomért, hogy nem engedtem őket elkárhozni.
Gyermekeim! Mindezeket azért mondtam el nektek, hogy
nem elég a jó szándék. Azt tettekre is kell váltani. Igyekez79

zetek rendszeresen járulni a szentségekhez, mert csak így
lesztek szüntelen készenlétben! Ezt kértem ugyanis tőletek.
Gyermekeim! Az életetek a földön rövid. Nem tudhatjátok,
mit hoz a holnap. Bármikor meg kell állnotok Szent Színem
előtt. Ott megmutatom nektek egész életeteket. Látni fogjátok minden gondolatotokat, szavatokat, cselekedeteteket.
Az időt arra kaptátok, hogy életszentségre jussatok, és másokat is erre vezessetek. Ezért haltam meg értetek a keresztfán. Ha Nekem olyan fontos volt az üdvösségetek,
hogy vállaltam a kínhalált, nektek miért nem fontos a megszentelődésetek? Ha Engem állítanátok életetek középpontjába, ha nem hagynátok, hogy bármi vagy bárki megelőzzön, akkor most boldogok lennétek. Azért, mert ha
bármelyik pillanatban meghalnátok, egyenesen feljöhetnétek Hozzám a Mennybe.
Minden ember érzi a lelke mélyén, hogy halála után hová
fog távozni a lelke. Aki életszentségben él, az vágyakozik a
Velem való nagy találkozásra. Szent Pállal együtt mondja:
„számomra az élet Krisztus, a halál pedig nyereség. Ha
meg tovább kell élnem, az gyümölcsöző munkát jelent.
Nem tudom tehát, mit válasszak. Mind a kettő vonz: Szeretnék elköltözni, hogy Krisztussal egyesüljek, mert ez mindennél jobb volna.” (Fil 1, 21-23)
Akik bűnben élnek, félnek a haláltól. Minél súlyosabb bűnben, annál jobban. Hallani sem akarnak a halálról. Pedig
aki megszületik, annak meg is kell halnia. Itt a Földön csak
zarándokok vagytok. Egész életetekben úton vagytok. Az
út egyszer véget ér. Jó és üdvös lenne, ha ezt mindig eszetekben tartanátok. Akkor állandóan csak arra készülnétek,
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hogy mi lesz, ha megérkeztek. Hogy hová, azt a ti cselekedeteitek dönti el. Rajtatok múlik minden. Szabad akaratot
és értelmet kaptatok.
Akik még nem élnek életszentségben, azok változtassanak
mielőbb, mert sötét felhők gyülekeznek az égen. Már túl
sok a bűn. A fenyítés nem várat magára. Túláradó szeretetem és kegyelmem mondatja ezt Velem. Azért, mert mindnyájatokat meg akarlak menteni. Vigyázzatok! Ne hallgassatok a sátánra, aki a világ fejedelme! Az életet nem élvezni kell, hanem okosan felhasználni az időt, mert hamar lejár. Szeressétek Istent teljes szívetekből úgy, hogy megtartjátok törvényeit! Szeressétek egymást Énbennem tisztán
és szentül! Isten Maga a szeretet. Csak Őbenne tudtok
igazán szeretni. Soha ne kövessetek el bűnt! Ez választ el
titeket Tőlem, üdvösségetek Szerzőjétől. Csak Bennem van
örök életetek. Csak akkor vagytok közösségben Velem, ha
szentül éltek. Erre áldalak meg benneteket Szívem végtelen, örök szeretetével, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”
Szentírási megerősítés: 1 Tessz 2, 13: „Isten szava”
2020. január 8. A kegyelem órájában az Úr Jézus: „Drága
gyermekeim! Készüljetek, mert hamarosan kiárasztom
Szentlelkemet, Aki mindenkinek megmutatja lelke állapotát.
Akkor az Én szememmel fogjátok látni egész életeteket.
Minden gondolatotokat, szavatokat, cselekedeteteket. Abban az órában, amikor nem is gondoljátok.
Éljetek szüntelen készenlétben! Ez az Irántam való lángoló
szeretetet és a Belém vetett hitet jelenti. Higgyetek szava81

imban, amelyek beteljesülnek a maguk idejében! Időpontot
nem mondok, mert akkor egyesek halogatnák megtérésüket. De a jelekből látnotok kell, hogy a próféciák beteljesülnek. Ítéletem sújtja ezt a világot. Az elemek, a természet
erői fellázadtak az emberek bűnei ellen. Most, még a ti korotokban teljesülnek Szent Péter apostol szavai: „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 Pét 3, 1013)
Drága gyermekeim! Ezek a Szentírás szavai, amelyeknek
be kell teljesülniük. A világ még soha sem volt ilyen felkészült arra, hogy önmagát megsemmisítse. Nagyon elhatalmasodott a bűn. Az Isten nem kell, földi élvezetek után futnak, a semmit markolják, és végül a kárhozatba zuhannak.
Drága gyermekeim! Adjatok hálát azért, hogy Hozzám tartoztok! Mindennap imádkozzátok el a Te Deum-ot! Szent
Pál szavaival figyelmeztetlek benneteket: „Aki áll, vigyázzon, hogy el ne essék.” Szüntelen őrködjetek lelketek tisztasága fölött! Tápláljátok a lelketekben az Isten iránti szeretetet úgy, hogy gondoljatok gyakran tanításomra és kínszenvedésemre! Mindig Én, az Isten Egyszülött Fia, a megtestesült Ige álljak szemetek előtt! Soha ne legyen drága
semmi ár, áldozat és szenvedés a lelkek megmentéséért!
Nézzetek Rám, a keresztre! Nálam többet senki sem szen82

vedett. Mindezt az áldozatot ártatlanul hoztam meg értetek,
irántatok való szeretetből, mert azt akarom, hogy ott legyetek, ahol Én, és lássátok dicsőségemet.
Nagyon sért Engem a bűn, és undorodom tőle, de leginkább az embernek válik kárára, mert ez által szakítja el
magát Tőlem, üdvössége Szerzőjétől, és mindattól a kegyelemtől, amelyet neki adtam, és még akarok ajándékozni. Ezért, kicsinyeim, határolódjatok el minden kísértéstől,
bűntől! Ne álljatok szóba a sátánnal! Egyedül Engem szemléljetek a Tábor hegyén a három tanítvánnyal együtt, dicsőséges Testemben, amikor a Mennyei Atya szózata hangzott: „Ez az Én szeretett Fiam, Őt hallgassátok.” Életetek
minden percében legyetek Velem! Szemléljétek dicsőségemet, és vágyakozzatok arra, hogy egy egész örökkévalóságon át Engem lássatok, imádjatok, szeressetek, dicsőítsetek, magasztaljatok és hálát adjatok Nekem.
Gondoljatok arra, amit Szent Pál apostol mondott: „ennek
az életnek a szenvedései véleményem szerint nem mérhetők az eljövendő dicsőséghez, amely majd megnyilvánul
rajtunk.” (Róm 8, 18) Ne zúgolódjatok, ha próbatételekkel,
csalódásokkal és szenvedésekkel látogatlak meg benneteket! Ezeknek kettős céljuk van. A lélek megszentelődése,
tisztánlátása és alázatra tanítása. Nézzetek Rám, a keresztre! Nálam jobban senki sem lett megalázva.
Szenvedéseitekben gondoljatok arra, hogy Én is kínszenvedésem és kereszthalálom által mentettem meg a lelkeket. Minden Engem követőt arra hívtam meg, hogy egyesüljön Velem a szenvedésekben, a megaláztatásban és az
engedelmességben. Ha ezt teszitek, Atyám úgy tekint rátok, mint Rám, szeretett Fiára, Aki bennetek folytatom éle83

temet és Megváltásom hatalmas művét. Lelkeket mentek
általatok.
Emlékezzetek arra, hogy mire hívtalak benneteket: „Aki
Utánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye föl mindennap keresztjét, úgy kövessen Engem.” Az önmegtagadás
nem a saját vágyaitok beteljesülését és az ahhoz való ragaszkodást jelenti. Szabaddá tesz benneteket arra, hogy
átadjátok az életeteket Nekem, és minden élethelyzetben,
de legfőképpen a nehéz dolgokban, a szenvedésekben
Velem együtt ismételjétek szavaimat: „Atyám, ne úgy legyen, ahogy Én akarom, hanem amint Te.” Ilyeneknek
akarlak látni benneteket! Ha példámat követitek és engedelmeskedtek hívásomnak, nagyon gazdagon érkeztek
meg Országomba. Mindenki a kapott talentumokról ad
számot. Azok, akikre sokat bíztam, sokról fognak felelni.
Ezért ti, gyermekeim, mindenben jó példával kell, hogy elől
járjatok.
Drága gyermekeim! Életeteket tekintsétek úgy, mint Nekem
szentelt áldozatot, mert mindazokat, akiket kiválasztottam
és meghívtam, Magamhoz teszem hasonlóvá. Áldozattá
lettem értetek. Nem csak a keresztfán, hanem már fogantatásomtól fogva, amikor engeszteltem a világ végéig élő
összes ember bűneiért. Papjaimat és a Nekem szentelteket
erre az útra hívtam. Ezt pedig úgy hívják, hogy keresztút.
Szelíd tekintetem rajtatok nyugszik, Szívem szeretete átölel, és mindig csak a javatokat akarja. Az Én békémet
adom nektek, és vezetlek, hogy fölismerjétek, és mindig
megtegyétek akaratomat. Fogadjátok szeretetteljes, Szív84

ből jövő áldásomat az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”
Szentírási megerősítés: Máté 17, 5: „a felhőből szózat hallatszott: „Ez az én szeretett Fiam, akiben kedvem telik, őt
hallgassátok!”
2020. január 9. Az Úr Jézus: „Nyisd ki a Szentírást!” Máté
21, 13: „Meg van írva – mondta –, hogy az én házamat az
imádság házának fogják nevezni, ti pedig rablók barlangjává teszitek.”
„Drága gyermekeim! Mára megvalósult, amit a Szentírásban olvastatok: „Egyházamat az imádság házának fogják
hívni, ti pedig rablók barlangjává teszitek azt.” Egyházam
végérvényesen kettészakadt. Az eretnekek és a kufárok
rablók barlangjává tették. Még megmaradt egy igaz rész,
akik imádság házává teszik.
Drága gyermekeim! Azt kérem tőletek, hogy rendületlenül
higgyetek és bízzatok Bennem, és tegyétek meg mindazt,
amit kérek tőletek! Jóllehet, az időpontokat tudni nem a ti
dolgotok, mert ti földiesen gondolkodtok, Én pedig magasan fölötte állok az ember gondolatainak. Mindazonáltal
kedvesek Nekem azok a gyermekeim, akik feltétel nélkül
igent mondanak kinyilatkoztatásaimra, maradéktalanul
megteszik kéréseimet, és hisznek Bennem még akkor is,
ha időnként kitolom az időt és megszégyenülnek. Ez még
nagyobb alázatra, ráhagyatkozásra és engedelmességre
készteti őket.
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Üzeneteimet azért kapjátok, hogy tudjátok értelmezni korotokra, napjaitokra a Szentírást. Amikor azt mondtam, hogy
„vajon talál-e hitet az Emberfia, amikor visszatér a Földre”,
ez most napjaitokban beteljesedett. Rengeteg a hitetlen, az
istenkáromló és a súlyos, halálos bűnben élő személy. Rátok miattuk sokkal nagyobb felelősség hárul. Mert ki mást
kérhetnék meg, mint titeket, hogy engeszteljetek és imádkozzatok értük, hogy el ne vesszenek. Minden igazán hívő
ember legnagyobb hivatása az, ha Velem, Megváltójával
egyesülve kész elfogadni minden áldozatot és szenvedést
a lelkek megmentéséért.
Édesanyám is csak el-elgondolkodott a pásztorok szavain,
és az angyal beszédén. Tanuljatok Tőle alázatot és engedelmességet! Fogadjátok el, hogy Isten mindenható: bármit
bármikor megtehet. Várjatok türelemmel a próféciák beteljesülésére, és ha haladékot kaptok, örüljetek neki, hogy
még mindig adok időt a bűnösök megtérésére és a ti tökéletesedésetekre.
Legyetek mindig derűsek és vidámak! Ne hagyjátok, hogy
rátok telepedjen a sátán, és rossz hangulatot tápláljon a
lelketekben! Adjátok át Nekem mindig félelmeiteket, aggályaitokat! Kérjétek Tőlem, hogy Én cselekedjek! Én mindig
veletek vagyok. Szívem szeretete átölel, Szentlelkem vezet, és bölcsességet ad nektek. Szent angyalaimat küldöm
hozzátok, hogy ők dolgozzanak általatok. Szentlelkemet
adom nektek, hogy Ő halmozzon el bölcsességgel, és vezessen életetek minden útján. Én pedig, az élő Krisztus,
drága Szent Testemmel és Véremmel táplállak, hogy egyre
jobban merüljetek el Bennem, az örökkön élő Istenben. Legyetek tökéletesek, szentek, mert csak így lesztek méltóak
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Hozzám! Azt akarom, hogy mindig tiszta lélekkel fogadjátok
szívetekbe az Eucharisztiát! Ha mindig szentül éltek, egyre
jobban megnyitom szíveteket és egyre több kegyelmet tudtok befogadni.
Mindig csak arra gondoljatok, hogy szeretlek benneteket!
Kéjétek Tőlem a kegyelmet, hogy viszont tudjatok szeretni
Engem olyan mértékben és oly módon, ahogyan Én ezt
öröktől fogva elgondoltam felőletek. A tökéletes szeretet
ebben áll: kiüresíteni önmagatokat, mindent átadni Nekem,
semmit meg nem tartani, függetlennek lenni mindentől,
még önmagatoktól is. Csak ez az állapot tesz szabaddá
arra, hogy osztatlan szívvel Engem szolgáljatok, csak az
Enyémek legyetek. Ne kötődjetek semmihez és senkihez,
csak egyedül törvényeim megtartásához! Ha ezt meg tudjátok tenni, rövid úton szentté formállak benneteket. Szabad
akaratot és értelmet kaptatok. Ez az ember méltósága,
mellyel maga az Isten ajándékozta meg, amikor megteremtette. Ha ezt visszaadjátok Nekem, akkor egyből tökéletessé tudlak tenni. De ha egy pici részt is megtartanátok magatoknak, az már korlátozza bennetek való tevékenységemet. Ez azt jelenti, hogy nem tudnátok tökéletesek lenni.
Fogadjátok áldásomat, melyet minden emberi értelmet
meghaladó, örök szeretetemmel adom rátok az Atya, a Fiú
és a Szentlélek nevében.”
Szentírási megerősítések: 2 Pt 1, 14: „Jézus Krisztus tudtomra adta”
2020. február 2. Az Úr Jézus: „Nyisd ki a Szentírást!”
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Erre a részre nyílt ki: Máté 18, 19: „Azt is mondom nektek:
Ha ketten közületek valamiben egyetértenek a földön, és
úgy kérik, megkapják mennyei Atyámtól.”
Az Úr Jézus folytatta: „Nagyon imádkozzatok, hogy hazátokat ne érje el a vírus! Ha eleget imádkoztok, nem fogja elérni.
Sokan halnak meg ezekben a percekben. Imádkozzatok
értük, hogy megkapják a jó halál kegyelmét!”
Szentírási megerősítés: Máté 25, 45-46: Bizony mondom
nektek, amit a legkisebbek valamelyikével nem tettetek,
velem nem tettétek. Ezek örök büntetésre mennek, az igazak meg örök életre.”
2020. február 6. Az Úr Jézus: „Drága gyermekeim! Már
minden előre el van tervezve. Hamarosan kitör a keresztényüldözés. Olyan átfogó és alapos lesz, hogy szinte alig
marad keresztény a földön. Ha Én nem gondoskodnék rólatok, még hírmondó sem maradna közületek. A nagy szorongatás rövid ideig fog tartani. Azért engedem meg, hogy
különválasszam a hűségeseket a hűtlenektől. Akik lángolóan szeretnek Engem, az életüket fogják adni Értem, de a
langyosak el fognak pártolni.
Drága gyermekeim! Készüljetek a nagy szorongattatásra!
Olyan nagy szenvedés zúdul erre a világra, amilyen még
soha ezelőtt nem volt, és ezután sem lesz. Értetek, választottaimért rövidítem meg az időt, mert egyetlen túlélő sem
maradna. Ha ezt nem tenném, a sátán még a választottakat is a pokolra taszítaná.
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Gyermekeim! Minden félelmet űzzetek ki a szívetekből! Ne
féljetek azoktól, akik a testet megölik, de egyebet nem tehetnek! Határtalanul bízzatok Bennem! Én mindenható vagyok, és végtelenül szeretlek benneteket. Erről Vérem kiontásával is tanúságot tettem. Kapaszkodjatok Belém! Kérjétek magatokra értetek kiontott drága Szent Vérem oltalmát!
Ha ezt teszitek, a sátán megszégyenül és futva menekül
előletek. Vérem ugyanis égeti és megvakítja. Vérem az Én
szelíd, odaadó szeretetemről tanúskodik. Arról a hatalmas
áldozatról, amelyet a ti üdvösségetekért hoztam meg. Nem
akarom, hogy csak egy is elvesszen közületek. Jól jegyezzétek meg, amit Júdásról mondtam, aki elkárhozott: „jobb
lett volna, ha meg sem született volna”.
Gyermekeim! Váltsátok tettekre a főparancsot! Kérjétek
Tőlem a hit kegyelmét, és azt, hogy olyan lángolóan szeressetek Engem, hogy az életeteket is oda tudjátok adni
Értem. Ez alatt nem csak a vértanúságot értem, hanem azt
az odaadó, lelkes szolgálatot, amit elvárok minden Engem
követőtől.
Azt kérem tőletek, hogy vásároljatok be szükséges alap
dolgokat: élelmiszert, vizet és minden egyéb szükségeset,
mert ide is eljön a nagy szorongatás, amikor kifosztják az
üzleteket, és nem lesz hol feltölteni éléskamrátokat. Mindenből vegyetek annyit, amennyi csak elfér, és ha szükségetek lesz rá, megszaporítom az ételt. Látjátok, hogy ez a
járvány is milyen hirtelen jött. Sajnos Magyarországnak is
szüksége van a megtisztulásra, mert itt is rengeteg a bűn.
Imádkozzatok hazátokért, imáitokra enyhítem a csapásokat.
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Fogadjátok Szívem túlcsorduló szeretetével rátok adott áldásomat az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”
Szentírási megerősítés: Máté 21, 42: „Jézus mondta”
2020. február 20. Az Úr Jézus: „Drága gyermekeim! Az éj
sötétje már leszállt erre a világra. De ez az éjszaka nem a
napszak éjszakája, hanem démonok milliárdjai feketéllenek
az égen. Sajnos Én nem kellek, Engem elvetnek, a lelkükben keresztre feszítenek és átkarolják a kárhozatba vezető
utat.
Drága gyermekeim! Kövessetek végig a keresztúton! Ne
csüggedjetek, mert minél nagyobb a baj, Én annál több kegyelmet adok. Imádkozzatok és engeszteljetek a szegény
bűnösökért, mert rengeteg lélek hull a kárhozatba! Kérjétek
hazátokra Mindszenty bíboros védelmét: nagyon sokat tud
tenni országotokért. Mint ahogy már megmondtam: Egyházamra ugyanaz az út vár, amit Én bejártam előtte. Az igazakat megölik, az Egyház fölmegy a Golgotára, a keresztre,
és miután meghalt, és már úgy látszik, hogy minden elveszett, akkor üt a győzelem órája. A sátán kikérte Egyházamat, hogy megrostálja. Amikor a legnagyobb lesz a baj,
akkor térek vissza az ég felhőin, és szám leheletével elsöpröm a gonoszt. Amikor ellenfelem azt hiszi, hogy végérvényesen győzött, akkor taszítom le a pokol fenekére. Imádkozzatok, hogy dicsőséges visszajövetelem mielőbb megtörténjen! Amikor látjátok, hogy az ég felhőin ragyogok,
jobban, mint a Nap, emeljétek föl fejeteket és örüljetek,
mert elérkezett megváltásotok. Onnantól érvénybe lép az
ezer éves béke uralma: nem lesz többé bűn, sem fájdalom,
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sem jajkiáltás, sem halál. A szenteket mind feltámasztom,
dicsőségemben fognak ragyogni örökkön-örökké, és viszszatérnek a földre. Csodálatos világ lesz, amit el sem tudtok képzelni. A ti életetekben teljesülnek a Jelenések könyvének szavai, a csapások, a nagy tisztítás, és miután újjáalkottam ezt a földet, az Új Paradicsom.
Drága gyermekeim! Ne féljetek azoktól, akik a testet megölik, inkább a bűntől féljetek, ami elválaszt Tőlem. Tartsatok
ki Mellettem mindhalálig, éljetek életszentségben, mert ez
az egyetlen biztosíték arra, hogy elnyeritek az üdvösséget.
Lélekben legyetek mindig kicsiny gyermekek, hagyatkozzatok Rám teljesen! Adjátok át Nekem minden gondotokat,
problémátokat, bízzatok Bennem, mert bizalmatok mértékében tudom adni kegyelmeimet. Az Én békémet adom
nektek. Fogadjátok Szívből jövő, szeretetteljes áldásomat,
az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”
Szentírási megerősítések: Mt 24, 44: „Legyetek hát készen,
mert az Emberfia abban az órában jön el, amelyikben nem
is gondoljátok!” 25, 13: „Legyetek hát éberek, mert nem
tudjátok sem a napot, sem az órát.”
2020. febr. 21. Az Úr Jézus: Drága gyermekeim! Most már
valóban itt az óra. Eddig is itt volt, de most álltok a legközelebb mindannak beteljesüléséhez, amit előre megmondtam
nektek. Készüljetek, mert hamarosan az életetekre fognak
törni. Maradjatok hűségesek Hozzám mindhalálig, mert
csak akkor nyerhetitek el az örök élet koronáját. Mindez
most teljesül be. Már nincs több haladék. A bűnök az egekbe csapnak. Meg kell tisztítanom a világot. Ha megtisztítot91

