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Ajánlás

„Állhatatosan kitartottak az apostolok tanításában és kö-
zösségében, a kenyértörésben és az imádságban.” (ApCsel
2,42) Nagyon fontos részt olvasunk itt a Szentírásból.
Benne van az Egység a tanítványok, Krisztus követõinek
az egysége, amely „a Kenyértörésben” azaz az Oltári-
szentségben valóságosan jelenlévõ Jézus Krisztus a Fiúis-
ten köré szervezõdik. Ebben elsõdleges példaképünk az
Istenanya kell, hogy legyen, aki mindig, minden körül-
mények között Isten akaratát kereste és valósította meg
életében.

Mária Julianna lelki naplójában találkozhatunk az Úr
Jézus és az Ô Édesanyja üzeneteivel, amely a Közösség,
az Egység fontosságára, az Oltáriszentség mind mélyebb
megtapasztalására és tiszteletére, az imádság szükségessé-
gére, a Szûzanya szeretetére és az Úr Jézussal való szoros
kapcsolat kialakítására irányítja a figyelmünket.

Szeretettel ajánlom mindenkinek figyelmébe e sorokat,
– természetesen szem elõtt tartva az Egyházi Tanítóhiva-
tal azon megnyilatkozását, miszerint a magánkinyilatkoz-
tatások elfogadása nem kötelezõ és minden esetben a ki-
nyilatkoztatás fényében megvizsgálandó – akinek Istennel
való kapcsolatát erõsíti és ezáltal üdvösségét szolgálja az
bátran olvassa és váltsa életté.

„Akinek van füle, hallja meg!”
P. Teofil
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Mindenekelõtt hálát adok hõn imádott Örök Édes-
atyámnak mindkét Lelkivezetõmért, és természe-
tesen köszönetet mondok õnekik is, akik Istenem
kegyelmébõl oly nagy szeretettel, megértéssel és
türelemmel vezettek. Életem minden útvesztõjén
át õk voltak a fény, amely megvilágította számom-
ra Istenem törvényét, és megváltó Jézusom õrajtuk
keresztül sugározta rám segítõ kegyelmét. Az elsõ
Lelkivezetõm Váry József, szervita rendi nevén,
Bonajunkta atya volt. Õt 1984 augusztusában ál-
momban láttam meg elõször. 1999. márc. 2-án be-
következett haláláig – mennybe vételéig – Õ veze-
tett. Amikor már egyre többet döntötte ágyba, és
szólította a kórházba súlyos – halálos – betegsége,
akkor Jézusom új Lelkivezetôt jelölt ki számomra,
aki minden területen méltó utódja Bonajunkta
atyának. Mivel õ rejtve kíván maradni, ezért nem
írok róla többet. 

Köszönetet mondok fiamnak az áldozatkész segí-
tõ munkájáért, mert nélküle nem tudtam volna a
számítógépes szövegfelvitelt elvégezni.
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„Ne oltsátok ki a Lelket, s a prófétai beszédet ne
vessétek meg. Vizsgáljatok felül mindent, a jót
tartsátok meg.”
(I. Tessz. 5., 19-22.)

VIII. Orbán pápa dekrétumával egyetértõen alá-
vetjük magunkat a legfõbb egyházi hatóság ítéle-
tének, és ezen égi üzenetek közlésével nem óhajt-
juk végsõ döntését megelõzni.

A teológusok véleménye szerint Mária Julianna
lelki naplójában nincs semmi olyan, ami ellenkez-
ne az Egyház tanításával. Ettõl függetlenül a szer-
zõ mindenben aláveti magát a Római Katolikus
Anyaszentegyház tanítóhivatalának.

Ez a könyv az egyházi misztikus
irodalom egyik legcsodálatosabb
gyöngyszeme, amely új fényben
ragyogtatja fel elõttünk
Jézus Krisztus minden értelmet
meghaladó végtelen szeretetét.

Mária Julianna
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gyelmébõl az Ô tanítását leírjam. Jézusom elsõ szava ez volt
hozzám: „Áldozz meg!” Kezdettõl fogva mindig a legmél-
tóságosabb Oltáriszentségbõl kapom a kinyilatkoztatásokat.
Úrfelmutatáskor mindig szól hozzám hõn imádott Uram, és
ha hosszabb üzenetet diktál, azt mindig a tabernákulumból
érzékelem. Amikor nem a templomban szól hozzám, akkor
a lelkembõl hallom Ôt, Aki mindig emlékeztet rá, hogy az
Oltáriszenségben a szívemben lakik. 1983. aug. 7-én, a Meny-
nyei Atya napján hívott meg. Azóta rendszeresen járulok
szentáldozáshoz. Egy héten többször is a szívembe fogad-
tam Õt, de mivel gyermekemet egyedül neveltem, kis korá-
ban 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. Szûz Mária tisztelete.
Az Úr Jézus így imádkozik fõpapi imájában Mennyei Aty-
jához: „Legyenek mindnyájan egyek. ...amint mi egyek
vagyunk.” Vagyis minden leszakadt tag térjen vissza az
apostoli egyetemes Krisztus alapította Egyházba, amint
ezt az Úr rajtam keresztül megvalósította. Az Úr Jézus el-
sõ szavai ezek voltak hozzám: „Áldozz meg!” Majd õszin-
te bûnbánatom után: „Bûneid el vannak véve.” Szentáldo-
záskor pedig: „Térjél be közéjük!” Miután engedelmes-
kedtem hívásának, csak azután beszélt hozzám.
Miért tértem vissza az apostoli egyetemes Anyaszentegy-
házba?
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Tartalmi ismertetõ