tam, visszajövök dicsőségemben, és szám leheletével elsöpröm a gonoszt. Készüljetek! Hamarosan olyan eseményeknek lesztek tanúi, amilyet a világ még soha nem látott.
Gyermekeim! Már nem sokáig beszélek hozzátok. Lezárulnak a próféciák. Minden be fog teljesülni. Közületek sokan
nem akarnak megtérni. Vérkönnyeket sírok miattuk, de tiszteletben tartom szabad akaratukat. Cselekedeteik következményeit egy egész örökkévalóságon át viselniük kell.
Imádkozzatok a szegény, szerencsétlen bűnösökért, akik a
kárhozat szakadékánál tántorognak. Bármikor belezuhanhatnak. A beígért események (nagy tisztítás, harmadik világháború) nem marad el, mert nem tért meg a világ. Akik
imádkoznak, tűrhetőbb lesz a sorsuk, mint azoknak, akik
ezt nem teszik. Fogadjátok szeretetteljes áldásomat, amelyet szomorú szívvel adom rátok, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Nyisd ki a Szentírást”
Jel 3, 15-22) Ismerem tetteidet, hogy se hideg, se meleg
nem vagy. Bárcsak hideg volnál, vagy meleg! De mivel langyos vagy, se hideg, se meleg, kivetlek a számból. Azt
mondod: Gazdag vagyok, dúsgazdag, nincs szükségem
semmire. – Nem látod, hogy nyomorult vagy, szánalomra
méltó, szegény, vak és mezítelen? Azt tanácsolom neked:
Végy tőlem tűzben kipróbált aranyat, hogy meggazdagodj;
fehér ruhát, hogy felöltözz, s ne lássék szégyenletes meztelenséged; kenetet, hogy megkend szemedet és
láss. Akiket szeretek, azokat korholom és fenyítem. Buzdulj
fel, és térj meg! Nézd, az ajtóban állok és kopogok. Aki
meghallja szavam, és ajtót nyit, bemegyek hozzá, vele
eszem, ő meg velem. A győztest magam mellé ültetem a
trónra, ahogy én is győztem, és együtt ülök Atyámmal a
trónon.
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2020. február 27. Az Úr Jézus: „Drága gyermekeim! Kínszenvedésem és kereszthalálom a világ végezetéig folytatódik. Illetve ennek a korszaknak a végéig, amíg bűn van a
földön, mert a pokoli hordák uralkodnak rengeteg ember
szívében.
Gyermekeim! Nagyböjt van. Most különösen kérem, hogy
csatlakozzatok Hozzám, álljatok keresztem alá, fogjátok
meg Édesanyám és János apostolom kezét. Kérjétek, hogy
megváltói Vérem rátok csöppenjen, amely oly bőségesen
omlott ki Testemből az utolsó cseppig, hogy a világ végezetéig élő összes embert képes megtisztítani feltéve, hogy
bűnbánatot tartanak. Gyülekezzetek keresztem alá! Nézzétek kínos agóniámat, sebeimet! Mellem zihálását, kapkodom a levegőt. Az egész Testem tetanuszgörcsben vonaglik. Én, a világmindenség Ura és Királya, ily mélyre alázódtam értetek.
Azt kérem, hogy mindig Engem lássatok, ilyen állapotban:
töviskoronával a fejemen! Amikor majd az üldözés elharapódzik, titeket is ki fognak gúnyolni és üldözni fognak az Én
nevemért. Akkor gondoljatok arra, amit előre megmondtam:
ha Értem gúnyolnak és üldöznek igazságtalanul, nagy lesz
a jutalmatok a Mennyben. De ne a jutalomért, hanem az
Irántam való szeretetből tűrjétek el békében, és adjatok
hálát Nekem, hogy osztozhattok sorsomban. Mindazokat,
akiket szeretek, részesítem szenvedéseimben. Azért, hogy
itt a Földön egyesüljenek Velem a szeretet frigyében, mert
a barát a bajban ismerszik meg. Ha kitartotok Mellettem a
szenvedésben és az üldöztetésben, akkor tudlak befogadni
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titeket dicsőségembe, mert ezzel tanúsítjátok Irántam való
hűségeteket és szereteteteket.
Éljetek életszentségben és példátokkal vonzzátok Hozzám
a lelkeket! Legyetek mindig alázatosak és engedelmesek!
Csak Nekem akarjatok megfelelni!
Egyházamat már darabokra szaggatta a sátán. Igaz papjaim és híveim most menetelnek föl Velem együtt a Golgotára. Hamarosan keresztre feszítik őket, meghalnak, de Velem együtt fel fognak támadni. Az Új Világban, az Új Paradicsomban olyan dicsőségben fog ragyogni Egyházam,
ahogyan még soha ezen a Földön. Akkor a Menny egyesül
a Földdel, itt lesznek a szentek és a szent angyalok, és velük együtt fogtok Engem imádni a legméltóságosabb Oltáriszentségben, Aki köztetek ragyogok. Ez lesz Édesanyám
Szeplőtelen Szívének diadala. Erre készítette föl a világot
Fatima óta. Erről beszélt Gobbi atyának, ezért kérte a Máriás Papi Mozgalom megalapítását, engesztelését, és soksok lélek engesztelő imáját.
Gyermekeim! Most hatalmas harc dúl a lelkekért. Láthatjátok, hogy mennyire támad a sátán. Eddig is a Szentmise,
az Én ártatlan, kiontott Vérem és Kereszthalálom megjelenítése tartotta fönn a világot. Ha ez a mindennapi véres
Áldozat megszűnik, ahogy Dániel próféta írta, a világ teljesen ki lesz szolgáltatva a pokoli hordáknak. Akkor következik be Szent Péter apostol szava: „Atyám tűz által tisztítja
meg ezt a Földet.”
Gyermekeim, engeszteljetek! Ti pedig, kicsinyeim, akik nem
tudtok részt venni a Szentmisén, kérjétek Tőlem a lelki ál94

dozást! Én megígérem, hogy a szívetekbe térek és megerősítelek benneteket. Amikor mindezek bekövetkeznek,
akkor fogok visszatérni dicsőségemben, és szám leheletével elsöpröm a gonoszt. Ez a mondat nem csak az Antikrisztus személyére vonatkozik, aki a legnagyobb gonosz,
de minden őt követőre, akik félrevezetik a népet.
Miután megtisztítottam a Földet, olyan lesz, mint amilyen a
teremtés kezdetén volt, amikor még nem vezette félre a
kígyó Évát. Akkor az érteni tudók és a szentek ujjongó
örömmel fognak dicsőíteni, magasztalni Engem, és teli torokból kiáltják: „Áldott legyen az Isten mindörökké, Aki lehozta nekünk az Üdvözítőt!” Igen, gyermekeim, ekkor érkezik el a ti Üdvösségetek. Akik a gonoszt követik, befogják
fülüket, behunyják szemüket, és acsarkodva jajveszékelnek, mert, bár felismerik az igazságot, hogy Én vagyok a
Messiás, de már megátalkodottságukon nem tudnak változni. Örökre megmaradnak bűneikben.
Drága kicsinyeim! Mindent tudtul adtam nektek. Most a
Nagyböjtben, különösen szeressetek, vigasztaljatok és engeszteljetek! Fogadjátok türelemmel a próbatételeket és a
szenvedéseket. Az Én örök érdemeimmel egyesítve ajánljátok föl Atyámnak a lelkek megmentéséért, Égi Édesanyám Szeplőtelen Hétfájdalmas Szíve és könnyei által.
Nem mindegy, hogy mennyi lelket tud magával ragadni a
sátán. Rajtatok múlik, kicsinyeim, hogy mennyit imádkoztok, és mennyi áldozatot hoztok a lelkek megmentéséért.
Odaát ezek a megmentett lelkek lesznek a ti kincseitek,
őket tudjátok bemutatni Atyámnak, mint Szent Vérem gyümölcseit, akik imáitok hatására nem vesztek el. Így lássátok
egész fájdalmas életeteket, amely tele van olykor szomorú95

sággal, mert a sátán igyekszik megkeseríteni minden Engem követőt. Acsarkodik ellenetek, de nem tud elbuktatni,
mert Szent Vérem, mint Pecsét ragyog a lelketeken, és védőpajzsul szolgálok nektek.
Kicsinyeim! Az éj sötétje leszállt. Már pirkad a hajnal, dicsőséges visszajövetelem Napjának hajnala. Imádkozzatok, hogy mielőbb jöjjek vissza, és tisztítsam meg a világot.
Már nincs több haladék, a megtisztítás folyamatos, amint
azt a természeti katasztrófák, a járványok és a háborúk
esetében láthatjátok. A gonoszság most fogja elérni tetőpontját az Antikrisztus fellépésével és az Oltáriszentség
eltüntetésével. De, amikor ellenfelem azt hiszi, hogy győzött, akkor fogom ezer évre megláncolni és a pokol fenekére vetni. Jól vigyázzatok: senki ne szövetkezzen vele, mert
ugyanúgy elbukik, mint ő. Én vagyok az örök Győztes, Aki
a halálon és a poklon Úrrá lettem. Csak azok, akik kitartanak Mellettem mindvégig, ők fognak Velem együtt uralkodni.
Kicsinyeim! Ma még dönthettek Mellettem, vagy Ellenem.
Amíg itt éltek testben, meg tudtok változni, de ha már eljön
a nagy sötétség ideje, és minden lezárul, akkor mindenki
olyan marad, amilyen addig volt. Nagyon szeretlek titeket,
azért figyelmeztetlek. Maradjatok Velem a Getszemáni
kertben, virrasszatok, és a nehéz órákban Velem együtt
mondjátok: „Atyám, ne úgy legyen, ahogy Én akarom, hanem amint Te.” Erre áldalak meg benneteket, drága gyermekeim, Szívem mindeneket felülmúló, végtelen, örök szeretetével az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”
Szentírási megerősítés: Mt 21, 13: „Jézus mondja”
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2020. március 3. Az Úr Jézus: „Drága gyermekeim! Most a
kegyelem órájában vagytok. Fausztina nővérnek ezt ígértem: „Amit ebben az órában az Én kínszenvedésem örök
érdemeire való hivatkozással kértek, azt mind megkapjátok. Kérjetek Tőlem bátran, sokat! Nem tudtok annyit kérni,
amit felül ne múlna az Én adakozó kegyelmem, végtelen
szeretetem. A legnagyobbat, saját Magamat adom nektek
minden Szentáldozásban, minden Szentmisében és az
Igében. Nektek adtam Atyámat, amikor így tanítottalak
imádkozni: „Miatyánk”. Nektek adtam Édesanyámat, amikor
a keresztfán ezt mondtam: „Íme, a te Anyád, íme, a Te fiad.” Ezeknél nagyobbat nem adhattam, mert az egész világmindenséget felülmúlja Isten végtelen szeretete, és az
Én üdvösséget adó feláldoztatásom, kínszenvedésem a
keresztfán. Mindezekkel nektek adtam a Mennyországot,
melynek kapuját szélesre tártam előttetek. Nem Én, hanem
a ti szabad akaratotok korlátoz benneteket, ha mégsem
tudtok oda belépni. Ezért kértem tőletek: „Legyetek szentek, mert csak a szentek méltóak belépni abba az Országba, amelyet Isten azoknak készített, akik szeretik Őt.
Kicsinyeim! Szeressetek! Szeressétek Istent mindenekfölött
úgy, hogy megtartjátok törvényeit! Egymást pedig Énbennem szeressétek úgy, hogy az életeteket is legyetek készek föláldozni másokért, de leginkább hittestvéreitekért.
Éljetek szüntelen készenlétben, mert a szemetek láttára
teljesülnek a Jelenések könyvének szavai. Ti most az Apokalipszisben éltek. Ha megtartjátok Igémet, és hűségesen
kitartotok az Irántam való szeretetben, most is biztonságban vagytok. Az Evangéliumban többször mondtam: „Ne
féljetek!” Még azoktól sem, akik a testet megölik, de a lelke97