A Szentlélek megvilágosított a lelkinapló tartalmát illetõ-
en. Mindhárom kötet középpontja a legméltóságosabb
Oltáriszentség tisztelete, imádása, és a tiszta lelkekre gya-
korolt kegyelmi hatása. 
Jézus: „Minden betû, amelyet veled leírattam, megújult
Egyházamban teljesül be. Akkor fog Engem a legméltósá-
gosabb Oltáriszentségben úgy tisztelni, szeretni és imádni
egységben Egyházam, ahogy elvárom tõle. De ehhez
elõbb meg kell tisztulnia.”
A lelkinapló 13. oldalán leírt álmomban láttam meg elõ-
ször Váry József atyát, aki ezután 15 évig a Lelkivezetõm
volt. Álmomban ragyogó fehér ruhát adott rám. Ez volt az
életfelajánlás, ahogyan õ mondta: az életáldozati örök fo-
gadalom, amit elsõ gyónásom alkalmával Jézus kért tõlem
általa, és õnála tettem le. Álmomban eggyé váltam a ta-
bernákulummal, vagyis Istenem kegyelmébõl én is szent-
ségtartóvá váltam. Ez 1985-ben volt.
Mária Julianna lelki naplója – a legméltóságosabb Oltári-
szentség tisztelete. Ez volt Mária Julianna küldetése, hogy
ezt leírja, erre életével is példát adjon, és terjessze – valamint
halála után terjesszék mindazok, akiket majd erre indít a
Szentlélek. Én az Egyház-szakadás miatt meg voltam foszt-
va a szentségektõl, így a legméltóságosabb Oltáriszentségtõl
is. Jézus vágyat adott a szívembe, hogy Ôt az Oltáriszentség-
ben a lelkembe fogadjam. Ô nemcsak beteljesítette ezt a ha-
talmas szomjamat, hanem igaz tanújává tett, hogy az Ô ke-
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Mária Julianna lelki naplója

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 nõi ága alapítójának, Szent
Falconieri Juliannának és a keresztmamámnak is Julianna a
nevük. Irántuk való szeretetbõl és tiszteletbõl választottam
ezt a nevet. A továbbiakban csak ezt használom, mivel a lel-
kiatyám 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 ô nem akart ne-
kem „kettõs” nevelést adni. Azt mondta, hogy elég az,
amit az iskolában tanulok. Hála a jó Istennek, Aki arra in-
dította édesanyámat és anyai nagymamámat – aki szintén
velünk lakott – hogy hittant tanuljak. Titokban konfirmál-
tam, édesapám csak utána tudta meg. Mindig nagyon sze-
rettem olvasni a Szentírást. Fõleg az evangéliumot, közü-
lük is Szt. Jánosét és a zsoltárokat. Ma is ezek a legkedve-
sebbek számomra. Amikor olvastam gyakran sírtam a
meghatottságtól, hogy ennyire szeret minket a jó Atya. Én
is igyekeztem teljes szívembõl viszonozni az Ô szeretetét.
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Azért, mert Ô vágyat adott a szívembe a legméltóságo-
sabb Oltáriszentség után, amelyben Ô valósággal jelen
van, és ez csak a Katolikus Egyházban található meg.
Miért hagytam el a református hitet, amelybe beleszület-
tem?
Azért, mert ott nem tisztelik és nem szeretik a Szûzanyát.
Az édes Úr olyan nagy szeretetet és tiszteletet adott a szí-
vembe az Ô Szent Édesanyja iránt, hogy kisgyermeki ra-
gaszkodásom erõsebb volt Égi Édesanyámhoz, mint az
õseim által tovább adott hithez való kötõdésem, amelynek
hiányosságait éppen a Mária tisztelet nélkülözése által
fedte fel elõttem az Úr Jézus. E két tisztelet megegyezik
Don Bosco álmával. Ott is az Egyház csak úgy tud gyõ-
zelmet aratni az ellenség felett, hogy a pápa az Egyházat,
mint hajót, amely a viharos tengeren hánykolódik, szoro-
san hozzáköti a két oszlophoz:a legméltóságosabb Oltári-
szentséghez, és a Szûzanyához. Ezt mondta errõl Don
Bosco: „Annyi veszély között két eszközzel lehet meg-
menteni az Egyházat: A buzgó Mária-tisztelettel és a gya-
kori szentáldozással.” Ezt a kettõt kéri tõlem, és mindany-
nyiunktól a lelki naplóban az Úr Jézus.