teknek nem tudnak ártani. Ha átadjátok magatokat Nekem,
akkor az Én tulajdonaim vagytok. Én védelmezlek benneteket. Ma is érvényesek a 91. zsoltár szavai: „Így nem érhet
téged semmi baj, otthonodhoz közel sem férhet a csapás.
Szárnyaival oltalmaz, tollai alatt menedékre találsz; Pajzs
és páncél az ő hűsége, nem kell félned az éjszaka rémeitől,
a nappal repülő nyíltól, a sötétben látogató járványtól, a
délben pusztító ragálytól.” Ezek a gondolatok legyenek a ti
erőforrásaitok! Higgyetek benne, és akkor rátok is vonatkozik: legyen nektek a hitetek szerint.
Drága gyermekeim! Az idő lezárul, hamar véget ér ez a
korszak. Készüljetek, mert hamar beteljesülnek a próféciák!
Véget ér mindaz, amitől ma szenvedtek: a végső harc a
sátán és az Isten gyermekei között. Az idő rövid. Az események igazolják a próféciák hitelességét, amelyek egymásután beteljesülnek. Megáldalak benneteket Szívem
túláradó, örök szeretetével az Atya, a Fiú és a Szentlélek
nevében.”
Szentírási megerősítés: Zsid 3, 7: „a Szentlélek mondja”
2020. március 5. Az Úr Jézus: „Drága gyermekeim! Ebben
a Nagyböjtben különösen engeszteljetek Engem a világ
bűneiért! Karom lesújtani készül. Hiába a sok büntetés, a
természeti csapások, a járvány, a gazdasági válság: nem
térnek észhez, nem akarnak megváltozni, Hozzám visszatérni. Törvényeimet keresztülhúzzák, helyette zavaros gondolataikat árasztják ki az egész világra. Ha megtérnének,
megszűnnének a természeti katasztrófák, a háborúk. A világ, békében és szeretetben élne. Mivel nem hisznek Bennem, és tanításomat sem követik, ezért a sátán elveszi a
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józan eszüket. Zavaros gondolatokat táplál bennük, amivel
kárhozatra taszítja őket.
Gyermekeim! Ebben az időszakban már csak egy a tét: az,
hogy ellenfelem mennyi embert tud a pokolba vinni. Ez tőletek is függ. Ti, akik Engem követtek, imádkozzatok és
engeszteljetek, vállaljátok a szenvedéseket a szegény bűnösök megtéréséért! Akkor még százezer számra megtérhetnek, mert még több kegyelmet árasztok ki rájuk.
Ti, akik Engem követtek, szüntelen ezt ismételgessétek
magatokban: ha nem leszek szentté, hiába születtem.
Uram, mutasd meg nekem, hogy melyik úton járjak, vezess
engem füves legelőkre, hogy Rád találjak, Aki a keresztfán
függtél értem és felém kiáltottad: Szomjazom! Uram, mindenben meg akarok felelni Neked! Mindig igent akarok
mondani rám vonatkozó örök szent tervedre! Mint parányi
porszem, a legmélyebb alázattal csak ezt kiáltom: Uram,
irgalmazz nekem, nyomorult bűnösnek! Uram, add meg
nekem a felismerést, hogy mindenkor megtudjam, mi a Te
szent akaratod, hogy azt azonnal meg is valósítsam! Szeretlek Téged, Jézusom! Izzó, lángoló, forró szeretettel.
Imádlak Téged töviskoronás Királyom, Aki a kereszten trónolsz véredtől áztatva, kezed, lábad átszúrva. Megnyílt oldaladból az Egyház élete származik. Az éltető Vér, mely
lemossa bűneinket, és a víz, amely isteni élettel ajándékoz
meg bennünket. Jézusom, kérlek, add kegyelmedet, hogy
mindenkor csak a Tiéd legyek! Szűnjek meg a világ és
mindenki számára, de még a saját magam számára is! Legyek számodra olyan, mint a levegő, mint a friss harmat,
amelyet azért teremtettél, hogy örömödet találd benne.
Foglald le magadnak lelkemet, testemet, egész életemet,
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hogy mindig Te cselekedj, Te szólj általam! Átadom Neked
egész életemet, annak minden pillanatát, lelkemet, testemet, minden gondolatomat, cselekedetemet. Kérlek, formálj
engem egyre jobban a saját képmásodra! Olyan akarok
lenni, amilyen Te vagy, hogy az emberek Téged ismerjenek
föl bennem, és aki engem hallgat, Téged halljon. Szeretnék
olyanná lenni, hogy a Mennyei Atya, ha rám tekint, rólam is
azt mondja, amit Rólad: ez az Én szeretett Fiam, Akiben
kedvem telik, őt hallgassátok.
Tudom, Uram, hogy az én kérésem nem merész és nem
lehetetlen. Hisz Te magad mondtad: szentek legyetek, mert
Én szent vagyok! Legyetek tökéletesek, mint mennyei Atyátok! Tudom, Uram, hogy a magam erejéből nem vagyok
képes ezt megvalósítani, hisz Te mondtad: Nálam nélkül
semmit sem tehettek. Megtapasztaltam, hogy Veled együtt
mindent meg tudok tenni. Ezért kérlek Téged, drága töviskoronás Királyom, Megváltó Istenem, alakíts teljesen Magadba engem! Légy az én szívem Királya, Mindenható Ura,
Parancsolója! Vezess engem, hogy fokról fokra egyre közelebb jussak Hozzád, míg megérkezem Szent Színed látására! Minden vágyam az, hogy téged színről színre lássalak örökre, és szent angyalaiddal és az összes szentekkel
együtt dicsőítsem, magasztaljam és áldjam Szent Nevedet!
Hálát adok Neked azért, hogy az általad alapított egyetemes Anyaszentegyházba születtem. Köszönöm, hogy méltóztattál lehajolni hozzám, megtisztítottál és Magadhoz öleltél. Egy örökkévalóság kevés lesz rá, hogy ezért Neked
hálát adjak. Kérlek, áldd meg a Te alázatos szolágálódat,
gyermekedet, akinek minden vágya az, hogy fölismerje és
megtegye a Te akaratodat, életének minden pillanatában!
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Kérlek, áldj meg egem, a Te mindenható, áldásoddal, hogy
majd én is a Te dicsőségedben ragyogjak, égi palotádban,
Neked örökké hálát zengve! Ámen.”
Szentírási megerősítés: Mt 18, 19: „(Jézus) mondja”
2020. márc. 11. A kegyelem órájában az Úr Jézus: „Drága
gyermekeim! Ne botránkozzatok meg azokon, amik történnek! Mindezeket előre megmondtam nektek: olyan időket
fogtok megélni, amilyeneket eddig nem láttatok.
Nagyon kérlek titeket, ne fosszátok meg magatokat Tőlem,
legnagyobb Jótevőtöktől! Én a szívetekbe akarok térni!
Vagy nem Én mondtam? „Vegyétek és egyétek, ez az én
testem!” Aztán fogta a kelyhet, hálát adott, és ezekkel a
szavakkal nyújtotta nekik: „Igyatok ebből mindnyájan, mert
ez az én vérem, a szövetségé, amelyet sokakért kiontanak
a bűnök bocsánatára.” (Mt 26, 26-28) „Aki eszi az én testemet, és issza az én véremet, annak örök élete van, s feltámasztom az utolsó napon.” (Jn 6, 54) „Bizony, bizony,
mondom nektek: Ha nem eszitek az Emberfia testét és
nem isszátok a vérét, nem lesz élet bennetek.” (Jn 6,53)
Nem azon van a hangsúly, hogy ajakra vagy kézbe áldoztok, hanem azon, hogy a szívetekbe fogadtok. Azt Én is
tudom, hogy méltatlan a kezetek arra, hogy érintsetek. Az
ajkatok, amivel sokszor többet vétkeztek, mint a kezetekkel, ugyanolyan méltatlan fogadásomra. De nem a százados szavait ismétlitek minden szentáldozás előtt? „Uram,
nem vagyok méltó arra, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak
egy szót szólj, és meggyógyul az én lelkem. (Mt 8, 8) Tehát
ezzel most ne foglalkozzatok.
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Tudom, hogy a kezetek nem tiszta, mert sok mindent meg
kell fognotok, mielőtt áldoztok. Higgyetek mindenhatóságomban! Én meg tudlak védeni titeket minden betegségtől.
Bizalmatok mértékében kapjátok Tőlem a kegyelmet. Aki
akarja, vigyen magával kézfertőtlenítőt, és szentáldozás
előtt használja. Ez védelmet nyújt a fertőzéstől, de a legnagyobb védelem Én vagyok, Aki fölötte állok minden lelkitesti bajnak, betegségnek. Újra mondom: ne fosszátok meg
magatokat Tőlem! Én valóságosan a szívetekbe akarok
térni, nem csupán lelkileg! Ha nem ezt akarnám, akkor nem
rendeltem volna számotokra az Oltáriszentséget, amelyben
valóságosan jelen vagyok. Minden aggályoskodás ellenfelem műve. Tegyétek fel magatokban a kérdést: kinek az
érdeke, hogy ne áldozzatok? Egyedül a sátáné. Ezért kérlek titeket, hogy saját érdeketekben tegyetek eleget kérésemnek. Addig járuljatok szentáldozáshoz, amíg még köztetek vagyok, mert már itt az óra, amikor elviszik tőletek a
Vőlegényt, Engem. Engedelmességetekre áldalak meg
benneteket, Szívem minden emberi elképzelést felülmúló
végtelen örök szeretetemmel, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”
Szentírási megerősítés: Mt 24, 44: Legyetek hát készen,
mert az Emberfia abban az órában jön el, amelyikben nem
is gondoljátok!
2020. márc. 12. Kedves Testvérek!
Az Úr Jézus azt mondta, hogy írjam le, hogy én hogyan
fogok ezután áldozni. Ezt az ötletet imádság közben kaptam. Az Úr kegyelméből eddig mindig ajakra áldoztam.
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Most, hogy már csak kézbe kaphatjuk ŐT, a szentek Szentjét, ezt a megoldást választottam: van egy kisméretű
medjugorjei kendőm. Ezt a bal tenyeremre terítem úgy,
hogy a belseje legyen felül. Szentáldozáskor a jobb tenyerem fölé helyezem a balt. Ide kérem hőn imádott drága jó
Uram Legszentebb Testét. Miután megkaptam, a kendőről
mély áhítattal magamhoz veszem úgy, hogy a kezemmel
nem érek Hozzá. Utána a kis kendőt összehajtom, hogy ha
esetleg morzsa lenne benne, ki ne essen. Majd beteszem
egy tiszta kis nylon zacskóba. Otthon előkészítek egy akkora méretű tálat, amekkora a kendő. Ebbe kevés vizet öntök.
A kendőt azzal a részével lefelé, ahol az Úr Teste volt, felülről gyengéden megütögetem, hogy kihulljon a morzsa, ha
van. Ezt a vizet megiszom. Ha majd ki kell mosni a kendőt,
akkor egy kis tál vízben kiöblítem, és a kertbe öntöm. Lehet
cserepes virágra is. Így szokták mosni a kehelykendőket.
Ily módon nem érintem méltatlan kezemmel az Urat, és
mégis engedelmeskedem az elöljáróknak, akik a járvány
miatt elrendelték a kézbe áldozást.
Isten áldjon benneteket!
Imával, szeretettel: Mária Julianna
Szentírási megerősítés: Mt 17, 5: a felhőből szózat hallatszott: „Ez az én szeretett Fiam, akiben kedvem telik, őt
hallgassátok!”
2020. márc. 24. A kegyelem órájában az Úr Jézus: „Drága
gyermekeim! Elérkezett az óra. Megpróbáltatásotok ideje itt
van. Készüljetek! Szenvedéseitek egyre fokozódni fognak.
Csak úgy tudjátok kibírni, ha Belőlem merítetek erőt. Min103

dez benne van a Szentírásban. Előre megmondtam nektek.
Nézzetek Rám, a keresztre! Mennyit szenvedtem értetek
ártatlanul. Ne rémüldözzetek! Ezt mondtam: ha így bánnak
a zöldellő ággal, mi lesz a sorsa a kiszáradtnak? Ha Velem,
Aki bűn nélkül éltem, ezt tették, azt gondoljátok, hogy ti bűnösök megmenekülhettek? Mondom nektek: nem. Minden
bűn magára vonja a büntetést. Akkor is, ha ebben sokan
nem hisznek. Éljetek tisztán, életszentségben! Akkor bármikor jöhet a halál, nincs mitől félnetek. Sokan azt mondják, hogy Én, Aki mindenható vagyok, el tudom hárítani a
veszélyt. De akkor hogyan tisztulna meg a világ? Sajnos,
sokan csak akkor fordulnak Hozzám, ha baj van. Nem kellett volna ezt megvárni. Ha mindnyájan bűnbánatot tartottatok volna, elmaradtak volna a csapások.
Tekintsetek Ninive lakóira! Zsákruhába öltözve böjtöltek.
Megbánták bűneiket, ezért megkönyörültem rajtuk. Minden
beígért büntetés feltételes módban hangzott el: ha nem
tértek meg... Csak magatokat hibáztathatjátok. Szakítsatok
bűneitekkel, éljetek életszentségben, akkor megszabadultok. Ha mindenki megtérne, akkor a Föld Paradicsommá
változna. Ha szeretetben élnétek, nem lenne bűn, szenvedés. Tartsátok meg a tízparancsot! Szeressétek Istent úgy,
hogy megtartjátok parancsait! Ne tegyetek rosszat, mindig
csak jót! Akkor enyhülnek a csapások, sőt el is maradhatnak. Még mindig nem késő. Tartsatok bűnbánatot! Éljetek
az Evangélium tanítása szerint! De siessetek, mert csak
addig tehetitek meg, amíg itt éltek a Földön. Nem tudjátok
sem a napot, sem az órát. A halál minden pillanatban leselkedik rátok. Éljetek szüntelen készenlétben! Ha megteszitek, amit mondtam, akkor nincs számotokra halál. Csupán
egyik szobából átmentek egy másikba. Atyám mindnyája104

tok számára helyet készített országában. Kizárólag rajtatok
múlik, hogy elfoglaljátok, vagy nem. Ne csüggedjetek! Térjetek meg és imádkozzatok! Erre áldalak meg mindnyájatokat, Szívem minden emberi értelmet meghaladó végtelen,
örök szeretetemmel, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen.
Szentírási megerősítések: Máté 27, 50: Most Jézus még
egyszer hangosan felkiáltott, és kilehelte lelkét.
1 Péter 3, 8-12: Végül mindnyájan legyetek egyetértők,
együttérzők, testvériesek, irgalmasok, alázatosak. Ne fizessetek a rosszért rosszal, se a szidalomért szidalommal.
Mondjatok inkább áldást, mert arra kaptatok meghívást,
hogy az áldás legyen az örökségetek. Mert aki az életnek
örülni szeretne, és jó napokat látni, az óvja nyelvét a rossztól, ajkát a hamis szótól. Forduljon el a gonosztól, tegye a
jót, keresse a békét, járjon utána. Mert az Úr szeme az igazakon, hallja imádságukat, s a tekintete a gonosztevő ellen
fordul.
2020. márc. 29. A kegyelem órájában az Úr Jézus: „Drága
gyermekeim! Az óra itt van. Most már a saját bőrötökön
tapasztaljátok. Sokan közületek megbetegedtek, és többen
meghaltak. Mindezt azért engedem meg, hogy elgondolkozzatok. Évekig adtam üzeneteimet. Figyelmeztettelek
benneteket prófétáimon keresztül, de sokakat hiába. Most
a jelen helyzettel kényszerítelek benneteket: fogjátok fel
végre, hogy az életetek ezen a Földön véges. Hamar véget
ér, és utána az ítélet következik. Én, az Örök Bíró megfizetek mindenkinek tettei szerint. Szabad akaratot és értelmet
kaptatok. Amíg itt vagytok, ti döntitek el, hogy engedelmes105

kedtek-e Nekem. De figyelmeztetlek: tetteitek következményeit nektek kell viselni.
Nagyböjt van. Ez az időszak a bűnbánattartás ideje. Keserves árat fizettem értetek. Felkínálom nektek az üdvösséget.
Bánjátok meg, és tegyétek jóvá bűneiteket! Éljetek életszentségben, szüntelen készenlétben! Akkor átmentek az
ítéleten, és országom kapuja nyitva áll előttetek. De ha
nem működtök együtt kegyelmemmel, megátalkodottságotoknak az örök kárhozat lesz a következménye. Ma még ti
választhattok: örök élet, vagy örök halál. Bűneitekkel kiérdemeltétek fenyítésemet. Ha nem tértek meg, szenvedéseitek egyre csak fokozódni fognak. Szálljatok magatokba!
Csendesüljetek el! Bánjátok meg bűneiteket! Azt akarom,
hogy mindnyájan megtérjetek! Akkor visszahúzom fenyítő
jobbomat. Megkönyörülök rajtatok. Sorsotok jobbra fordul,
és elnyeritek üdvösségemet. Erre áldalak meg mindnyájatokat, Szívem minden emberi értelmet felülmúló végtelen
örök szeretetemmel, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
Szentírási megerősítés: Zsid 13, 7: „Isten szava”
2020. ápr. 5. Virágvasárnap a kegyelem órájában az Úr
Jézus: „Nyisd ki a Szentírást!” 1 János 1, 4: „örömünk teljes
legyen” Az Úr folytatta: „Örülj, mert Én veled vagyok mindörökké. Drága gyermekem! Ezek már a végidők jelei. Tudom, hogy szomorúvá tesz, de Én enyhülést adtam neked.
Állandó Jelenlétem benned a te vigaszod. Kérd, és mindig
kinyilatkoztatom Magam neked. Merülj el Szívemben! Imádj
Engem, és kérd, hogy megtöltselek kegyelmemmel. Én
mindig a tied vagyok. Engem soha senki nem vehet el tő106

led, mert egy vagyok veled. Velem való egységed olyan,
mint a vízcseppé az óceánban. Mi ketten örökre elválaszthatatlanok vagyunk egymástól. Majd csak országomban
fogod meglátni, mennyi kegyelemmel halmoztalak el. Addig
is örülj! Fogadj el kezemből jót, rosszat egyaránt! Higgyed,
hogy az Istent szeretőknek minden a javukra válik! Merülj el
szeretetemben! Megsemmisülve adj hálát Nekem!
Megáldalak téged és szeretteidet, Szívem minden emberi
értelmet meghaladó végtelen, örök szeretetével, az Atya, a
Fiú és a Szentlélek nevében.
Nyisd ki a Szentírást!” Máté 27, 35: „keresztre feszítették”
Jézus: „Amíg itt élsz a földön, a kereszten van a helyed
Mellettem. Ezért ne zúgolódj! Vedd nagy kitüntetésnek,
mert módfelett nagy kegyelem, ha valaki osztozik szenvedéseimben. A Mennyben ennek fogsz örülni a legjobban.” 1
Péter 3, 1: „Isten szava”
2020. ápr. 15. Az Úr Jézus: „Drága kislányom! Most még
elképzelni sem tudod azt a boldogságot, amit tartogatok
számodra a Mennyben. Megszűnnek a tér és az idő korlátai. Végtelen távlatok nyílnak meg előtted. Oly sebesen
szárnyalsz majd, mint a gondolat. Nem lesz betegség, sem
könny, sem halál, sem jajkiáltás. Állandó öröm és béke lesz
osztályrészed, és mindazoknak, akik osztatlan szívvel, lángolóan szerettek Engem a Földön. Jóllehet nem láthattok
dicsőségemben, mert gyönge testetek nem bírná ki. De
rátok vonatkozik, amit Tamásnak mondtam: boldogok, akik
nem láttak és mégis hisznek.
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Amíg a Földön vagytok, hitben éltek. De mihelyst kirepül
lelketek testetekből, már a beteljesülésben és a megtapasztalásban fogtok élni. Várd kitörő örömmel, és minden
nap imádkozd el a Te Deumot azért, amit tartogatok számodra.
Atyám minden egyes embernek helyet készített Országában. Én azért jöttem, hogy mindenkit üdvözítsek. Sajnos a
sátán kísérti a lelkeket. Sokakat meg tud téveszteni. Ha
megtérnek Hozzám, megbocsátom és elfelejtem bűneiket.
De ha megátalkodottak maradnak, örökre elvesznek. Értük
sírok vérkönnyeket. Miattuk küldtem el Édesanyámat, hogy
figyelmeztesse őket a világ számos pontján. Sajnos éppen
azoknál talál süket fülekre, akik miatt megjelenik. Ha ezek
az emberek tudnák, hogy milyen nagy jótól fosztják meg
magukat, térden kúszva járulnának szentségeimhez, hogy
elnyerjék ígéretemet.
Drága kislányom! A Mennyben vég nélkül fogod imádni,
dicsőíteni és magasztalni a Legszentebb Szentháromságot.
Addig is, amíg még itt tartalak azért, hogy a rád bízott feladatokat elvégezd, gondolj mindig erre az üzenetemre, amelyet azért adtam, hogy megvigasztaljalak, és tudassam veled, hogy az idő közel. Megáldalak téged Szívem végtelen,
örök szeretetével, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”
Szentírási megerősítések: Zsid 8, 8. 10: „mondja az Úr”
2 Tessz 2, 3-12 „előbb be kell következnie az elpártolásnak, és meg kell mutatkoznia a bűn emberének, a kárhozat
fiának, az ellenségnek, aki mindenek fölé emelkedik, amit
Istennek és szentnek neveznek. Sőt, Isten templomában
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foglal majd helyet, és istennek akar látszani. 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.”
Mt 24, 21-22: „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.” 29-31: „Mindjárt e gyötrelmes napok
után a Nap elhomályosul, a Hold nem világít, a csillagok
lehullanak az égről, és az egek erői megrendülnek. Akkor
feltűnik az égen az Emberfia jele, és a mellét veri a föld
minden népe, mert látja, amint az Emberfia eljön az ég felhőin, nagy hatalommal és dicsőséggel. Elküldi angyalait
hangos harsonaszóval, s összegyűjtik a választottakat a
szélrózsa minden irányából, az ég egyik szélétől a másikig.”
2020. május 13. Az Úr Jézus: „Drága kicsi gyermekeim!
Nektek adatott, hogy megismerjétek az Isten Országa tit109

kát. Hatalmas kegyelmet kaptatok. Ti Énbennem, Én tibennetek. Bennetek lakom az Igében, a szeretetben és a
Szentáldozásban. Ti pedig Bennem laktok, mint parányi
életek, akiket fokról fokra átváltoztatok dicsőségem gyermekeivé. Amikor a szívetekbe fogadtok Engem, Belém istenültök, és Én belétek oltom istenségemet. Elmerültök
Bennem, mint parányi vízcseppek a hatalmas szeretetóceánban.
Fogadjátok áldásomat, melyet Szívem végtelen szeretetével adom rátok az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”
Ima a Szentlélek által: „Drága Jézusom! Magasztalom és
dicsőítem a Te legszentebb Nevedet. Hálát adok Neked
azért, hogy köztünk maradtál a Legméltóságosabb Oltáriszentségben, az igében, ami a Te tanításod, és a szeretetben, mert egyedül Benned tudunk igazán szeretni.
Kérlek, Jézusom, add meg nekünk a kegyelmet, hogy folytonosan imádjunk, szeressünk, dicsőítsünk Téged! Gyújtsd
lángra szívünket, hogy a vértanúk szeretetével imádjunk
Téged! Mindent elfogadjunk értünk átszegzett drága, szent
kezedből. Ha nehézségeink támadnak, mindig Rád tekintsünk: a Te Véredtől áztatott, agyonkínzott, legszentebb
Testedre, töviskoronás fejedre, értünk átszúrt kezedre, lábadra, átdöfött oldaladra. Csak Téged lássunk, imádott
Megváltónk, és soha ne felejtsük el, mekkora árat fizettél a
lelkünkért.
Ó, Jézusom, imádott Királyom! Kérlek, végy körül bennünket szent angyalaiddal, vezess minket az igaz úton, hogy
mindig Téged kövessünk, és soha le ne térjünk a Te ösvé110

nyedről! Te vagy az Út, az Igazság és az Élet. Az Út, amelyen járnunk kell úgy, hogy követjük példádat. Formálj minket egyre jobban képmásodra! Tanításod az egyetlen Igazság, amit ha megtartunk, üdvözülünk. Te vagy örök Életünk, imádott Királyunk. Te mondtad: aki eszi az Én Testemet és issza az Én Véremet, annak örök élete van. De aki
nem eszi, és nem issza, annak nincs élete. Ha Benned
élünk, olyanok vagyunk, mint a szőlővesszők, amelyek dús
termést hoznak. De ha elutasítanánk Téged, száraz ágak
lennénk, amelyek nem valók egyébre, csak tűzrevalónak.
Kérlek, foglalj le bennünket Magadnak! Őrizz meg minket
az örök életre! Te mondtad: „Atyám, azt akarom, hogy akiket Nekem adtál, ott legyenek, ahol Én, és lássák dicsőségemet.” Mindennél jobban vágyom rá, hogy színről színre
láthassalak Téged! Köszönöm, hogy lángra gyújtottad szívemet, és azt kérem, hogy az egész örökkévalóságon át
lángoljon Érted, méltóképen dicsőítsen és magasztaljon
Téged, és hálát adjon Neked!
Jézusom, Királyom, örök Boldogságom! Te mondtad: „Legyetek szentek, amint Én Szent vagyok.” Formálj engem
Magadhoz méltóvá! Olyan akarok lenni, mint Te! Mindenben hasonlóvá szeretnék válni Hozzád, hogy ha a Mennyei
Édesatya letekint rám, rólam is el tudja mondani, amit Rólad: „Ez az Én szeretett gyermekem, akiben kedvem telik.”
Égi Édesanyám! Ma van fatimai jelenésed 103. évfordulója.
Téged elküldött Szent Fiad ebbe a siralomvölgybe, hogy
figyelmeztesd gyermekeidet, és vezesd őket Hozzá. Vérkönnyeket sírsz azok miatt, akik nem akarják meghallani
szavadat. Sajnos, ma is sokan menetelnek a széles úton,
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amely a kárhozatra visz. Még sokkal többen, mint amikor
megjelentél Fatimában. Tudom, Szűzanyám, hogy az idő
egyszer lejár. Kérlek, imádkozz gyermekeidért, hogy meghallják szavadat, megfogadják tanácsaidat, elforduljanak a
rossztól, és Szent Fiadat kövessék a keskeny úton, amely
az életre visz. Szűzanyám, ments meg minket a sátán minden cselszövésétől, csapdájától! Ölelj magadhoz, terítsd
ránk istenanyai palástodat! Helyezz minket Szent Fiad irgalmas Szívébe! Esdd le számunkra a megtérés kegyelmét! Mert csak ott van szeretet és béke, ahol befogadjuk
Jézus tanítását, és tettekre váltjuk.
Fatimai Királynőnk, kérlek, könyörögj érettünk, hogy megfogadjuk szavadat, és üdvözüljünk! Drága Szűzanyám! Veled együtt akarom kimondani életem minden helyzetében:
„Íme, az Úr szolgáló leánya, legyen nekem a Te igéd szerint.” Kérlek, esdd le számunkra az alázat, a tisztaság és az
engedelmesség erényét, hogy Hozzád hasonlókká váljunk,
és elnyerjük az örök életet!
Jézusom, imádott Királyom! Egyedüli örömöm, békém, boldogságom! Vonzzál mindig Magadhoz! Boríts be minket
értünk kiontott drága Szent Véreddel, hogy mindig felismerjük és megtegyük akaratodat, és maradéktalanul teljesítsük
ránk vonatkozó örök szent tervedet. Kérlek téged, áldj meg
minket, imádott Főpapunk, örök üdvösségünk Szerzője,
végtelenül szerető áldásoddal, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”
Szentírási megerősítés: Márk 4, 11: „Jézus mondta: nektek
adatott, hogy ismerjétek az Isten Országa titkát”
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2020. május 20. Az Úr Jézus: „Drága gyermekeim! Az Egyházra most különösen nagy nyomás nehezedik. Úgy is
mondhatnám, hogy ez Egyházam legnagyobb próbatétele,
amióta fennáll. A sátán most nem elégszik meg azzal, hogy
a testet megölje, helyette a lelkeket akarja tönkretenni és
kárhozatra taszítani, az eretnekségek és tévtanítások által.
A legfontosabbat, tanításomat veszi el tőletek. Jóllehet,
csak azoktól, akiktől tudja. Ezért, drága gyermekeim, most
kettőzzétek meg imáitokat, és vigyázzatok, mert rátok is
érvényesek Szent Pál apostol szavai: „Aki tehát azt hiszi,
hogy áll, vigyázzon, hogy el ne essék.” (1 Kor 10, 12) Szigorúan őrködjetek lelketek tisztasága fölött, tartsátok ellenőrzésetek alatt minden gondolatotokat, szavatokat, cselekedeteket! Vizsgáljátok meg, hogy összhangban állnak-e a
tanításommal, mert akkor éltek készenlétben, ha életetek
megegyezik az Evangéliummal. Ez azt jelenti, hogy váltsátok tettekre tanításomat, mert csak így üdvözülhettek. Követelményeim nem nehezek: nem kell hozzá egyetem, különösebb tudás. Elég, ha lélekben, kisdedként keblemre
hajtjátok fejeteket, és átadjátok Nekem egész életeteket.
Minden nehézséget, problémát, bajt adjatok át Nekem. Ez
nem azt jelenti, hogy ölbe tett kézzel várjátok mindezek
megoldását. Ami rajtatok múlik, azt meg kell tennetek. Ha
átadjátok Nekem életeteket, Én úgy irányítom a körülményeket, hogy lelketek üdvösségét szolgálja.
Kicsinyeim! Amint azt már a jelekből látjátok, a próféciák
egy része beteljesült. Folyamatosan beteljesítem szavaimat. Amint megmondtam: a Szentírásból egy pont, vagy
egy vessző sem veszhet el anélkül, hogy be ne teljesedne.
Olyan ez, mint amikor a felhőből érkező eső megáztatja a
földet, és termővé teszi. Próféciáim beteljesülése azt szol113

gálja, hogy megtérjetek, és bő termést hozzatok. Isten fenyítése nem azért van, hogy büntessen, hanem hogy lelkeket mentsen. Ha ti, szülők, megfenyítitek gyermekeiteket,
nem azért teszitek, hogy fájdalmat okozzatok nekik, hanem
azért, hogy megóvjátok őket a még nagyobb bajtól. Én a
lelketeket akarom megmenteni a kárhozattól. Átmeneti
szenvedéseitek, jóllehet, bánatot és fájdalmat okoznak, de
sokan ilyenkor keresnek meg Engem, imádkoznak, megtérnek, és megmentik lelküket az örök életre. Ez a tervem
és a szándékom mindnyájatokkal.
Drága gyermekeim! Az idő rövid. Az események oly gyorsan váltogatják egymást, amiből kiderül, hogy az idő már le
van rövidítve. Várjátok szüntelen készenlétben próféciáim
beteljesülését! „Az Úr nem késik ígéretét teljesíteni, ahogy
némelyek késedelmeskedésnek tartják, hanem türelemmel
viseltetik irántatok, mert nem akarja, hogy valaki is elveszszen, hanem hogy mindenki bűnbánatot tartson. (2Pét 3,
9) Imádkozzatok szüntelen azért, hogy mielőbb visszatérjek
dicsőségemben az ég felhőin. Szám leheletével semmisítsem meg a gonoszt, aki népeket vezet félre, és lelkek sokaságát dönti kárhozatba.
Démonok harcolnak ellenetek, hogy minél többeket kárhozatba taszítsanak. Rátok is vonatkoznak Szent Péter apostol szavai: „Ellenségetek, a sátán, ordító oroszlán módjára
ott kószál mindenütt, és keresi, kit nyeljen el. Erősen álljatok neki ellen a hitben (1 Pt 5, 8-9) Ellenfelem a hiteteket
akarja ellopni. A ti korotokra érvényesek szavaim: „amikor
az Emberfia eljön, talál-e hitet a földön?” (Lk 18, 8) Jobban
őrködjetek hitetek fölött, mint szemetek világa fölött. Azért,
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mert vakon bejöhettek a Mennyek Országába, de ha nem
hisztek az Emberfiában, elvesztek.
Mindennap imádkozzatok azért, amit apostolaim kértek:
„Uram, növeld bennünk a hitet!” Imádkozzatok a rátok bízottakért, hogy higgyenek és bízzanak Bennem! Ne féljenek átadni az életüket Nekem, és rendíthetetlen bizalommal közeledjenek Hozzám, mert bizalmuk mértékében fogom adni kegyelmemet.
Fogadjátok szeretetteljes, oltalmazó, fenntartó áldásomat
az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”
Szentírási megerősítés: Zsid 3, 7: „a Szentlélek mondja”
2020. máj. 26. Az ima erejéről
Nem találtam egy fontos iratot. Elkezdtem imádkozni a Te
Deumot. Ezt mondtam az Úrnak: Tudom, hogy meg fogod
adni. Majd elmondtam a Szent vagy imát, amit a Szentmisén az átváltoztatás előtt szoktunk imádkozni. Ezzel kértem
a megtalálás angyalát, hogy segítsen. Majd elmondtam a
Szentlélek himnuszt: Ó alkotó Lélek jövel..., Ekkor bevillant
az agyamba, hogy hol van. Odamentem és megtaláltam.
Előtte az Úr Jézus ezt mondta: "mindjárt megtalálod." Dicsőség és hála legyen az édes Úrnak mindenért! Mekkora
ereje van az imának! Mindig mindenért imádkozzunk! Azt
az időt, amit imára fordítunk, mindig visszaadja, sőt kamatoztatja a jó Isten. Ezt kérte az Úr Jézus: "Szüntelen imádkozzatok!" A szüntelen ima ez: tudatosítsuk magunkban,
hogy Isten Jelenlétében vagyunk. Szent Pál ezt mondta az
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Aeropáguszon Athénben: „Isten nincs messze egyikünktől
sem. Benne élünk, mozgunk és vagyunk.” (ApCsel 17, 2728)
Az Úr Jézus most ezt mondta: „Azért engedtem meg, hogy
tanúságot tegyél az ima erejéről.”
Adjunk hálát az Úrnak!
2020. június 1. Az Úr Jézus: „Drága gyermekeim! Már küszöbön van az idő, amikor megtisztítom Egyházamat, ami
egy hatalmas keresztényüldözés lesz. Tűz által fogom
megtisztítani a világot. Csak azok fognak megmenekülni,
akik megtartják törvényeimet, és hűségesen kitartanak
szolgálatomban. Érvényesek a Szentírás szavai: „Kelj föl,
mérd meg Isten templomát, az oltárt és a benne imádkozókat! De a templomon kívül levő tornácot hagyd ki, és ne
mérd meg, mert azt átadták azoknak a nemzeteknek, amelyek a szent várost negyvenkét hónapig taposni fogják.”
(Jel 11, 1-2) Isten temploma az oltár és a benne imádkozók
ti vagytok, hűséges gyermekeim, akik nap mint nap bemutatjátok a Szentmisét, az igazi Áldozatot, és magatokhoz
veszitek drága Szent Testemet és Véremet. Mindazok, akik
a szentélyen kívül vannak, nem részesülnek Belőlem, mint
erőforrásból, el fognak veszni. Elképesztően csekély lesz a
megmenekültek száma. Ezért, drága gyermekeim, maradjatok hűségesek, tartsatok ki Mellettem véretek kiontása
árán is, mert csak aki eszi az Én Testemet és issza Véremet, annak van örök élete. Aki pedig nem, annak nincs élete. A Megváltó, a Messiás egyedül Én vagyok. Csak az Én
tanításom és törvényem marad meg örökké.
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Az emberek beszélhetnek eretnekségeket, tévtanításokat:
csak addig maradhatnak fenn a földön, amíg Én megtűröm
őket. De amikor eljövök, hogy a számból kijövő kétélű
karddal megítéljem a nemzeteket, menthetetlenül el fognak
pusztulni. A számból kijövő kétélű kard az Ige, az örök
mérce, amit, akik megtartottak, üdvösséget nyernek általa,
akik viszont kiforgatták örökre el fognak veszni.
Drága gyermekeim! Közel van az antikrisztus fellépése.
Elképzelni nem tudjátok ezt a kétszínű, álnok zsarnokot, aki
mindenkivel elhiteti magáról a legjobbakat. A sátán csodákat fog tenni általa, és az emberek hajbókolni fognak előtte.
Ti ne dőljetek be neki! Tartsátok meg parancsaimat mindhalálig! Én vagyok a ti egyedüli Uratok, Istenetek és Mindenetek. Ne dőljetek be hamis csodáinak, ne létesítsetek
vele kapcsolatot, mert ő maga a sátán, aki azért jött, hogy a
gyanútlan lelkeket elveszejtse és kárhozatra taszítsa. Kérjétek a Szentlélek bölcsességét, erejét, az erős hit kegyelmét, hogy harcba szálljatok a gonosszal és minden csatlósával. Kérjétek mindig, hogy drága, Szent kiontott Véremmel borítsalak be titeket: akkor a sátán nem tud ártani nektek. Kérjétek meg Szeplőtelen Édesanyámat, takarjon be
Istenanyai palástjával, kézen fogva kísérjen el életetek
minden rögös, nehéz útján, és akkor védelmet nyertek a
gonosz minden tüzes nyila ellen.
Kicsinyeim! Most nehéz idők jönnek rátok. Haladjatok mindig a keskeny ösvényen, amely a Mennyországba visz.
Bízzatok Bennem! Én megmentelek titeket. Szent Vérem
pecsétje ragyog lelketeken. Fogadjátok megerősítő, fenntartó áldásomat, melyet Szívem örök, végtelen szeretetével
adom rátok az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”
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Szentírási megerősítés: Máté 19, 1: „Jézus befejezte ezeket a szavakat”
Az Élő Isten Pecsétjének jelentése. Az Úr Jézus: „Szent
Vérem pecsétje misztikus jelenség. Én megjelölöm Magamnak mindazokat, akik lángoló, tiszta szeretettel vonzódnak Hozzám, szeretnek Engem, és engedelmeskednek
Nekem. Az igaz, hogy bérmáláskor a Szentlélek megvilágosító kegyelmét kapjátok meg, mintegy beöltöztök Szentlelkembe, Aki vezet és tanít általatok, és hirdeti az igét, de
Szent Vérem pecsétjét megkapják mindazok, akik kisded
lelkülettel, akár tudatlanul, Rám hagyatkoznak, bíznak
Bennem, és elkötelezik magukat visszavonhatatlanul Nekem. Jóllehet, nagyon fontos a keresztség: Én kértem
apostolaimtól, hogy kereszteljék meg a nemzeteket a
Szentháromság nevére, de akiknek nem áll módjukban
megkeresztelkedni, azoktól a vágykeresztséget is elfogadom. Nekem csak egy a fontos, hogy szeressenek Engem,
és megtegyék mindazt, amire indítom őket. Szándékosan
mondom az indítást, mert vannak egyszerű lelkek, akik
még a tanításomat sem ismerik, a Bibliát, de Én, Aki a lelkük mélyén tevékenykedek, indítom őket, hogy tegyék meg
mindazt a jót, bölcsességet, irgalmasságot, szeretetet a
környezetükben, amire öröktől fogva szántam őket. Ezek
lehetnek egészen egyszerű, kis, hétköznapi dolgok, amit,
ha megtesznek, akkor nagyobb dolgok múlnak rajtuk. Általatok is cselekszem szüntelenül. Ha egy szóval ki akarom
fejezni, akkor ez maga a szeretet, ez a főparancs. Akik szeretnek Engem, azokat Én jelölöm meg Szent Vérem pecsétjével a lelkükön.”
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Szentírási megerősítés: Zsid 3, 7: „a Szentlélek mondja”
2020. június 2. Az Úr Jézus: „Drága gyermekeim! Minden
mögött Én állok. A rossz dolgokat is azért engedem meg,
hogy megtapasztaljátok: veletek vagyok mindennap, a világ
végezetéig. Jelenlétemmel minden rosszból jót hozok ki, és
mindent a javatokra fordítok. Most ezt mondom nektek:
meneküljetek mindig irgalmas Szívembe! Szívem menedékhely lesz számotokra életetek minden próbatételében
azért, hogy megbizonyosodjatok arról, hogy mennyire szeretlek benneteket és gondotokat viselem. Ha valamit nem
értetek, simuljatok Szívembe, és kérjétek Tőlem a megoldást, mert Én minden problémát meg tudok oldani, minden
gondotokat el tudom venni. De mindig meghagyok belőle
annyit, hogy el ne bízzátok magatokat, hogy a keresztek
közelebb hozzanak Hozzám, és mindig megtapasztaljátok,
hogy veletek vagyok és segítek rajtatok.
Az életszentség titka ez: maradjatok mindig kisdedek lélekben, határtalanul bízzatok Bennem! Adjátok át magatokat
Nekem teljesen, lélekben és testben egyaránt, bízzátok
Rám a jövőt, hagyjátok, hogy Én alakítsam sorsotokat, fogadjatok el Tőlem jót-rosszat egyaránt, és vakon bízzatok
Bennem! Higgyétek, hogy minden csak úgy van jól, ahogy
Én akarom. Példaképetek a Legszentebb Szűz, az Én Legdrágább Édesanyám legyen, Aki csak egyszer kérdezte
Tőlem életében, hogy „miért”, de csak azért, mert nem értette. Ez akkor volt, amikor három napig kerestek és megtaláltak a templomban. Utána soha többet nem kérdezett
semmit. Bár sok mindent nem értett, de szívében hordozta,
és el-elgondolkodott rajta. Fölfogta azt, hogy Én Istenember vagyok, és Nekem be kell járnom azt az utat, melyet
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Isten, az Én Atyám öröktől fogva elrendelt Számomra.
Ezért nem szólt bele az életembe, bár kezdettől fogva látta,
hogy üldöznek, és miután utamat bejártam, áldozattá leszek. Már születésemtől fogva üldözött a gyilkos Heródes,
aztán ellenem fordultak a gőgös farizeusok, akiknek a
templomban beszéltem, mert felfedezték Bennem az isteni
Bölcsességet, de magukat többre tartották Nálam, mert a
szemükben Én csak egy szegény ács Fia voltam. Keresztelő Szent János teljesen kinyilvánította, hogy Én ki vagyok:
Isten Báránya, Aki elveszi a világ bűneit, és a Mennyei Atya
szólt a felhőből megkeresztelésemkor: „ez az Én szeretett
Fiam, Akiben kedvem telik”; de mindez nem volt nekik elég.
Mégsem hittek a megismert igazságban, féltékenykedtek,
irigykedtek, főleg, amikor a csodás gyógyulások és feltámadások miatt a nép özönlött Hozzám. Királlyá akartak
tenni a csodálatos kenyérszaporítás után, mert csak egy
evilági királyságban tudtak gondolkozni. Én viszont a lelkek
Királya akartam lenni, ezért vállaltam a kínos kereszthalált,
hogy felmagasztaljanak, és mindeneket Magamhoz vonzzak.
Amikor olyan dolgokat tapasztaltok meg az életetekben,
amelyek negatívak és lelki és testi szenvedést okoznak,
soha ne botránkozzatok meg. Jusson eszetekbe, amit minden Engem követőtől kértem: „aki Utánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye fel naponta keresztjét és úgy kövessen.” Én itt a földön, a kereszten vagyok jelen, vagyis a
szenvedésben. S akiknek megadom ezt a nagy kegyelmet,
hogy Velem együtt szenvedjenek, azokat még közelebb
vonzom Magamhoz, lélekben egyesülök velük, elszakítom
őket minden bálványtól, minden kedvtelésüktől. Magammal
egyesítem őket a kereszten, hogy így felkészülten bevi120