E három üzenet a megújult Egyházban nyeri el betelje-
sülését. Ezt ígérte meg a lelki naplóban az Úr Jézus:
„Megújítom Egyházamat. Egyházam újra egy lesz. Itt
fogják méltóképpen tisztelni az Oltáriszentséget. Meg-
újult Egyházam középpontja a legméltóságosabb Oltári-
szentség lesz.” 
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16 éves voltam, amikor sehogy sem tudtam magamnak el-
képzelni a jó Istent. Akkor ez az atya ezt mondta: „Isten a
végtelen energia, Aki mindent megtehet. Ô a végtelen sze-
retet és bölcsesség, Aki nekünk jót akar, és mint Terem-
tõnk a  legjobban tudja, hogy nekünk mi a jó. Ezért telje-
sen hagyatkozzunk Rá.” Az isteni gondviselés már akkor
elõkészítette ezt a találkozást, melynek kapcsán 22 évvel
késõbb jöttem ide tanácsot kérni. Itt lettem elsõáldozó, 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 kel-
lett 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
magam a karjaiból, és leszálltam. Ô a buszon maradt, ami
tovább ment vele. Én elkezdtem futni majd  kitárt  karokkal
szálltam fölfelé és azt kiáltottam: „Megyek, drága Úr Jézu-
som, megyek  Hozzád!” Nem láttam senkit, de kimondha-
tatlan édes vonzást éreztem.  Utána az álmomban egy hosz-
szú, széles asztalnál ültem. Velem szemben ült a fiam, és
még néhány ismeretlen ember. Ott így imádkoztam: „Jó
Atyám, köszönöm Neked, hogy a fiamat fölneveltem. Meg-
tanítottam õt, 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. áp-
rilist írtunk.
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Amikor Úrvacsorát vettem, úgy fogadtam, mint Jézus va-
lóságos Testét és Vérét. Egyébként akkor még nem tud-
tam, hogy a protestánsok csupán jelképnek tekintik. Na-
gyon 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 Szûzanyát nagyon tiszteltem és szerettem, mint imádott
Jézusom Édesanyját. A nagymamám elmondta, hogy ami-
kor édesanyámat szülte, tüdõvérzése volt. (Ekkor 1930-at
írtak.) Az orvosok lemondtak róla. Éjjel-nappal imád-
kozott, hogy négy kisgyermekét föl tudja nevelni. Egyszer
csak nagy fényesség töltötte be a kis szobát, ahol feküdt.
Megjelent neki a Szûzanya a kisded Jézussal a karján. Rá-
mosolygott és azt mondta neki: „Ne félj! Meghallgattatott
a te könyörgésed, 75 éves korodig fogsz élni.” Ezzel a je-
lenés eltûnt. A nagymama pedig fokozatosan felgyógyult.
Ekkor 39 éves volt. A 75. születésnapját kórházban töltöt-
te. Meglátogattam, imádkoztam vele. (Ekkor 17 éves vol-
tam.) 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 késõbbi években rendszeresen nya-
raltam náluk. A házukkal szemben lakott a plébános atya,
aki délutánonként megvendégelt bennünket süteménnyel,
szörppel és közben Istenrõl beszélt nekünk.

12



volt.” Én ezután sírva mentem haza. Mérhetetlenül fájt a
lelkem ezektõl a szavaktól. Számomra Jézusom Édesany-
ja 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 fér-
jemmel gyakran jártunk misére, amíg udvarolt. Ez az eset
1983 kora tavaszán történt. Ellenállhatatlan vágyat érez-
tem, hogy meglátogassam azt a római katolikus atyát,
akivel gyermekkoromban oly sokat beszéltem. Nyáron
meg is érkeztünk. A falu annyira beépült, hogy nem is-
mertem rá. Szállásunk nem volt. A férjemmel és a másfél
éves kisfiammal voltam.  Egy parkoló mellett tiszta egy-
szerû kis ház állt. Rajta felirat: Szoba kiadó! Vonzást
éreztem. Becsöngettem. Egyszerû idõs néni nyitott kaput.  
Ott maradtunk. A férjem még aznap hazautazott, mert
nem vett ki szabadságot. A néni késõbb 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 keserû tapasztalataimról, és vá-
laszt kértem tõle Jézus  Édesanyjára vonatkozóan. Vála-
szul egy könyvet nyomott a kezembe, melynek címe: Jé-
zus bensõ élete Baij Mária Cecília feljegyzései szerint.
Kõvári Károly jezsuita szerzetes atya fordításában. Ez
egy három kötetes könyv elsõ része  volt, amely a Jézus
rejtett élete alcímet viselte. Mivel azelõtt még sohasem
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A házasságomból kifolyólag sok problémám volt. Közös
gyermekünk, és én is sokat betegeskedtünk. A férjem, aki
egyébként római katolikus hitû, nem gyakorolta a vallását. 