gyem őket a Mennybe. Egyedül a kereszt visz az üdvösségre. Csak a szenvedés tud felkészíteni arra, hogy eggyé
váljatok Velem, hogy mindenkitől elszakítva csak Hozzám
vágyakozzatok. Féltőn szerető Istenetek vagyok, Aki elhagytam Legszentebb Anyámat, hogy beteljesítsem Atyám
akaratát. Ezt kérem tőletek is, amikor eljön az idő, amit elhozok: hagyjatok el mindent és mindenkit az Én kedvemért.
Teljesen váljatok eggyé Velem a szentségben, a szeretetben és az áldozatban. Akkor tudjátok, hogy jó úton jártok,
és örök jutalommal fizetek érte. Fogadjátok szeretetteljes
áldásomat, melyet Szívem túláradó, örök, megtartó szeretetével adom rátok az Atya és a Fiú és a Szentlélek nevében.”
Szentírási megerősítés: Mt 23,39: „(Jézus) mondja”
2020. június 6. A kegyelem órájában az Úr Jézus: „Drága
gyermekeim! Az óra itt van. Kiárasztom rátok Szentlelkemet. Az Ő fényében fogjátok meglátni minden gondolatotokat, szavatokat, cselekedeteteket, egész életeteket. Azok
számára, akik hátat fordítanak Nekem és semmibe veszik
tanításomat, ez fel fog érni egy ítélettel. Meg fogják látni
büntetésemet, amelyet cselekedeteikkel érdemeltek ki.
A számból kijövő kétélű karddal ítélem meg a világot. Ez a
kétélű kard az Ige, amit hirdettem nektek. Ma is elolvashatjátok a négy Evangélium bármelyikében. Mindenkinek megfizetek cselekedetei szerint. Akik megfogadják tanításomat,
és tettekre váltják, számukra örömünnep lesz Szentlelkem
kiáradása, mert megmutatom nekik örök jutalmamat, a
Mennyet, amelyet azoknak készített Atyám, akik szeretik
Őt.
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Drága gyermekeim! Továbbra se vonom meg gondviselő
szeretetemet azoktól, akik bár tévelyegnek, de keresnek
Engem. A lelkükben hívogatom őket. Megkapják Tőlem a
szükséges keresztet, hogy elforduljanak a bűntől, és elinduljanak Felém, mint a tékozló fiú Atyjához. Ha megtalálnak Engem, tárt karokkal várom őket Szentségeim kapujában. Felkínálom nekik a megtisztulást, amelyet elnyerhetnek a Szentgyónásban. Dús lakomát készítek oltáromnál.
Szent Testemet és Véremet adom nekik, amely az örök
élet eledele. Magamnál nagyobbat nem adhatok. Én vagyok az Isten – Ember, a Megváltó, Aki kereszthalálom által üdvözítem mindazokat, akik eleget tesznek meghívásomnak. Ők bejönnek Velem a menyegzőre.
Drága gyermekeim! Igyekezzetek tettekre váltani szavaimat
addig, amíg a kegyelem ideje tart. Ellenfelem, a sátán azon
mesterkedik, hogy elbuktasson és az örök kárhozatra taszítson benneteket. Szabad akaratot és értelmet kaptatok
Tőlem. Ti döntitek el örök sorsotokat. Én mindnyájatoknak
megadom a szükséges kegyelmet, hogy üdvözüljetek.
Megáldalak benneteket hosszan tűrő, örök szeretetemmel,
az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”
Szentírási megerősítés: Lukács 8, 11: „Isten szava”
2020. június 24. Keresztelő Szent János születésének főünnepén: az Úr Jézus: „Drága gyermekeim! Legyen ez a
nap az örömünnep napja! Keresztelő Szent János ujjong,
hogy lelkeket ébresztgetek és papokat támasztok az Én
mind nagyobb dicsőségemre.
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Maradjatok hűségesek Hozzám mindenáron! Hamarosan
nagy üldözés jön. A megátalkodottak ki akarnak irtani benneteket, katolikusokat. Hamarosan beszüntetik a Legszentebb Áldozatot, de ti, akik kitartotok Mellettem a rejtekben,
rajtatok nincs hatalma. S mindazok, akik segítségül hívják
Nevemet, megmenekülnek. A megmenekülést úgy is lehet
érteni, hogy ha meg is ölnék őket, megmentik a lelküket –
mert csak ez az egy a fontos.
Adjátok át az életeteket Nekem! Bízzatok Bennem! Én
mindenkor gondot viselek rátok. Fogadjátok megerősítő
áldásomat, melyet Szívem végtelen, örök szeretetével
adom rátok az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”
Szentírási megerősítés: Zsid 13, 22: „Fogadjátok szívesen
az intő szót.”
2020. június 25. Az Úr Jézus: „Nyisd ki a Szentírást!” Mt 24,
44: „Legyetek hát készen, mert az Emberfia abban az órában jön el, amelyikben nem is gondoljátok!” 25, 13: „Legyetek hát éberek, mert nem tudjátok sem a napot, sem az
órát.”
„Drága gyermekeim! Most különösen kérem, hogy éljetek
szüntelen készenlétben. Már sokszor mondtam nektek,
most újra megismétlem: az óra itt van. Az Emberfiát bűnösök kezére adják. Mindaz, ami Velem történt, most fog
megismétlődni Egyházammal. Kerüljétek az eretnekeket és
a tévtanítókat! Ne kövessétek őket, akik saját pusztulásukba rohannak, mert fontosabb nekik az emberi elismerés,
mint az igaz hit terjesztése, amelyre meghívtam őket. Már
elfelejtették, amit Pétertől kérdeztem: „Szeretsz Engem?”
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Most nektek, követőimnek, megismétlem: csak az lehet
igaz és hű tanítványom, követőm és apostolom, aki igazán
szeret Engem és mindhalálig hűséges marad Hozzám. Ezt
is mondtam: „Nem lehet kétfelé sántikálni és két úrnak
szolgálni.” Az Engem követőket erről ismeritek meg: az Én
tiszta, igaz tanításomat hirdetik, de nem csak szavaikkal,
hanem életpéldájukkal és tetteikkel is. A hamisak pedig
csak mondják tanításomat, de nem teszik, sőt, összekeverik az igazságot a hazugsággal, hogy megtévesszék a gyanútlanokat.
Drága kicsinyeim! Már beléptetek abba a korba, amikor
bármi megtörténhet. Ti, akik igaz követőim vagytok, készüljetek fel egy nagy üldözésre, amely kegyetlenebb lesz minden eddiginél, mert a technika minden vívmányát be fogják
vetni ellenetek. De nektek is azt mondom, amit tanítványaimnak kétezer évvel ezelőtt: „Ne féljetek azoktól, akik a testet megölik, de egyebet nem tudnak tenni. Attól féljetek,
akik a testet a lélekkel együtt pokolba tudja taszítani.”
Szent Isten-félelemben éljetek, féljetek elkövetni a bűnt,
amely elszakít Tőlem. Kérjétek Tőlem a kegyelmet, hogy
gyújtsam lángra szíveteket, hogy lángoló szeretettel, a vértanúk szeretetével szeressetek viszont Engem, és ha kell,
az életeteket is adjátok Értem. Emlékezzetek szavaimra:
„Aki megtagad Engem az emberek előtt, azt Én is megtagadom Atyám és szent angyalai előtt. De aki mindvégig
kitart és megvall Engem, azt Én is megvallom Atyám előtt.”
Ezt jelenti a szüntelen készenlét, hogy ha kell, életetek
odaadásával is tanúságot tegyetek Rólam. Gondoljatok
Rám, Aki nem sajnáltam odaadni az életemet értetek, Aki
meghaltam a ti üdvösségetekért.
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Drága gyermekeim! Nagyon sötét korszak virrad erre a világra. A bűnök az égbe kiáltanak, a csapások sorra jönnek,
és az emberek egyre jobban káromolnak és nem térnek
meg Hozzám. Imáitokkal még kiragadhatjátok a lelkeket a
sátán karmaiból, de akik megátalkodottak, azokon nem tudtok segíteni.
Az életetek rövid, egy folyamatos küzdelem. Ellenségetek,
a sátán, ordító oroszlán módjára leselkedik rátok, hogy kit
nyeljen el. Erősen álljatok neki ellen a hitben. A Belém vetett bizalommal mondott imáitokra hegyeket mozdítok el. Ez
azt jelenti, hogy minden megoldhatatlannak tűnő gondot,
problémát Én Magam hárítok el tőletek, hogy hálát adjatok
jóságomért, szeretetemért és leboruljatok mindenhatóságom előtt. Dicsőítsetek és magasztaljatok Engem, Aki az
élet és a halál Ura vagyok. Aki meghaltam értetek, de feltámadtam, hogy titeket is feltámasszalak. Legjobban azért
adjatok hálát, hogy feltámadott Testemmel és Véremmel itt
vagyok köztetek. Táplálom lelketeket, mert oly nagyon szeretlek benneteket, hogy elválaszthatatlanul, mindörökké
eggyé akarok válni veletek. Együtt akarok lenni veletek földi
zarándokutatokon, hogy majd a Mennyben egy örökké elválaszthatatlan egységben forrjatok össze Velem, megváltó
Istenetekkel oly módon, ahogy ez földi testetekben lehetetlen. A Mennyben úgy fogtok egyesülni Velem, mint parányi
vízcsepp a hatalmas Szeretetóceánnal. Eggyé váltok Velem örökre, visszavonhatatlanul. De meghagyom szabad
akaratotokat, hogy dicsőítsetek és magasztaljatok Engem,
és hálát adjatok Nekem egy egész örökkévalóságon át.
Emberi szavakkal ki nem fejezhető az a végtelen örök boldogság, béke, nyugalom és csoda, amit kiomló Vérem által
készítettem nektek. Már most, mindennap adjatok hálát,
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imádkozzátok a Te Deum-ot, amely megdicsőít Engem,
mert noha nem láthatjátok, mi vár odaát rátok, de hitetekkel
és reményetekkel hálát adtok érte. Ez nagyon megdicsőíti
Nevemet és kiengesztel sok hálátlan lélekért. Fogadjátok
áldásomat, melyet túláradó szeretetemmel adok rátok az
Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”
Szentírási megerősítés: Zsid 10, 16: „mondja az Úr”
2020. július 20. Az Úr Jézus: „Drága gyermekeim! Készüljetek! Nemsokára a véreteket fogják kiontani Értem. Mindent
előre elterveztek. Az előkészületek már folynak. Kérjétek
magatokra az erős hit kegyelmét, és Szentlelkem erejét.
Minden nap imádkozzatok ezért! Olyan nagy üldözés lesz,
amilyen még nem volt. Most van a nagy tisztítás ideje. Most
választom szét az igazakat a képmutatóktól. Már annyira
elhatalmasodott a bűn, hogy az égbe kiált büntetésért. Már
nem tudom visszatartani büntetésre sújtó kezemet. Ne
csodálkozzatok ezen. Minden szónak, cselekedetnek következménye van. A jónak éppúgy, mint a rossznak. Már
csordultig betelt a pohár. Még a seprőjét is ki kell inni a bűnösöknek.
Ti, kicsi gyermekeim, ne féljetek azoktól, akik a testet megölik! Újra mondom, ne féljetek! Rövid szenvedés után örök
békével és boldogsággal jutalmazlak meg benneteket. Készüljetek! Az idő rövid. Mindent előre elterveztek. Tartsatok
ki mindhalálig! Minden kegyelmet megadok hozzá. Megerősítelek benneteket. Lángra gyújtom szíveteket, hogy úgy
szeressetek Engem, ahogy Én szerettelek titeket, amikor
meghaltam értetek a keresztfán. Ha szívből ki tudjátok
mondani, amit Én imádkoztam a Getszemáné kertben:
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„Atyám, ne úgy legyen, ahogy Én akarom, hanem, amint
Te.” Akkor megédesítem szenvedéseteket, és hatalmas
vágyat adok a szívetekbe, hogy Hozzám jöjjetek. Mihelyst
megöltek benneteket, megláttok Engem ragyogó fényben,
és egy örökkévalóságon át imádni fogtok.
Gyermekeim! Az idő eljött. Beteljesülnek szavaim. Megtisztítom Egyházamat és a világot. Fogadjátok meg figyelmeztetésemet, és váltsátok tettekre! Erre áldalak meg benneteket, Szívem örök békéjével és szeretetével, az Atya, a Fiú
és a Szentlélek nevében.”
Szentírási megerősítések: Máté 24, 9: Szorongattatásban
lesz részetek, megölnek benneteket, s a nevemért minden
nemzet gyűlölni fog titeket. 21: Akkora lesz a gyötrelem,
amilyen még nem volt a világ kezdetétől mindmáig és nem
is lesz.
Zsid 10, 29-31: Gondolhatjátok, mennyivel súlyosabb büntetést érdemel az, aki lábbal tiporja az Isten Fiát, semmibe
veszi a szövetség vérét, amely megszentelte, és kigúnyolja
a kegyelem Lelkét. Ismerjük jól, azt, aki így szólt: „Enyém a
megtorlás, s én megfizetek.” Majd ismét: „Az Úr ítélkezik
népe fölött.” Rettenetes dolog az élő Isten kezébe jutni.
2020. július 31. Ma reggelre azt álmodtam, hogy a halott
Jézus függött a keresztfán. A lábai lógtak, véresek voltak. A
kereszt alá mentem. Az Úr lába az arcommal egy magasságban volt. Le akartam venni a keresztről. Erre felébredtem. Megrendítő látvány volt. Nagyon szomorú vagyok.
Még mindig a hatása alatt állok.
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Az Úr Jézus ezt mondta: „Hamarosan ki fogják ontani a
véreteket. Egyházam követni fog Engem a keresztre. Ezt
tedd közzé!” Az utóbbi hetekben szinte naponta azokra a
helyekre nyílik ki a Szentírás, ahol az antikrisztusról van
szó. Előtte mindig az Úr mondja: „Nyisd ki!” Ilyenkor ő vezeti a kezemet és mondja, hogy hol nyissam ki. Az Úr mindig
megismétli: „Most fog fellépni az antikrisztus.”
Szentírási megerősítések: „Dicsekszünk is veletek Isten
egyházaiban: állhatatosságotokkal és hitetekkel, amelyet
tanúsíttok a sok üldözés és zaklatás közepette. Ezeket elviselitek az Isten igazságos ítéletének előjeleként, hogy
majd méltók legyetek az Isten országára, hiszen szenvedtek érte. Méltányos egyébként, hogy az Isten üldözőiteknek
üldözéssel fizessen meg. Nektek, üldözötteknek pedig velünk együtt megnyugvást adjon, amikor Urunk Jézus eljön
hatalmas angyalseregével a mennyből, s lobogó tűzzel
megbünteti azokat, akik Istent nem ismernek és Urunk Jézus evangéliumának nem engedelmeskednek. Örök kárhozattal fognak bűnhődni: eltaszítva az Úr színe elől és távol
fönséges hatalmától” (2 Tessz 1, 4-9)
„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
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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.”
(2 Tessz 2, 3-12)
„Álpróféták és álkrisztusok fognak fellépni, és nagy jeleket
és csodákat visznek végbe, hogy megtévesszék, ha lehet,
még a választottakat is. Lám, előre megmondtam nektek.”
(Mt 24, 24-25)
2020. július 31. Ma du. az Úr Jézus ezt mondta: „Imádkozd
el Szent Vérem litániáját.” Miközben imádkoztam ezt kérte:
„Mindennap mondd el Egyházamért!”
2020. aug. 25. Az Úr Jézus: „Drága gyermekeim! Az óra itt
van. Éljetek szüntelen készenlétben! Hamarosan meglátjátok lelketeket. Az egész életetek végig fog peregni előttetek, mint egy élő film, aminek ti lesztek a főszereplői. A legapróbb cselekedeteiteket, szavaitokat, sőt még a gondolataitokat is meg fogjátok látni. Akkor látni fogjátok azt a helyet, amit kiérdemeltetek. Sokak előtt fel fog tárulni a pokol,
a kénköves tó, amibe azonnal belezuhannának, ha akkor
meghalnának. Nagy kegyelem lesz, hogy még itt maradhattok, és megjavulhattok. Mindenki két utat fog látni. Az egyik
Tőlem van, ami a Mennybe vezet. A másik a sátántól, ami
a pokolba visz. A ti döntésetek, hogy melyiket választjátok.
Ha hagyjátok magatokat félrevezetni a csalótól, akkor nek129