Az álom beteljesült. A férjem 14 évi házasság után elvált
tõlem. De akkor én már római katolikus voltam. Lelki-
atyám megtiltotta, hogy beadjam a válópert, de ismerve
elviselhetetlen terheimet, azt tanácsolta, hogyha a férjem
kezdeményezi a válást, engedelmeskedjek s fogadjam Is-
ten kezébõl. Elõtte azért imádkoztam, hogy változzon
meg a férjem, de ha nem akar, akkor vigye el a jó Isten az
életembõl. A válóper alatt az álmom erõsített meg, hogy
közös gyermekünket én fogom felnevelni. Meg voltam
gyõzõdve róla, hogy a kisfiunk nálam van a legjobb he-
lyen. Amikor az ügyvédem semmi jóval nem biztatott,
így imádkoztam: „Jézusom, Téged Pilátus halálra ítélt.
Értem átszegzett Kezedbe ajánlom ügyemet. Mindenek-
fölött bízom Benned!” Gyermekünket én nevelem, csodá-
latos békében és szeretetben élünk. A férjemért sokat
imádkozom. Ô továbbra is megmaradt a régi életstílusá-
ban. Gyermekünk révén  a kapcsolattartásunk békés, nor-
mális.  
Még a házasságom fennállása alatt, lelki szenvedéseim
közepette gyakrabban jártam a református templomba.
Az egyik ifjúsági bibliaórán egy fiatal lelkész Jézus Édes-
anyjáról beszélt. Körülbelül ezeket mondta: „Mária
ugyanolyan bûnös asszony volt, mint a többi. Szüksége
volt a megváltásra. Jézuson kívül még több gyermeke is
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vel 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 han-
got hallottam: „Áldozz meg!” Nem lehet, válaszoltam,
mert ismer az atya és ebbõl botrány lesz. A hang vála-
szolt: „Ne félj, nem lesz semmi baj, áldozz meg!” Én
megint csak tiltakoztam. Ô így válaszolt: „Ha nem aka-
rod, nem muszáj. De ne félj, áldozz meg!” Ekkor ismer-
tem fel a hang tulajdonosát, Jézust. Sírva válaszoltam:
„Uram! Én nyomorult bûnös vagyok. Gyónni sem tu-
dok. Hogy járulhatnék én a Szentséghez?” Ô szeretettel-
jes hangon csak ennyit válaszolt: „Bûneid el vannak vé-
ve.” Sírva futottam el a templomig. A szentmise végén
félve, remegve beálltam a szentáldozáshoz járulók sorá-
ba. Közben hallottam Jézusom szeretõ hangját: „Térjél
be közéjük!” Mise után azonnal elmentem az atyához.
Minden élményemrõl részletesen beszámoltam neki. Ô
a következõ héten minden nap tanított majd ezt mondta:
„Nagyon jól ismered a Szentírást. Ha csak a tized részét
tartod meg mindannak amit ismersz, üdvözülni fogsz.”
Egy hét múlva életgyónást végeztem nála. Elsõáldozó
voltam, és megbérmált. A házinénim lett a bémakereszt-
mamám. Amíg csak haza nem szólította  mennyei Édes-
atyánk, nagyon jó kapcsolatban voltunk. Ezután nagyon
boldog lett a lelki életem. Úgy gondoltam, hogy ha a va-
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olvastam magán-kinyilatkoztatást, ezért megkérdeztem
Jézust a Szentírásból.  Az Énekek Énekébõl a következõ-
ket olvastam: „Megtaláltam Akit igazán szeret a  lelkem,
megragadom és el nem engedem.” Ezek után elkezdtem
olvasni a könyvet. Jézus fogantatásától a megszületéséig.
Csodálatos volt az a bensõséges lelki kapcsolat, amely
Anya és isteni Magzata között zajlott. Amikor Mária vi-
lágra hozta isteni Gyermekét, Szent Józseffel együtt föld-
re borulva imádták a megtestesült isteni  Kisdedet. Mivel
méltatlannak tartották magukat, ezért nem merték Ôt
érinteni.  Ekkor Jézus lelkében szólította Anyját, hogy fá-
zik és éhes és kéri, hogy gondoskodjon Róla. A Boldog-
ságos Szûzanya ekkor az Énekek éneke szavaival szorí-
totta 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. Min-
denesetre sírva borultam a padlóra, és könnyek között kér-
tem bocsánatot Jézus Édesanyjától, amiért nem tiszteltem
és nem szerettem Ôt Hozzá méltóan. Úgy éreztem, hogy
Szûzanyám karjaimba adta egyszülött Gyermekét, Akinek
kimondhatatlanul örültem. 

Másnap elkértem a könyv másik két kötetét is. Mielõtt be-
lenéztem volna, kértem a Szentlelket. Így találtam rá arra
a részre, amelyben Jézus arról beszél, hogy milyen nagy
kegyelmeket ad azoknak a lelkeknek, akik Õt tiszta szív-
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Nagyböjtben egy órát Jézus torinói halotti leplérõl tartot-
tam. Amint az óra elején a jegyzetembe néztem, némán
folytak a könnyeim. Percekig képtelen voltam megszó-
lalni. A gyermekek velem sírtak. Szûzanyámat kértem,
segítsen megtartani az órát. Úgy tapasztaltam, hogy ta-
nítványaim számára mély benyomást keltett ez a téma.
Utána az atya is – aki minden órámon bent ült – elisme-
rõen nyilatkozott.

Minden órám elõtt a templomban imádkoztam. Kértem a
Szentlelket, hogy ô tanítson rajtam keresztül. Az órákon
filmet is vetítettem. Mindig szenteltem idõt az egyházi év
aktualitásainak. Októberben rózsafüzért tanultunk. Május-
ban litániára mentünk. Tanítványaim óhajára közös utat
akartam szervezni Medjugorjéba. De ezt a templom plébá-
nosa megtiltotta azzal az indokkal, hogy az Egyház még
nem foglalt állást ez ügyben. Pedig akkor még béke volt.
1985-öt írtunk. Késõbb én elutaztam a kisfiammal egy
másik templom szervezésében. Nagyon sok kegyelmet
kaptunk.