tek kell viselni a következményeket. Mindazok, akik ellene
mondanak a sátánnak és minden kísértésének, nagyon
fognak örülni. Ők az Én utamat járják. Engem követnek a
keresztúton, az önmegtagadásban és a kereszthordozásban. Ők ragyogni fognak országomban, mint a Nap. Nekik
megnyílik az ég, és meg fogják látni a Mennyet, úgy, mint
Szent István vértanú, mielőtt agyonkövezték.
Gyermekeim! Készüljetek! Ami most jön, az hatalmas kegyelem lesz minden ember számára. Azért, mert még egy
esélyt kapnak a megtérésre. Ez az Én végtelen irgalmas
szeretetem, azért, mert minden embert üdvözíteni akarok.
A Szentírás minden szava valóra válik. Higgyétek: van pokol és Mennyország. Van tisztítótűz, ahol a lélek megtisztul,
mert csak így jöhet be a Mennybe.
Gyermekeim! Mindent előre megmondtam nektek. Tegyétek fel magatoknak a kérdést! Kinek az érdeke, hogy ne
fogadjátok el, amit mondok? A sátáné. Azért, hogy ne térjetek meg, és elkárhozzatok. Azért figyelmeztetlek benneteket, hogy felkészüljetek mindarra, amit mondtam nektek.
Édesanyám szerte a világon megjelenik azért, hogy megmentsen benneteket. De ha ti nem akarjátok, akkor el fogtok veszni örökre. Minden ember szabad akaratot és értelmet kapott, amikor Isten létre hívta, a fogantatáskor. A döntés a ti kezetekben van. Én ezt tiszteletben tartom, és senkit sem fogok akarata ellenére üdvözíteni.
Drága gyermekeim! Most még a kegyelem idejében éltek,
de hamarosan beköszönt az igazságosság órája. Addig
kapaszkodjatok felétek nyújtott kezembe, amíg erre lehetőséget adok. Ne éljetek úgy, mint a balga szüzek, akik előtt
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becsukták az ajtót, és nem mehettek be a menyegzőre. Ha
csak egy pillanatra láthatnátok, hogy mi vár rátok a Mennyben, belehalnátok a boldogságba. Én azt akarom, hogy
higgyetek. Nektek is azt mondom, amit Tamás apostolnak:
boldogok, akik nem láttak, és mégis hisznek. Olvassátok az
Evangéliumot és váltsátok tettekre! A saját erőtökből nem
fog sikerülni, de ha imádkoztok, kegyelmemből meg tudjátok tenni.
Gyermekeim! Ha körülnéztek a világban, látjátok, mennyire
tombol a sátán. Érzi, hogy kevés ideje van hátra, és mindent bevet, hogy minél több lelket vigyen magával a pokolba. Ha mindig csak Rám tekintetek, Engem láttok, Aki a
kereszten függök értetek, Magamhoz vonzalak benneteket.
Megtöltöm szíveteket az Én békémmel és derűmmel. Hitet
és reményt adok nektek. Célt és értelmet kap életetek. Titeket is felfogadlak szőlőskertembe, és nektek is megadom
az egy dénárt, ami az örök élet. Most még választhattok, de
ha lezárul életetek, döntésetek következményeit nektek kell
viselni. Ne kövessetek el már több bűnt! Ne sértsétek meg
többé a Szentháromságot! Tartsátok meg a főparancsot, a
szeretetet, és boldogok lesztek már itt a Földön és a
Mennyben is örökké. Erre áldalak meg benneteket, Szívem
minden emberi értelmet felülmúló, végtelen szeretetével, az
Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”
Szentírási megerősítések: Mt 20, 4: „(Jézus) mondta”
2020, szept. 8. Elmélkedés: Az ember nagyon nehezen tud
elszakadni a saját akaratától. Pedig az Úr a Miatyánkban
azt tanította: Legyen meg az Isten akarata. Ha mindig elfogadnánk az Ő Szent akaratát, béke, derű és megelégedettség lenne a szívünkben.
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Gondoljunk bele: a Mennyországban tökéletesen megvalósul az Atya akarata. Ezt nevezzük örök boldogságnak. Akkor a Földön, miért nem vagyunk boldogok, ha Isten mást
ad, mint amit kérünk? Egyedül Ő tudja, mi válik az üdvösségünkre. Nekünk örömmel és hálaadással el kell fogadni,
bármit is ad. Jóért és rosszért hálát kell adni mindig. Mi attól szenvedünk, hogy görcsösen ragaszkodunk saját elképzelésünkhöz, és nem kapjuk meg. Pedig éppen ez válik a
javunkra.
A legnagyobb rossz, a kereszten történt. Mégis ez a mi
megváltásunk. Úgy gondolom, hogy ezt akkor senki sem
értette.
Már az is jó, ha nem zúgolódunk, hanem Istenre való ráhagyatkozással elfogadunk mindent.
2020. szeptember 15. Ima a Szentlélektől: „Drága Jézusom! Magasztalom és dicsőítem a Te legszentebb Nevedet. Ma, a Fájdalmas Szűzanya napján Téged látlak a keresztfán, legszentebb Édesanyádat pedig a kereszt alatt.
Drága Szent Tested a felismerhetetlenségig meg van csúfítva. Nincs emberi formád. A hóhérok kegyetlen keze
nyoma látszik minden porcikádon. Drága Szent Véred piros
bíborpalástként takarja testedet. Édesanyád szinte haldoklik a fájdalomtól. Csak az isteni erő támogatja, hogy meg ne
haljon. Még vár Rá a szolgálat, az Általad alapított Egyház
elindítása, az apostolok segítése. Köszönöm Uram, hogy
ezt a drága Édesanyát nekünk adtad, mert felénk is visszhangzott szavad: „Íme, a te Anyád!” És köszönöm, hogy
minden keresztényt és minden embert ezen a földön az Ő
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kegyeire bíztál, amikor ezt mondtad: „Íme, a Te fiad!” Égi
Édesanyánk, légy a mi közbenjárónk legszentebb Fiadnál!
Drága Jézusom! Imádlak, szeretlek Téged. Soha nem akarok elszakadni Tőled! Inkább most azonnal meghaljak, mint
hogy vétkeimmel fájdalmat okozzak Neked! Szoríts Magadhoz egészen! Végy föl engem Magad mellé a keresztre!
Inkább akarok Veled szenvedni, mint Nélküled elkárhozni!
Jézusom! Szeretlek! Imádlak! Lelkem minden erejével szeretni, imádni akarlak most, és az egész örökkévalóságon
át!
Kérlek, Szűzanyám! Ma, a Te ünnepeden, imádkozz minden gyermekedért, hogy egy se kárhozzon el, hanem bűnbánatra térjen, és elnyerjék az örök életet. Ámen.”
A Szűzanya mondja: „Drága gyermekeim! Nagyon jólesik
Szívemnek, hogy Mellettem álltok a kereszt alatt. Nemcsak
ezen a napon, hanem mindig. Megfogjátok édesanyai kezemet, és hagyjátok magatokat vezetni Általam. Tudjátok
meg, hogy ti, akik a segítségemet kéritek, különös istenanyai oltalmamat élvezitek. Megvédelek titeket a gonosz
minden cselvetésétől, leesdem számotokra a tisztánlátást,
a Szentlélek vezetését. Szent Fiam beborít titeket drága
Szent Vérével, ami a legnagyobb védelem ebben a siralomvölgyben.
Kicsinyeim! Készüljetek és imádkozzatok, mert nagyon közel van már Szeplőtelen Szívem diadala! Már itt kopogtat
az ajtón, itt áll a küszöbön. Igaz, hogy előtte még sok borzalmas esemény vár rátok – de nem mindnyájatokra. Istennek hatalma van arra, hogy kiragadjon benneteket min133

den veszedelemből. Bizalmatok mértékében kapjátok Tőle
a kegyelmet. Szent Fiam nagyon sajnálja az ártatlan, kicsi,
szegény lelkeket, akiket megrontanak, félrevezetnek, és a
kárhozatba döntenek. Különösen a kisdedeket, akikkel meg
akarja ajándékozni szüleiket és ezt a világot. De szegényeket a halálba taszítják.”
Az Úr Jézus: „Ma sincs ez másképp, mint amikor megszülettem. Akkor is ártatlan gyermekeket áldoztak a bálványoknak, de sokkal kevesebbről adtak számot, mint a mai
keresztények, akik utánam 2000 évvel később élnek. Ma is
ugyanezt teszik, amikor abortálják a magzatokat azért, mert
előbbre helyezik a karriert, a gazdagságot, és nem akarnak
áldozatot hozni születendő gyermekeikért. Pedig Én boldogsággal halmozok el minden szülőpárt, akik gyermekeket vállalnak. Maga az egész Mennyország jön le egy kisgyermekben, és minden szükségeset megadok nekik.
Drága gyermekeim! Hamarosan lezárul ez a korszak. Most
egy nagy rombolás folyik, aminek a vége az lesz, amit
Szent Péter apostol leírt: tűz által tisztítom meg a világot.
Ez már elkerülhetetlen. A jókat, akik hűségesen szolgáltak
Engem, kimenekítem abból a megpróbáltatásból, ami a
világra vár. Azokat, akiket erre kiválasztok, elragadom és
biztonságba helyezem, hogy az Új Világban szolgáljanak
Engem a felebarátban.
Ez a világ most haldoklik. Utolsó agóniáját szenvedi. Lelkiszellemi-fizikai síkon támadja a sátán. Démonok hada veszi
körül az embereket, hogy mindenféle rosszra vegye rá
őket. A vakok és hitetlenek ellenfelem eszközei.
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Drága gyermekeim! Készüljetek fel mindarra, amiket a próféciákból megismertetek, mert közel van a beteljesülés
napja! Higgyetek szavaimban, váltsátok tettekre akaratomat és éljetek életszentségben mindhalálig! Fogadjátok
szeretetteljes áldásomat az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”
Szentírási megerősítések: Mt 13, 11: „Nektek megadatott,
hogy megértsétek a mennyek országának titkait – felelte –,
de nekik nem.”
2020. szeptember 16. Itthon az Úr Jézus: „Drága gyermekeim! Elérkezett az óra. Az Emberfiát a bűnösök kezére
adják. Tegnapelőtt volt Szent Kereszt felmagasztalásának
ünnepe. Amit előre megmondtam, beteljesült: Én meg, ha
majd fölmagasztaltatom a földről, mindenkit magamhoz
vonzok.” (Jn 12, 32) Ma, kétezer évvel születésem után, a
világegyházban rengetegen borulnak le szent keresztem
előtt, dicsőítik és magasztalják nevemet a megváltás hatalmas művéért, és sokan mennek az üdvösség útján. Ők
nem tették hiábavalóvá értük kiontott, drága, Szent Véremet. Ők azok a termőföldek, ahová jó földbe hullott a mag,
az Isten Igéje, és bő termést hoznak.
Tegnap volt Legszentebb Anyám, a Fájdalmas Anya ünnepe. Az Egyház ma is keresztem alatt áll, amint Ő. Rájuk
hullatom, értük ontott, drága, Szent Véremet. A bűnbánat
szentségében tisztára mosom lelküket, és ezáltal bejöhetnek Velem Atyám Országába, a Bárány menyegzőjére.
Drága gyermekeim! Egyházamnak követnie kell Engem a
keresztúton, az önmegtagadásban és a türelmes kereszt135

hordozásban. Egyházamnak ugyanaz az útja a Mennybe,
ami az Enyém volt. A gúny, a keresztút és a kereszthalál.
De amint Én harmadnapra föltámadtam, úgy Egyházam is
el fogja nyerni a feltámadását. Megújítom, és végül dicsőségembe fogadom. Ami most következik, soha nem volt
még a világtörténelem folyamán. Szent Pál ezt írta: „Ahol
azonban elhatalmasodott a bűn, túláradt a kegyelem” (Róm
5, 20) A Föld még soha nem volt ekkora bűnben, mocsokban, szennyben, mint manapság. Minden értéket a feje tetejére állítottak. Azzal dicsekednek, amit szégyellniük kellene. Isten helyébe teszik magukat, de csak rossz dolgokat
tudnak tenni. Ezért, drága gyermekeim, most olyan eszközhöz folyamodom, amit még soha eddig nem tettem. Kivétel nélkül, minden emberre, bárhol is éljen a világon, kiárasztom Lelkemet. Megismertetem velük bűneiket. Akik
életszentségben élnek, azon kevesekkel megláttatom lelkük kegyelmi állapotát. A bűnösök jajveszékelve verik majd
mellüket. Még megtérhetnek, ha úgy akarják. Sokan, akik
meglátják hatalmas vétkeiket és a poklot, amit kiérdemeltek, meg fognak halni és belezuhannak az örök tűzbe.
Azért, mert már annyira elmerültek a bűnben, hogy megátalkodottakká lettek.
Gyermekeim! A kárhozat nem Tőlem van. A büntetést nem
Én akarom. Ez automatikus mindazon lelkek számára, akik
maguk választották a rosszat. A Szentlélek kiáradása, egy
nagy figyelmeztetés mindenki számára, hogy meglássa,
milyen úton jár, és mit érdemel. Hatalmas kegyelemforrás
mindazoknak, akik elhagyják gonosz útjaikat, és megtérnek
Hozzám. Ezek a lelkek föl fogják keresni a templomokat, a
papokat, hogy bűnbánatot tartsanak, feloldozást nyerjenek
és tanítást kérjenek. Őbelőlük még szentek lesznek. De
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továbbra is tiszteletben tartom a szabad akaratot, mert ez
az emberi méltóság része, amelyet Isten adományozott
minden egyes embernek attól kezdve, hogy megteremtette
az első emberpárt. Emellett minden ember megkapta az
értelmet, hogy szabad döntést hozzon, jót vagy rosszat válasszon aszerint, ahogy akarja. Tisztán láthatjátok, hogy
nincs eleve elrendelés. Én minden embert üdvözíteni akarok, de az embernek magának kell megszerezni az üdvösséget. Ha elutasítja tanításomat, és nincs Velem személyes
kapcsolatban, akkor a sátánt választotta. Onnantól a sorsa
megpecsételődik, rosszra fordul és el is kárhozhat, hacsak
nem fordul vissza Hozzám.
Egyházam most megy a keresztre. Most követ Engem a
Golgotára. A saját vérében és könnyeiben kell megtisztulnia. Én, Aki a világ összes bűnét Magamra vettem, Szent
Véremet ontottam, hogy megtisztítsam a bűnösöket. Édesanyám pedig bőven ontotta Könnyeit, Engem látván keserves kínszenvedésemben és kereszthalálomban. De siratta
más gyermekeit is, akikről előre látta, hogy elkárhoznak.
Drága kicsinyeim! Ne féljetek! Ezeknek az eseményeknek
be kell következnie, mert ez a Szentírás. De amilyen hamar
eltelt a három nap, miután halálomból feltámadtam, úgy
ezek a gyászos események is hamar lejárnak, és Egyházam megtisztulva, szeplőtelenül fog tündökölni. Én Magam
szabadítom meg a gonosztól, akit ezer évre megkötözök.
Megjelenek az ég felhőin dicsőségemben, és szám leheletével elsöpröm a gonoszt. Ó, ha látnátok, mennyire undorító és rút a sátán, menekülnétek előle. Hízelkedésével és
képmutatásával tudja rávenni a gyanútlan embereket, hogy
kárhozatba taszítsa. Szépnek tünteti fel azt, ami ocsmány,
137

és megvetendőnek azt, ami szent. Ezért, gyermekeim, jól
vigyázzatok, ne hagyjátok magatokat megtéveszteni. Ha
mindig parancsaimat követitek, megtartjátok a Tízparancsolatot és a főparancsot, nem tud elbuktatni benneteket.
Ha mégoly kívánatos és vonzó is lenne a bűn, akkor is határolódjatok el tőle, mert a gonosz nagyon aljas, meg akar
fosztani titeket Tőlem, a legnagyobb kegyelem forrásától, a
szentségtől: a gyónástól és a Szentáldozástól, és örökre el
akar veszejteni.
Kicsinyeim! Ne féljetek attól, ami most jön! Amint mondtam:
mindezeknek be kell teljesülnie. Egyedül a bűntől féljetek
és a vele járó kárhozattól. Szüntelenül tekintsetek keresztemre, merüljetek el kínszenvedéseimben, adjatok hálát
Nekem jóért és rosszért egyaránt! Hagyatkozzatok Rám
teljesen, adjátok át az életeteket Nekem, bízzatok Bennem,
mert Én jó vagyok és mindent a ti javatokra fordítok. Bizalmatok mértékében kapjátok Tőlem a megszentelő kegyelmet.
Hagyatkozzatok Rám teljesen! Én legyek mindig a szemetek előtt! Tekintsetek kereszten vonagló, haláltusában
szenvedő Testemre, értetek omló Véremre! Tudatosítsátok
magatokban, mekkora árat fizettem a lelketekért! Jobban
vigyázzatok lelketek tisztaságára, mint szemetek világára!
A lélek az, ami éltet, a test nem használ semmit. A test
csak arra jó, hogy megtegye a lélek akaratát.
Drága gyermekeim! Tudatosítsátok magatokban, hogy az
Enyéim vagytok. Jöjjetek Hozzám, a tabernákulum elé,
ahányszor csak tehetitek! Imádjatok Engem a Legméltóságosabb Oltáriszentségben! De minden imátokban imádja138

tok Engem a lelketek hetedik szobájában, ahol állandóan
jelen vagyok. Tudatosítsátok magatokban, hogy ti az Én élő
tabernákulumaim vagytok. Olyanok, mint Édesanyám, Aki
szent méhében hordozott. Titeket is megszentellek, mint
Őt, és rengeteg kegyelemmel halmozlak el.
Amikor imádtok Engem az Oltáriszentségben, szent angyalaim serege száll le rátok, és veletek együtt dicsőít és magasztal Engem, és hálát ad Nekem. Olyan ez, mint amikor
megszületésemkor a pásztorokhoz leszálltak az angyalok
és dicsőséget zengtek Nekem. Ha kinyitjátok lelketek szemét és fülét, megtapasztalhatjátok azt a dicsőséget, amely
mindenütt jelen van, ahol Én vagyok, és Engem imádnak.
Isten vagyok, Aki köztetek maradtam, mert eggyé akartam
válni veletek. Ez a Szentáldozás, amely előképe annak a
tökéletes, örök, mindeneket felülmúló egyesülésnek, amit
majd a Mennyországban minden üdvözült léleknek ajándékozok.
Fogadjátok áldásomat, amelyet Szívem örök, végtelen szeretetével adok rátok az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”
Szentírási megerősítés: Mt 19, 28-29: „Jézus válaszolt”

Mária Julianna által kapott imák
Szentáldozás utáni imák
„Jézusom mindenekfölött szeretlek Téged. Hálát adok mindenért, különösen a szentáldozás kimondhatatlan csodála139

tos nagy kegyelmi ajándékaiért. Izzó égő, lángoló vággyal
vágyakozom Isteni Szent Színed látására. Kérlek, add,
hogy elégjek ebben a tűzben, és belépjek vértanúid sorába,
ha Te is így akarod.” (Lelki napló III. kötet 172. old.)
„Jézusom, mindenekfölött szeretlek Téged. Vértanúságomban is szeretni akarlak Téged. Úgy akarlak szeretni, mint
ahogyan Te szerettél, amikor értem a keresztfára mentél.”
(u. ott 187. old.) „Jézusom kérlek, boríts be minket Szent
Véred erejével, hogy mindhalálig kitartsunk az Irántad való
szeretetben és hőségben.” (IV. kötet 82. old.)
Imádott Jézusom kérem a Te erődet és a Te kegyelmedet,
hogy leküzdjek magamban minden nyomorúságot, minden
bűnt, és minden számodra visszatetsző dolgot. Inkább szeretnék meghalni ebben a pillanatban, minthogy a legkisebb
visszatetszést okoznám Neked. Kérem a Te erődet és a Te
kegyelmedet, hogy maradéktalanul teljesítsem rám vonatkozó örök szent tervedet. Mindig azonnal felismerjem és
megtegyem a Te drága Szent akaratodat. Felismerjem a
sátán csapdáit, és azonnal ellene mondjak minden kísértésnek és minden bűnnek.” (Ez az ima nincs benne egyik
korábbi kötetben sem.)
„Kedves Védőszentem, akit módfelett tisztelek! Kérlek, járj
közben értem az Úr Jézus Krisztusnál, hogy én is teljesítsem az Ő leghőbb vágyát, hogy a te példád szerint mindhalálig megálljam a helyemet. Életmódommal, szavaimmal és
tetteimmel is hirdessem Isten evangéliumát. Imádkozz értem, hogy mindhalálig kitartva én is vértanúságommal tegyek bizonyságot az Igazról, Aki az életét adta értem.
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Hőn imádott Jézusom kérlek, foglalj le Magadnak bennem
mindent. Lelkemet, testemet, szívemet, minden gondolatomat, szavamat, cselekedetemet, egész életemet, annak
minden pillanatát. Kérlek, ne hagyj meg egyetlen mikronnyit
se nekem, se másnak. Egyedül csak a Tiéd akarok lenni
osztatlanul, hogy Te rendelkezz velem tetszésed szerint.
Ámen.” (III. kötet 186-187. old.)
Az itt leírt összes ima megtalálható a VI. kötet 196-197.
oldalán.
2019. jún. 15. Az Úr Jézus: „Imádkozz többet papjaimért,
mert hamarosan válaszút elé fogják őket állítani. Ha megvallanak Engem, kiközösítik őket. Ha a tévtanítást választják, elkárhoznak.
Így imádkozz értük: Drága Jézusom, Örök Főpapunk! Kérlek, add meg papjaidnak az állhatatosság kegyelmét, hogy
megvalljanak Téged az emberek előtt. Hűségesen kitartsanak Melletted mindhalálig. Soha ne cseréljék fel az Evangéliumot, amelyért Te Szent Véredet ontottad, az embereknek való megfeleléssel.
Mindig csak Téged lássanak a keresztfán! Soha ne mozduljanak el kereszted alól! Legyenek olyanok, mint a hűséges tanítvány, Szent János apostol, aki kitartott Melletted
egészen a végsőkig. Ezért tudtad rábízni Legszentebb
Édesanyádat.
Kérlek, Jézusom, add kegyelmedet papjaidnak, hogy az
életszentséget válasszák, és szentek legyenek mindörökké. Ámen.
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2019. július 17. Ima a Szentlélek által: „Hőn imádott drága
jó Jézusom! Köszönöm, hogy Te előbb szerettél engem,
örök terved volt velem, és ezt meg is valósítottad bennem.
Te adtál ellenállhatatlan vágyat mindannak beteljesülésére,
amit akartál, hogy megtegyek. Te indítottál mindarra, amit
kegyelmedből elvégezhettem.
Ó, mily csodálatosak a Te útjaid! Ember ezt felfogni képtelen. Milyen nehezen értünk meg Téged, amikor keresztet
helyezel vállunkra. Csak majd az út végén látjuk meg, hogy
éppen ez a szenvedés vitt közelebb Hozzád. Mint ahogy Te
a kereszten át mentél fel Atyádhoz, úgy számunkra sincs
más út. Te mondtad: aki utánam akar jönni, tagadja meg
magát, vegye fel naponta keresztjét, úgy kövessen.
Téged akarlak követni Jézusom! Bárhová mész, követni
akarlak Téged! Veled akarok lenni a szenvedésekben, és
ha kell a vértanúságban is!
Te mindig megédesíted szenvedéseinket. A Jelenléted vigasztal és erősít minket. Akkor vagy velünk a legszorosabban egyesülve, amikor magad mellé hívsz a keresztre. Ó,
áldott kereszt! Rajta szerezted meg üdvösségünket. Csoda
hát, hogy nekünk is Magad mellet kínálsz helyet?
Légy áldott Jézusom! Légy áldott ezerszer, milliószor!
Ahány ember él a Földön mind dicsőítsen, áldjon és imádjon Téged! Soha ne keressünk Rajtad kívül mást, csak
egyedül Téged! Téged viszont csak a kereszten találunk
meg ezen a Földön. A boldogságot ne a Földön keressük.
Azt a Mennyben tartogatod számunkra. Itt a Földön csak
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Téged szolgáljunk és szeressünk. Ezt a feladatot szántad
nekünk, és Te Magad is erre adtál példát.
Jézusom, imádlak! Oly jó, hogy Te velünk vagy minden nap
a világ végezetéig. Velünk maradtál, mert irántunk való
szereteted arra indított, hogy Magadat add nekünk a parányi Szentostyában és a borban. Te vagy a mi táplálékunk,
úti eledelünk. Te vagy erőforrásunk, és végső célunk.
Drága Jézusom! Jobban vágyom Szent Színed látására,
mint kitikkadt szarvas a hűs forrás vizére! Mikor jelenhetek
már meg Előtted? Kimondhatatlanul vágyom rá, hogy lássalak, és mindörökké imádjalak Téged! Az egész örökkévalóság kevés lesz rá, hogy Neked hálát adjak megváltásod
hatalmas művéért, és mindazokért a kegyelmekért, amelyekkel elhalmoztál, hogy előmozdítsd üdvösségemet.
Légy áldott mindörökké! Dicsőség hála és magasztalás legyen Neked itt a Földön, és mindörökké a Mennyben!
Ámen.”
2019. dec. 8. Ima a Szentlélek által: „Uram, jó nekem mindaz, amit Tőled kaptam. Egyedül, Te tudod, mi válik az üdvösségemre, és azt meg is adod.
Köszönöm, hogy parányi szálkát adtál hatalmas keresztedből.
Egyedül a kereszt visz közelebb hozzád. Szívesen osztozom sorsodban, és boldog vagyok, hogy meghívtál követésedre.
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Add kegyelmedet, hogy tagadjam meg magam, és vegyem
fel a keresztet naponta, mint a Te ajándékodat. Szívesen
fölmegyek hozzád a keresztre, mert a szenvedésekben is
százszor jobb Veled, mint nélküled.
Köszönöm, hogy keresztedre várod az egész világot. Nem
keresek, és nem akarok kívüled más boldogságot. Egyedül,
csak Téged akarlak! Boríts be engem drága Szent Véreddel, hogy megrészegüljek az irántad való szeretettől! Mindig csak Téged imádjalak és szeresselek teljes szívemből!
Annak, aki Istené, semmi sem hiányzik, Isten egy maga
elég.
Jézusom, kérlek, szabadíts meg engem önmagamtól, hogy
ennek a csodálatos imának minden szava gyökeret verjen
bennem! Szakíts el minden félelemtől, aggódástól, egyedül
Te légy reményem, örök boldogságom!
Hálát adok Neked, minden kegyelmedért. Ámen.”
2019. dec. 17. Ima a Szentlélek által: Hőn imádott Jézusom! Leborulva áldalak és imádlak Téged, Aki a Legméltóságosabb Oltáriszentségben valóságosan jelen vagy. A
szent angyalok milliárdnyi serege vesz körül Téged a Föld
minden tabernákulumában. Egyetlen pillanatra sem szűnik
meg az ő imádásuk és dicsőítésük. Ahol jelen vagy, mindenütt imádnak Téged éjjel és nappal. Akkor is, amikor
üres a templom, de Te ott vagy a tabernákulumban. Méltó
hogy imádjanak Téged, Aki az ég és Föld Ura és Istene
vagy.
Általad lett minden. Atyád azért teremtette, mert kiárasztotta szeretetét, és ez a szeretet arra késztette, hogy megal144

kossa ezt a csodálatos bolygót, amit Földnek nevezünk. A
legkisebb virágszál és minden, ami rajta van, dicsőíti és
magasztalja Isten végtelen gondviselő szeretetét. Emberi
szó nincs rá, mekkora a Te irántunk való szereteted, amely
betölti a Mennyet és a Földet. Nincs egyetlen zug sem,
ahol ne lennél jelen. Kiárasztod ránk békédet. Ha megnyitjuk szívünket, belénk árad a fény, a kegyelem. De ha elzárjuk magunkat, meg leszünk fosztva mindattól az örömtől és
boldogságtól, amit jelenléted okoz. Egyedül Benned van
boldogság. Ahol Te vagy, ott a Mennyország.
Imádott Jézusom! Köszönöm, hogy megváltottál minket, és
beléphetünk Országodba. Köszönöm, hogy megtisztítottál
vétkeinktől, értünk ontott drága, Szent ártatlan Véreddel. Az
egész örökkévalóság kevés lesz rá, hogy hálát adjak Neked.
Kérlek, add nekem azt a szeretetet, amit irántam éreztél,
amikor értem a keresztfára mentél! Gyújtsd szívemet lángra, hogy teljesen elégjek, elhamvadjak az Irántad való szeretettől! Mindig csak Neked éljek, Téged magasztaljalak és
dicsőítselek örökké!
Ó, szelíd Jézusom! Tégy engem olyan alázatossá és engedelmessé, mint amilyen Te voltál! Egyedül Neked akarok
mindig megfelelni! Még akkor is, ha ez az életembe fog kerülni. Te mondtad: senkinek sincs nagyobb szeretete annál,
mint aki életét adja barátaiért. Te értem adtad az életedet.
Engem arra indítottál, hogy felajánljam Neked az enyémet.
Törvényeidet megtartva, csak Érted éljek. Téged szolgáljalak mindazokban, akiket elém hozol. Drága Jézusom, mindenkiben Téged akarlak látni! Mindazt, amit kegyelmedből
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másokkal teszek, Veled teszem. Hála és dicsőség legyen
Neked, Atyádnak és a Szentléleknek mindenért, most és
mindörökké. Ámen.”
2020. március 5. Az Úr Jézus: „Ti, akik Engem követtek,
szüntelen ezt ismételgessétek magatokban: ha nem leszek
szentté, hiába születtem. Uram, mutasd meg nekem, hogy
melyik úton járjak, vezess engem füves legelőkre, hogy
Rád találjak, Aki a keresztfán függtél értem és felém kiáltottad: Szomjazom! Uram, mindenben meg akarok felelni Neked! Mindig igent akarok mondani rám vonatkozó örök
szent tervedre! Mint parányi porszem, a legmélyebb alázattal csak ezt kiáltom: Uram, irgalmazz nekem, nyomorult
bűnösnek! Uram, add meg nekem a felismerést, hogy mindenkor megtudjam, mi a Te szent akaratod, hogy azt azonnal meg is valósítsam! Szeretlek Téged, Jézusom! Izzó,
lángoló, forró szeretettel. Imádlak Téged töviskoronás Királyom, Aki a kereszten trónolsz véredtől áztatva, kezed, lábad átszúrva. Megnyílt oldaladból az Egyház élete származik. Az éltető Vér, mely lemossa bűneinket, és a víz, amely
isteni élettel ajándékoz meg bennünket. Jézusom, kérlek,
add kegyelmedet, hogy mindenkor csak a Tiéd legyek!
Szűnjek meg a világ és mindenki számára, de még a saját
magam számára is! Legyek számodra olyan, mint a levegő,
mint a friss harmat, amelyet azért teremtettél, hogy örömödet találd benne. Foglald le magadnak lelkemet, testemet,
egész életemet, hogy mindig Te cselekedj, Te szólj általam!
Átadom Neked egész életemet, annak minden pillanatát,
lelkemet, testemet, minden gondolatomat, cselekedetemet.
Kérlek, formálj engem egyre jobban a saját képmásodra!
Olyan akarok lenni, amilyen Te vagy, hogy az emberek Téged ismerjenek föl bennem, és aki engem hallgat, Téged
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halljon. Szeretnék olyanná lenni, hogy a Mennyei Atya, ha
rám tekint, rólam is azt mondja, amit Rólad: ez az Én szeretett Fiam, Akiben kedvem telik, őt hallgassátok.
Tudom, Uram, hogy az én kérésem nem merész és nem
lehetetlen. Hisz Te magad mondtad: szentek legyetek, mert
Én szent vagyok! Legyetek tökéletesek, mint mennyei Atyátok! Tudom, Uram, hogy a magam erejéből nem vagyok
képes ezt megvalósítani, hisz Te mondtad: Nálam nélkül
semmit sem tehettek. Megtapasztaltam, hogy Veled együtt
mindent meg tudok tenni. Ezért kérlek Téged, drága töviskoronás Királyom, Megváltó Istenem, alakíts teljesen Magadba engem! Légy az én szívem Királya, Mindenható Ura,
Parancsolója! Vezess engem, hogy fokról fokra egyre közelebb jussak Hozzád, míg megérkezem Szent Színed látására! Minden vágyam az, hogy téged színről színre lássalak örökre, és szent angyalaiddal és az összes szentekkel
együtt dicsőítsem, magasztaljam és áldjam Szent Nevedet!
Hálát adok Neked azért, hogy az általad alapított egyetemes Anyaszentegyházba születtem. Köszönöm, hogy méltóztattál lehajolni hozzám, megtisztítottál és Magadhoz öleltél. Egy örökkévalóság kevés lesz rá, hogy ezért Neked
hálát adjak. Kérlek, áldd meg a Te alázatos szolágálódat,
gyermekedet, akinek minden vágya az, hogy fölismerje és
megtegye a Te akaratodat, életének minden pillanatában!
Kérlek, áldj meg egem, a Te mindenható, áldásoddal, hogy
majd én is a Te dicsőségedben ragyogjak, égi palotádban,
Neked örökké hálát zengve! Ámen.”
Szentírási megerősítés: Mt 18, 19: „(Jézus) mondja”
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2020. ápr. 10. Nagypéntek du. az Úr Jézus: „Most egy Keresztutat diktálok neked.”
I. Pilátus halálra ítéli Jézust
„Halálra ítéltek Engem a ti bűneitekért. Vétkeiteket vettem
Magamra. Ártatlanul fizettem értetek hatalmas váltságdíjat.
Az ár: értetek kiontott drága Szent Vérem, értetek adott
életem volt. Rettenetes kínszenvedések árán. Gyermekeim! Szálljatok magatokba! Tartsatok bűnbánatot, mert ha
nem tértek meg, örökre elvesztek.”
II. Jézus vállára veszi a keresztet
„Felvettem értetek a keresztet. Én szenvedtem azért, amit
el sem követtem. Önzetlenül halálra adtam Magamat értetek. Annyira szerettelek benneteket. Ezt mondtam: „Aki követni akar, tagadja meg magát, vegye fel keresztjét mindennap és úgy kövessen. (Lk 9, 23) Szeressétek kereszteteket! Örök életetek eszközét lássátok benne!”
III. Jézus először esik el a kereszttel
„Elestem, mert túl nehéz volt a bűneitek súlya. Ma is, és a
világ végezetéig halálos sebeket mértek Rám bűneitekkel.
Tegyétek, amit kértem: legyetek tökéletesek, mint Mennyei
Atyátok, mert csak így tudtok üdvözülni.”
IV. Jézus találkozik Szent Anyjával
„Szent Anyám követni akart a keresztúton. Az Ő jelenléte
enyhítette kínjaimat, mert vigaszt nyújtott szerető szíve lel148