Amikor  megszûnt a hitoktatói munkám a templomban,
Jézusom ezt mondta: „Mindig lesznek tanítványaid!” Ak-
kor ezt úgy értettem, hogy azután is fogok hitoktatni. De
erre nem nyílt alkalom, és egy ideig emiatt szomorkod-
tam. Most már értem. Jézus üzeneteinek leírása által még
földi életem befejezése után is lesznek tanítványaim, aki-
ket Maga Az Úr Jézus tanít kinyilatkoztatásai révén. 
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sárnapot megünnepelem, akkor kötelességem a pénteki
napokon engesztelni. Ugyanis a kereszthalál után jött a
feltámadás. Egy éven keresztül buzgón jártam a szent-
misékre. Közben megismerkedtem egy teológussal, aki-
tõl megtudtam, hogy hol lehet jelentkezni hitoktatói tan-
folyamra. Nagy indíttatást éreztem. Meg is kerestem az
atyát, aki vezette, de ô elküldött azzal, hogy elõbb el
kell végeznem a teológiát. Mondtam, hogy én nem ma-
gamtól jöttem. Végül megengedte, hogy a csoportban
tanuljak. Félév táján felolvastak egy felkérõ levelet,
amelyben kisegítõ hitoktatót kerestek. Megadták a cí-
met, hogy hol kell jelentkezni a reggeli diákmise után.
Elõtte való nap sokat dolgoztam, és nagyon késõn fe-
küdtem le. Hívást éreztem, de teljesen alkalmatlannak
tartottam magamat, így Szûzanyámra bíztam a döntést.
Azt kértem, hogy ha Ô azt akarja, hogy elmenjek, éb-
resszen fel. Meg is tette. A kisfiam álmában fölkaca-
gott, erre ébredtem. Rögtön eszembe jutott, hogy indul-
nom kell. Oda is érkeztem pontosan. Mise után mindent
megbeszéltünk az atyával. Három éven át oktattam ta-
nítványaimat, akik 8-10 éves gyermekek voltak. Na-
gyon szerettük egymást. A misztérium-játékokat is be-
tanítottam nekik, és karéneket vezettem. Minden diák-
misén az oltárnál magyar gregorián énekeket énekel-
tünk. Ezen kívül a karácsonyi éjféli mise elõtt egy órás
mûsort adtunk. A zenéket egyedül szerkesztettem. Alig
fértek el egymástól az emberek, olyan zsúfoltság volt.
Minden nagyon szépen sikerült.
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rám adta azt a gyönyörû fehér ruhát. Sírtam a megha-
tottságtól. Mise után letettem nála az életáldozati örök
fogadalmat. Akkor magamnak megfogadtam, hogy
amíg ô él, nem megyek máshoz gyónni. Ettõl kezdve
életemnek új értelme van. Jelszavam: „Mindent Iste-
nem nagyobb dicsõségére a lelkekért!” Rengeteg ke-
gyelmet kapok. Életem minden pillanatát a láthatatlan,
de mégis állandóan megtapasztalható Jézusom irányít-
ja. Végtelen sok csoda történik velem. Jézus sugallatok
által tanít, mint egy jóságos Atya egy kb. 3 éves kis-
lányt. 1983 óta hallom sugallatait. Még a kezdeten azt
mondta: „Majd elhozom számodra a megfelelõ idõt,
amikor le kell írnod tanításaimat és üzeneteimet, hogy
testvéreid hasznára legyen. A hátralévõ életedet telje-
sen szenteld Nekem! Írd meg naplónkat! A neved ma-
radjon elrejtve – ezt Lelkiatyádon keresztül is így kér-
tem. Az írás címe ez legyen: Mária lelki naplója.” A
második nevemet, a Juliannát – Jézusom jóváhagyá-
sával – én tettem hozzá, azért, hogy az olvasó elsõ lá-
tásra nehogy félreértés miatt a Szûzanyának  tulajdonít-
sa ezt az írást.

Azóta Jézus minden szentmisén felszólít: „Írd meg
üzeneteimet!” Az édes Úr elsõ megszólítása óta – sõt
már elõtte is – életemet és gyermekem  életét is teljesen
átadtam Neki. A szürke hétköznapok kis és nagy dolgai-
ban maximálisan igyekszem az evangélium szellemében
megmaradni. Lehetõleg minden nap misére megyek és
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1985 nyarán álmot láttam. Egyik kedves kis tanítványom-
mal a Golgotán voltunk. Jézus életnagyságú keresztje
elõtt térdepeltünk. Mellette volt a két lator. Nagyon sír-
tam. Utána felálltam, és egy templomban találtam maga-
mat. Itt egy idõs pap egy csodálatos ragyogó fehér ruhát
adott rám, amely a fejem tetejétõl a talpamig betakart.
Ennyit mondott: „Megkeresztellek.” Ezután visszanéz-
tem a Golgotára, ahol a keresztek eltörpültek és egy szín-
arany tabernákulumot láttam. Ellenállhatatlanul édes-
séges vonzást éreztem iránta. Valósággal repültem Felé,
és eggyé váltam Vele.

Akkoriban részt vettem egy lelki gyakorlaton, ahol
megismerkedtem egy lelki testvérrel, akitõl érdeklõd-
tem, tudna-e ajánlani egy lelki vezetõt. Ajánlott valakit.
Amikor elmentem hozzá elõször gyónni, teljesen isme-
retlenül, felsorolta, hogy milyen nagy kegyelmeket
kaptam a jó Istentõl. Azt mondta: „Szentté kell lenned!
Ha nem leszel szentté, hiába születtél! Jézus kér tõled
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 ami-
kor én bementem senki sem várt utánam. Az elkövetke-
zõ két éjjel alig tudtam aludni a vágytól, hogy mindent
Jézusnak adjak, bármit is kérjen tõlem. Akár az élete-
met is. Õ az életemet kérte. Amikor legközelebb men-
tem új Lelkiatyámhoz, a szentmisén döbbenten ismer-
tem fel, hogy õ az, aki néhány héttel azelõtt álmomban
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2006. március 14. Itthon Jézus: 
„Írd le lelkiatyádnak a lelkiállapotodat! Segítek.”
A lelkem tele van hálával végtelenül szeretõ Istenem iránt.
Kimondhatatlan béke és boldogság tölt el, hogy majd
színrõl színre megláthatom Õt, Akit mindenekfölött szere-
tek, imádok, szolgálok. A könnyeim ömlenek a megható-
dástól és a boldogságtól. Most belátom, minden úgy van
jól, ahogy imádott Istenem adta. A rossz dolgok is. Azért,
mert ezek is a javunkra válnak. A hozzánk közel álló em-
berek sértõ viselkedése megakadályozza, hogy túlzottan
kötõdjünk hozzájuk, vagy bálványozzuk õket. Akit Isten
kiválaszt arra, hogy élvezze az Õ végtelen és tökéletes
szeretetét, azt elõbb megfosztja a teremtményektõl, mert
csak így lesz képes felismerni a legnagyobb szeretetet, és
miután felismerte, kezdi viszontszeretni Õt. A lelkem telít-
ve van Isten békéjével. Nem haragszom semmiért senkire.
Hálát adok Uramnak végtelen, bölcs szeretetéért, hogy
nem kötõdöm a tökéletlen teremtmény szeretetéhez, ha-
nem felismertette velem épp a teremtmények kegyetlensé-
ge által, hogy egyedül csak Isten tud tökéletesen és igazán
szeretni. Örömkönnyek ömlenek a szemembõl, úgy adok
hálát Uramnak Istenemnek végtelen türelméért, amelyet
irántam tanúsított, amikor véges tökéletlen elmémmel
nem ismertem fel a számomra rossz dolgokban az Õ
gondviselõ jóságát, szeretetét. Õ csak állt szótlanul szí-
vem ajtaja elõtt, míg én azon keseregtem, hogy teremtmé-
nyei nem szeretnek engem. Az Õ megváltói Szíve értem
lángolt, én pedig a teremtmények felé fordultam. Ó mily
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szentáldozáshoz járulok. Havonta vagy gyakrabban gyó-
nok. Istenben találom minden örömömet, és Ôbenne sze-
retem gyermekemet, akivel megajándékozott. Mindeze-
ket az Ô kegyelmi ajándékaiból teszem, mert én magam
semmi vagyok.

Bár a nevem rejtve marad, azért fontosnak tartottam egy
rövid életrajzot írni magamról, hisz életem minden nap-
ját átszövik drága Jézusom csodálatos kegyelmi ajándé-
kai, amelyeket az Ô mind nagyobb dicsõségére adok
közre.
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csõségem és szeretetem adott erõt neki mindig a szenve-
dések türelmes elviseléséhez. Ezért mondta: A gyöngesé-
gemben van az erõm, mert akkor Isten ereje mûködik ben-
nem és általam. Neked is nagy szükséged van mindezen
tanítások elsajátítására és átelmélkedésére, hogy nagyobb
türelemmel és nagyobb önmegtagadással viseld szenvedé-
seid terhét. Amikor szenvedsz, ezt mondd Nekem: „Uram
köszönöm Neked, hogy megosztod velem, szolgáddal ke-
resztedet itt a Földön, hogy ezáltal méltóvá tégy arra,
hogy osztozzam dicsõségedben is Országodban.” Ez na-
gyon megdicsõíti Nevemet, neked pedig megkönnyíti a
szenvedéseket. Bizony mondom neked: Amilyen mérték-
ben osztozik valaki földi életében keresztemben, olyan
mértékben juttatom neki osztályrészül dicsõségemet a
Mennyben. Légy nagyon boldog, amikor kitüntetlek ke-
resztjeimmel! Ez annak a jele, hogy szeretlek téged, és
méltónak találtalak Magamhoz, Aki a Menny és a Föld
Királya vagyok. Most nehéz ezt felfogni, mert a szenve-
dés ellenkezik az emberi természettel, mivel Atyám az
örök boldogságra teremtett mindannyiótokat. Arra vagy-
tok teremtve, hogy szeressetek, és viszontszeretetet kapja-
tok. A szeretet pedig maga az öröm, a béke, a biztonság és
a jólét. Vagyis csak így érzitek jól magatokat. Isten elõbb
szeretett titeket, hisz még mielõtt léteztetek volna, életre
hívott benneteket. Ezért a ti boldogságotok titka ez: Istent
keresni, megtalálni, megismerni és viszontszeretni. Ez a
tökéletes boldogság itt a Földön és a Mennyben is. Atyám
mielõtt életre hívja az embert, beleteremti a vágyat, hogy
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balga és korlátolt az emberi elme! Itt magamra és a hoz-
zám hasonlókra gondolok. Ha hiszek Jézus Krisztusban,
miért nem elégszem meg az Õ mindeneket felülmúló sze-
retetével, amelyet irántam tanúsított a keresztfán? Pusztán
azért, mert Õt testi szememmel nem látom, míg a teremt-
ményt igen. Pedig a teremtmények elhagynak, meghal-
nak, de Krisztus örökké él, és örökké szeret. Ez tegyen
boldoggá bennünket, hogy Õ elõbb szeretett minket, és az
Õ szeretete örökké tart. 