kemnek. Ti, akik keresztényeknek valljátok magatokat, és
körülöttem álltok, az ő nyomában jártok. Valahányszor segítetek szenvedő embertársaitokon, enyhítitek szenvedéseimet.”
V. Cirenei Simon segít Jézusnak
„Simont az isteni gondviselés rendelte Mellém. Azért, hogy
megtérjen, és üdvözüljön. Adjatok hálát, ha keresztet kaptok Tőlem, mert a szenvedés lelketek javára szolgál.”
VI. Veronika kendőt nyújt Jézusnak
„Veronika részvevő szeretete enyhülést akart szerezni Nekem. Bátorságáért, a legnagyobbal, Önmagammal ajándékoztam meg. Saját képmásomat adtam neki, amely növelte
irántam való buzgó szeretetét. Nektek is adok kegyelmet,
ha kiálltok Mellettem.”
VII. Jézus másodszor esik el a kereszttel
„Keresztutamon egyre gyengültem. A kegyetlen megostorozástól és a töviskoronától rengeteg vért veszítettem. Fájdalmam leírhatatlan volt. Csak Szent Anyám tudja, akivel
misztikusan megosztottam szenvedéseimet. Mielőtt visszaesnétek bűneitekbe, tekintsetek Rám: vérző, sebekkel borított Üdvözítőtökre! Ne okozzatok már több fájdalmat Nekem!”
VIII. Jézus vigasztalja a siránkozó asszonyokat
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„Nektek is ezt mondom: Sirassátok meg bűneiteket, mert
ha nem tértek meg, örökre elvesztek. Azokat, akiknél süket
fülekre talál felszólításom, nem tudom megmenteni, mert
tiszteletben kell tartanom szabad akaratukat.”
IX. Jézus harmadszor esik el a kereszt súlya alatt
„Harmadik elesésemet a megátalkodott bűnösökért ajánlottam fel Atyámnak. Ma is imádkozom értetek, hogy bánjátok
meg bűneiteket, mert ha nem, a következményét nektek
kell viselni – örökre.”
X. Jézust megfosztják ruháitól
„Ezt a szenvedésemet a paráznaságban élőkért ajánlottam
fel. Elvesztették szégyenérzetüket. Találóan írta róluk
Szent Pál apostol: sokan úgy élnek, mint Krisztus keresztjének ellenségei. Végük a pusztulás, istenük a hasuk, azzal
dicsekszenek, ami gyalázatukra válik, s eszüket földi dolgokon járatják. (Fil 3, 18-19)”
XI. Jézust a keresztre szegezik
„Keresztre szegezésem a legfájdalmasabb szenvedést jelentette számomra. Rettenetes kínszenvedés, amit nem
tudtok elképzelni. Keresztemre várok minden engem követőt. Ez számotokra csupán azt jelenti, hogy szakadjatok el
a világtól, és minden csábításától! Egyedül Hozzám, és
törvényeim megtartásához ragaszkodjatok! Ha megteszitek, mennyei örömökkel vigasztallak meg benneteket.”
XII. Jézus meghal a kereszten
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„Mily édességes volt Nekem kimondani: Atyám, kezedbe
ajánlom lelkemet. Beteljesítettem a megváltást. Engedelmes voltam Atyámnak egészen a kereszthalálig. Ti is, ha
mindvégig teljesítitek akaratomat, ilyen édességes, békés
halálba fogtok átszenderülni - az Örök Életbe.”
XIII. Jézus Testét leveszik a keresztről és fájdalmas Anyja
ölébe fektetik
„Szent Anyám a legnagyobb szeretettel és részvéttel fogadta ölébe meghalt Testemet. Vágyva vágyott rá, hogy
kiszabadítson hóhéraim kezéből. Most, hogy már nem volt
élet Testemben, egészen az övé lehettem. Nagy békével
töltötte el, hogy már nem szenvedek többé. Égig érő hittel
reménykedett szavaim beteljesülésében: harmadnapra feltámadok.”
XIV. Jézus Holttestét sírba teszik „Tanítványaim tisztességgel eltemettek. A sír befogadta meghalt Testemet. Ezzel lezárult kínszenvedésem. Beteljesítettem küldetésemet.
Megváltottalak benneteket. Most már csak rajtatok múlik,
hogy üdvözültök-e vagy sem. Örök életetek, vagy örök halálotok a ti döntéseteken múlik.”
XV. Jézus halottaiból feltámad
„Beteljesítettem ígéretemet. Harmadnapra feltámadtam.
Legelőször szerető Anyámnak jelentem meg. Majd az aszszonyoknak, és tanítványaimnak. Szeretetük késztetett arra, hogy megmutassam Magamat nekik. Az Evangéliumban
ezt mondtam: Aki ismeri és teljesíti parancsaimat, az szeret
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engem. Aki szeret engem, azt Atyám is szeretni fogja. Én is
szeretni fogom, és kinyilatkoztatom magam neki.” (Jn 14,
21) Szeressetek viszont Engem! Éljetek személyes kapcsolatban Velem, mint legjobb Barátotokkal! Akkor megtapasztaljátok Jelenlétemet, és kegyelmi ajándékaimat.”
Mt 15, 10: „Jézus mondta”
2020. május 13. Az Úr Jézus: „Drága kicsi gyermekeim!
Nektek adatott, hogy megismerjétek az Isten Országa titkát. Hatalmas kegyelmet kaptatok. Ti Énbennem, Én tibennetek. Bennetek lakom az Igében, a szeretetben és a
Szentáldozásban. Ti pedig Bennem laktok, mint parányi
életek, akiket fokról fokra átváltoztatok dicsőségem gyermekeivé. Amikor a szívetekbe fogadtok Engem, Belém istenültök, és Én belétek oltom istenségemet. Elmerültök
Bennem, mint parányi vízcseppek a hatalmas szeretetóceánban.
Fogadjátok áldásomat, melyet Szívem végtelen szeretetével adom rátok az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”
Ima a Szentlélek által: „Drága Jézusom! Magasztalom és
dicsőítem a Te legszentebb Nevedet. Hálát adok Neked
azért, hogy köztünk maradtál a Legméltóságosabb Oltáriszentségben, az igében, ami a Te tanításod, és a szeretetben, mert egyedül Benned tudunk igazán szeretni.
Kérlek, Jézusom, add meg nekünk a kegyelmet, hogy folytonosan imádjunk, szeressünk, dicsőítsünk Téged! Gyújtsd
lángra szívünket, hogy a vértanúk szeretetével imádjunk
Téged! Mindent elfogadjunk értünk átszegzett drága, szent
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kezedből. Ha nehézségeink támadnak, mindig Rád tekintsünk: a Te Véredtől áztatott, agyonkínzott, legszentebb
Testedre, töviskoronás fejedre, értünk átszúrt kezedre, lábadra, átdöfött oldaladra. Csak Téged lássunk, imádott
Megváltónk, és soha ne felejtsük el, mekkora árat fizettél a
lelkünkért.
Ó, Jézusom, imádott Királyom! Kérlek, végy körül bennünket szent angyalaiddal, vezess minket az igaz úton, hogy
mindig Téged kövessünk, és soha le ne térjünk a Te ösvényedről! Te vagy az Út, az Igazság és az Élet. Az Út, amelyen járnunk kell úgy, hogy követjük példádat. Formálj minket egyre jobban képmásodra! Tanításod az egyetlen Igazság, amit ha megtartunk, üdvözülünk. Te vagy örök Életünk, imádott Királyunk. Te mondtad: aki eszi az Én Testemet és issza az Én Véremet, annak örök élete van. De aki
nem eszi, és nem issza, annak nincs élete. Ha Benned
élünk, olyanok vagyunk, mint a szőlővesszők, amelyek dús
termést hoznak. De ha elutasítanánk Téged, száraz ágak
lennénk, amelyek nem valók egyébre, csak tűzrevalónak.
Kérlek, foglalj le bennünket Magadnak! Őrizz meg minket
az örök életre! Te mondtad: „Atyám, azt akarom, hogy akiket Nekem adtál, ott legyenek, ahol Én, és lássák dicsőségemet.” Mindennél jobban vágyom rá, hogy színről színre
láthassalak Téged! Köszönöm, hogy lángra gyújtottad szívemet, és azt kérem, hogy az egész örökkévalóságon át
lángoljon Érted, méltóképen dicsőítsen és magasztaljon
Téged, és hálát adjon Neked!
Jézusom, Királyom, örök Boldogságom! Te mondtad: „Legyetek szentek, amint Én Szent vagyok.” Formálj engem
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Magadhoz méltóvá! Olyan akarok lenni, mint Te! Mindenben hasonlóvá szeretnék válni Hozzád, hogy ha a Mennyei
Édesatya letekint rám, rólam is el tudja mondani, amit Rólad: „Ez az Én szeretett gyermekem, akiben kedvem telik.”
Égi Édesanyám! Ma van fatimai jelenésed 103. évfordulója.
Téged elküldött Szent Fiad ebbe a siralomvölgybe, hogy
figyelmeztesd gyermekeidet, és vezesd őket Hozzá. Vérkönnyeket sírsz azok miatt, akik nem akarják meghallani
szavadat. Sajnos, ma is sokan menetelnek a széles úton,
amely a kárhozatra visz. Még sokkal többen, mint amikor
megjelentél Fatimában. Tudom, Szűzanyám, hogy az idő
egyszer lejár. Kérlek, imádkozz gyermekeidért, hogy meghallják szavadat, megfogadják tanácsaidat, elforduljanak a
rossztól, és Szent Fiadat kövessék a keskeny úton, amely
az életre visz. Szűzanyám, ments meg minket a sátán minden cselszövésétől, csapdájától! Ölelj magadhoz, terítsd
ránk istenanyai palástodat! Helyezz minket Szent Fiad irgalmas Szívébe! Esdd le számunkra a megtérés kegyelmét! Mert csak ott van szeretet és béke, ahol befogadjuk
Jézus tanítását, és tettekre váltjuk.
Fatimai Királynőnk, kérlek, könyörögj érettünk, hogy megfogadjuk szavadat, és üdvözüljünk! Drága Szűzanyám! Veled együtt akarom kimondani életem minden helyzetében:
„Íme, az Úr szolgáló leánya, legyen nekem a Te igéd szerint.” Kérlek, esdd le számunkra az alázat, a tisztaság és az
engedelmesség erényét, hogy Hozzád hasonlókká váljunk,
és elnyerjük az örök életet!
Jézusom, imádott Királyom! Egyedüli örömöm, békém, boldogságom! Vonzzál mindig Magadhoz! Boríts be minket
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értünk kiontott drága Szent Véreddel, hogy mindig felismerjük és megtegyük akaratodat, és maradéktalanul teljesítsük
ránk vonatkozó örök szent tervedet. Kérlek téged, áldj meg
minket, imádott Főpapunk, örök üdvösségünk Szerzője,
végtelenül szerető áldásoddal, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”
Szentírási megerősítés: Márk 4, 11: „Jézus mondta: nektek
adatott, hogy ismerjétek az Isten Országa titkát”
2020. szeptember 15. Ima a Szentlélektől: „Drága Jézusom! Magasztalom és dicsőítem a Te legszentebb Nevedet. Ma, a Fájdalmas Szűzanya napján Téged látlak a keresztfán, legszentebb Édesanyádat pedig a kereszt alatt.
Drága Szent Tested a felismerhetetlenségig meg van csúfítva. Nincs emberi formád. A hóhérok kegyetlen keze
nyoma látszik minden porcikádon. Drága Szent Véred piros
bíborpalástként takarja testedet. Édesanyád szinte haldoklik a fájdalomtól. Csak az isteni erő támogatja, hogy meg ne
haljon. Még vár Rá a szolgálat, az Általad alapított Egyház
elindítása, az apostolok segítése. Köszönöm Uram, hogy
ezt a drága Édesanyát nekünk adtad, mert felénk is visszhangzott szavad: „Íme, a te Anyád!” És köszönöm, hogy
minden keresztényt és minden embert ezen a földön az Ő
kegyeire bíztál, amikor ezt mondtad: „Íme, a Te fiad!” Égi
Édesanyánk, légy a mi közbenjárónk legszentebb Fiadnál!
Drága Jézusom! Imádlak, szeretlek Téged. Soha nem akarok elszakadni Tőled! Inkább most azonnal meghaljak, mint
hogy vétkeimmel fájdalmat okoznék Neked! Szorítsd Magadhoz egészen! Végy föl engem Magad mellé a keresztre!
Inkább akarok Veled szenvedni, mint Nélküled elkárhozni!
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Jézusom! Szeretlek! Imádlak! Lelkem minden erejével szeretni, imádni akarlak most, és az egész örökkévalóságon
át!
Kérlek, Szűzanyám! Ma, a Te ünnepeden, imádkozz minden gyermekedért, hogy egy se kárhozzon el, hanem bűnbánatra térjen, és elnyerjék az örök életet. Ámen.”

Levelezés
2020. június 15. Az Úr Jézus: „Ezt üzenem X-nek: Drága
kislányom! Nagyon elégedett vagyok veled. Nemsokára
Nálam leszel. Várd ezt a napot kitörő örömmel! Vágyakozz
Hozzám élő hittel és reménnyel! Vágyad megdicsőít Engem, és kiengesztel sok közömbös lélekért. Én szomjazom
rá, hogy eljuss Szent Színem látására! Fogadj el jót, roszszat, amit adok és megengedek. Higgyed, hogy mindent a
te javadra fordítok. Megáldalak téged, gyermekeidet, unokáidat, egész családodat, Szívem végtelen örök szeretetével, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”
Szentírási megerősítés: Zsid 10, 16: „mondja az Úr”
2020. július 7. Az Úr Jézus: „Ezt üzenem Y-nak: Drága kislányom! Szívem szeretete átölel téged. Nagyon kedves
vagy Nekem. Tudod-e, hogy mindegyik gyermekemben
Engem szolgálsz? Amikor megérkezel Hozzám, ezt fogod
hallani Tőlem: Aztán így szól a király a jobbján állókhoz:
Jöjjetek, Atyám áldottai, vegyétek birtokba a világ kezdetétől nektek készített országot! Éhes voltam, és adtatok ennem. Szomjas voltam, és adtatok innom. Idegen voltam, és
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befogadtatok. Nem volt ruhám, és felruháztatok. Beteg voltam, és meglátogattatok. Börtönben voltam, és fölkerestetek. Erre megkérdezik az igazak: Uram, mikor láttunk éhesen, hogy enned adtunk volna, vagy szomjasan, hogy innod adtunk volna? Mikor láttunk idegenként, hogy befogadtunk volna? Mikor láttunk betegen vagy börtönben, hogy
meglátogathattunk volna? A király így felel: Bizony mondom nektek, amit e legkisebb testvéreim közül eggyel is
tettetek, velem tettétek. (Mt 25, 34-40)
Drága gyermekem! Minden cselekedetedet magaddal hozol, és Én megfizetek Neked jóságod és irgalmasságod
szerint. Nagy lesz jutalmad a Mennyben. Bizony mondom
Neked, ugyanazt fogod visszakapni Tőlem, amit te adsz
most a kicsinyeknek. Én Magam fogok felszolgálni neked,
és túlcsorduló örömben részesítelek.
Drága gyermekem! Azt kérem, hogy légy türelmesebb a
környezetedhez! Kérd Tőlem a kegyelmet, és Én megadom
neked. Túl sokat vállalsz. Pihenj többet! Ne akarj annyit
dolgozni, mint amikor fiatal voltál! Lásd be: az idő eltelt, és
beteg vagy! Csak annyira terheld a testedet, amennyi nem
esik rosszul! Hagyj több időt a pihenésre! Napközben is
feküdj le! Nem kell megszakadni a munkában. A
tízparancsból a „Ne ölj!” magadra is vonatkozik.
Meg vagyok veled elégedve. Szívem szeretete elkísér
egész életeden át. Nagy örömöm telik benned. Folytasd
tovább a szolgálatot, de tedd meg, amit kértem! Pihenj többet! Erre áldalak meg szívem túlcsorduló örök szeretetével,
az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”
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Mt 21, 42: „Jézus mondta”
2020. július 8. Az Úr Jézus: „Ezt üzenem Z-nek: Drága kislányom! Nagyon kedves vagy Nekem. Csodálatos helyet
készítettem neked országomban. Ha meglátnád, belehalnál
a vágyba, hogy ott lehess. Elrejtettem előtted, hogy amíg itt
vagy, vágyakozz Hozzám láthatatlanul is a hit szemével.
Vágyad nagyon megdicsőít Engem. Itt, a földön csak a hit
szemével láttok, és a remény élteti bennetek az Irántam
való szeretetet. Országomban pedig mindkettő beteljesül,
mert kimondhatatlan szeretetben lesz részetek, és az Én
szeretetemet fogjátok visszasugározni. Emberi szóval nem
lehet kifejezni azt a dicsőséget és boldogságot, amit tartogatok minden üdvözült lélek számára. Ha csak egy pillanatra betekinthetnének az emberek a Mennybe, mind szentül
élnének. Találóan írta Szent Pál, akit elragadtam a harmadik égig, vagyis a Mennyország legnagyobb boldogságába:
„ennek az életnek a szenvedései véleményem szerint nem
mérhetők az eljövendő dicsőséghez, amely majd megnyilvánul rajtunk.” (Róm 8, 18)
Minden áldozatot megér, hogy elnyerjétek a mennyei boldogságot. Amiről most itt lemondotok, semmiség ahhoz,
amit kaptok cserébe. Ezért ne sajnáljatok semmi áldozatot,
és soha ne zúgolódjatok, ha szenvedés ér benneteket!
Tudjátok meg, a Mennyben ezeknek fogtok a legjobban
örülni, mert ezek által mentitek a legtöbb lelket az Én mindnagyobb dicsőségemre. Ha látnátok, hogy hálálkodnak a
megmentett lelkek Nekem, és megmentőiknek a Mennyben! Az angyalok és a szentek milliárdnyi serege ünnepel
egyetlen megtért lélek miatt.
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Drága kislányom! Életpéldáddal, jócselekedeteiddel, áldozataiddal és imáiddal megszámlálhatatlanul sok lelket mentettél meg. Elfogadtam életfelajánlásodat. Országomban
ezek a lelkek lesznek a te kincseid. Folytasd továbbra is,
amit eddig tettél. Nagyon meg vagyok veled elégedve. Utad
nemsokára véget ér. Örök jutalom vár rád országomban.
Erre áldalak meg, Szívem kimondhatatlan szeretetével, az
Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”
Mk 6, 4: „Jézus mondta”
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