2006. április 9. virágvasárnap Szentségimádáson Jézus:
„Itt vagyok az Oltáriszentségben. Mindazokat, akik hittel
jönnek Hozzám, elhalmozom kegyelmeimmel. Ó, ha az
emberek tudnák, milyen végtelen, soha el nem múló kin-
csek, kegyelmek birtokosai azok, akik Engem helyeznek
életükben az elsõ helyre, és törvényeim megtartását min-
dennél fontosabbnak tartják. Ó, ha ismernének Engem,
Aki a végtelen szeretet, irgalom, jóság és kimondhatatlan
örök Mindenhatóság vagyok. Ha meglátnának mindene-
ket felülmúló fényemben, dicsõségemben, semmibe ven-
nék az evilági javakat, és minden szenvedést megvetnének
Értem, Aki az örök végtelen boldogság vagyok. Amikor
Szent Pál elragadtatott a harmadik égig, ahol olyan szava-
kat hallott, amelyeket ember ki nem mondhat, olyan erõt
nyert további küzdelmeihez, amely végigsegítette minden
szenvedésben, kudarcokban és megvetettségben. Ezért
tudta kimondani: A Föld összes szenvedése nem mérhetõ
a Menny örömének egyetlen pillanatához sem. Az Én di-
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elõtt! Kérd, hogy felfogd, mily nagy volt a lelkek ára! Té-
ged is bevontalak a megváltás mûvébe. A lelkeket csak ál-
dozatokkal, önmegtagadással és szenvedésekkel lehet a
leghatásosabban megmenteni. Mindezt szeretetbõl és
imákkal kisérve. Gondolj arra, mily rövid az élet, és mi-
lyen keveset bírtok szenvedni. A legtöbb lélek azonnal
Hozzám kiált, mihelyst kitüntetem szenvedésekkel, hogy
vegyem el tõle. Ha nem teszem, kétségbe esik, mert gyen-
ge, és nem ért semmit.”

2006. április 13. nagycsütörtök esti Szentségimádáson
Jézus: „Nagy volt a lelkek ára! Üdvösségetekre életetek
minden pillanatában úgy vigyázzatok, mint legbecsesebb
kincsetekre! Amikor Júdás kiment, éjszaka volt. Ezt
mondtam: Ez a sötétség órája. Ha Júdás nem ragaszko-
dott volna a saját akaratához, hanem engedelmesen elfo-
gadta volna az Isten akaratát, megértett volna Engem,
Aki a lelkek Királya vagyok, és a lelkek megváltásáért
szálltam le a Földre. Nem csalódott volna Bennem, mert
saját akarata szerint világi Messiást várt Bennem, aki
majd földi dolgokkal foglalkozik, evilági gyõzelemre és
gazdagságra vezeti Izraelt. Mivel õ kizárólag a saját kar-
rierjét és elképzelése beteljesedését várta Tõlem, csaló-
dást kellett neki okoznom. Ma is és a világ végezetéig
mindazok, akik ragaszkodnak saját akaratukhoz, csalód-
nak Isten örök tervében. Isten ugyanis mindig mást ad,
vagy legalábbis másképp adja, mint ahogy az emberek
azt elképzelik. Mint amilyen magasan van az ég a föld-
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keresse, kutassa Teremtõjét és Megváltóját. Mindaddig
nyugtalan a lélek, amíg meg nem találta Istenét. Amikor
pedig megtalálta, betelik Vele, és elnyeri lelke halhatatlan
békéjét, örömét, örök életét.

Most elmélkedj szenvedéseimen: Amikor felértem a Gol-
gotára, amelynek Koponyahely a neve, ájultan rogytam
össze. Rettenetes, szavakban ki nem fejezhetõ kínokat él-
tem át. Ekkor odavonszoltak kötelekkel, láncokkal, mint
egy kutyát keresztemhez. Már alig volt Bennem élet. Ek-
kor rád gondoltam, és mindazokra, akik követni fognak
Engem. Ez újabb erõt adott Szívemnek, amelyet újra átjárt
a szeretet tüze. A szenvedésnek egyetlen titka van: A sze-
retet. Csak a szeretet képes arra, hogy áldozatot hozzon a
felebarátért. Csak a szeretetbõl meghozott áldozatnak van
értéke. Ó, ha tudnád, milyen nagy kitüntetés az Üdvözítõ
keresztjét hordozni! Egyfolytában csak a szenvedésekre
vágynál. Kérd, hogy gyújtsam meg szívedet az Irántam
való még nagyobb szeretetre, önmegtagadásra és önát-
adásra, hogy meg tudd hozni az áldozatokat, amelyeket
még kérek azért, hogy tökéletessé tegyelek, és azért, hogy
még több lelket mentsek általad.

Most folytatom szenvedéseim titkát. Amikor keresztre
szegeztek, többször fellocsoltak, mert elájultam, annyi
vért vesztettem. Végül tetanusz görcsökben haltam kínha-
lált leírhatatlan, iszonyatos gyötrelmek között. Gondolj
gyakrabban szenvedéseimre! Idõzz többet keresztem
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példát. Engedelmes voltam mindhalálig, mégpedig a ke-
reszthalálig. Ezért adok nektek lelki vezetõt és elöljárókat,
hogy engedelmeskedjetek nekik.

Most pedig kínszenvedésemrõl beszélek neked, amikor
ott voltam a Getszemáné kertben. Atyám minden kínzást
elõre megmutatott nekem. Iszonyodva beleborzongott tel-
jes emberségem. De engedelmességem révén Istenségem
felülkerekedett emberségemen. Atyám megmutatta a világ
végezetéig élõ lelkek sokaságát, akik szeretetbõl követni
fognak Engem, Megváltójukat, és példám láttán hõsök és
szentek lesznek. Oly sokan, hogy benépesítik Atyám or-
szágát. Ez nagyon megvigasztalt Engem, és megerõsített
abban az elhatározásban, hogy mindenképpen érdemes
meghoznom minden áldozatot, hogy megváltsam az em-
beriséget. Atyám megmutatta a kárhozat szakadékának
szélén tántorgó bûnösöket, mint megkötözött részeg, vak
lelkeket. Ezek még nagyobb szeretetre gyújtották Szíve-
met, és mindenáron meg akartam menteni õket. Ekkor
mondtam Atyámnak: De hisz épp ezért az óráért jöttem.
Ne úgy legyen, ahogy Én – emberségem szerint – akarom,
hanem ahogy Te Atyám, a Te isteni örök bölcsességed sze-
rint. Gyakorlatilag a szeretetem gyõzött le Engem. Az em-
berek iránt való végtelen szeretetem vitt fel a Golgotára,
ahol feláldoztam Magam a lelkekért. Titõletek is ezt ké-
rem: Az Irántam való önfeledt, önzetlen, áldozatkész, tisz-
ta szeretetet. Csak a szeretet formál szentté, hõssé. Csak a
szeretet tesz igazán engedelmessé. Kérjétek, hogy Én le-
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tõl, olyan távol van Isten gondolkodása az emberétõl. Én
mindig azt adom meg, ami a lelkek javára válik. Csak az
az ember nem csalódik Bennem, aki úgy imádkozik,
ahogy Én tanítottam: „Legyen meg a Te akaratod.” Aki
teljes bizalommal Rám hagyatkozik, és Rám bízza gond-
jainak megoldását, az nem fog soha csalódni, mert meg-
tapasztalja Isten gondviselõ jóságát, és minden emberi
értelmet felülmúló szeretetét. Ezt megtapasztaltad te is
számtalan esetben. Sokszor mást kaptál, mint amit kér-
tél. Nem értetted, sírtál. Utólag beláttad, hogy ez vált a
lelked javára. Sokszor másképp oldottam meg problémá-
idat, mint ahogy kérted. Utólag mindig beláttad, hogy ez
a legjobb megoldás. Most már, miután mindent beláttat-
tam veled, hálát adsz mindazért, amit adtam, és amit el-
vettem. Hálát adsz jóért és rosszért egyaránt, mert min-
den a javadra válik.

Júdás elárult Engem. Az egész örökkévalóságon át szen-
ved miatta. Örökre elvesztette azt a jutalmat, amelyet
apostoltársai elnyertek. Õk azért kapták meg, mert mind-
végig szerettek Engem, és engedelmeskedtek Nekem. El-
fogadták keresztáldozatomat, jóllehet, szívbõl megsirat-
tak, és nem értették meg mindaddig, amíg feltámadott tes-
temben meg nem jelentem nekik. De akkor annál nagyobb
volt az örömük. Ti is, majd csak a Mennyben fogjátok
megérteni azt, amit a Földön nem tudtok felfogni, de Irán-
tam való szeretetbõl és engedelmességbõl elfogadjátok. A
legnagyobb elõttem az engedelmesség. Erre adtam nektek
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örülök. Ó, ha tudnád, mily kevesen szeretnek Engem
õszintén és tisztán. A legtöbb ember csupa képmutatás.
Még saját magukat is becsapják. Saját önzésük rabjai. En-
gem csupán eszköznek tartanak, mint egy automatát. Úgy
gondolják, hogy amit kérnek, azt Én azonnal köteles va-
gyok nekik megadni. Ha nem kapják meg, eltávolodnak
Tõlem. A világi dolgokban keresik a szórakozást, és a te-
remtményekhez csapódnak. Lelkük üdvössége érdekében
megengedem, hogy mindezekben csalódjanak, és ezáltal
felkeltem a vágyat a szívükben, hogy Engem, Megváltó-
jukat keressenek. Csak kevesen tartanak ki mellettem. A
legtöbb csupán élete végén, vagy éppen haláltusájában
eszmél rá, hogy egész életét elrontotta, és akkor már buz-
gón fohászkodik Hozzám. Az ilyeneknek mindig irgalma-
zok, de sajnos saját hibájuk miatt sokat kell szenvedniük a
tisztítótûzben, és mivel elfecsérelték az idõt, üres kézzel
érkeznek meg országomba.”

2006. április 16. Szentségimádáson Jézus: „Drága kislá-
nyom! Nagyon megörvendeztetted Szívemet már ott a
Golgotán, amikor elõre láttam, hogy igent fogsz mondani
hívásomra. Tudod, hatalmamban áll, hogy csodákat te-
gyek, de Én titeket, embereket akarlak felhasználni arra,
hogy munkatársaim, eszközeim legyetek kegyelmeim ki-
árasztásában. A ti nyelvetek által akarom hirdetni evangé-
liumomat. A te kezed által akarom leírni az embereknek
adott üzeneteimet. A te szíved által akarom szeretni test-
véreimet. Tudod miért? Azért, hogy bevonjalak a megvál-
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gyek a szívetekben a szeretet, hogy mindig minden körül-
mények között Én szeressek általatok. Életetek minden
pillanatában mondjatok le saját akaratotokról, és kérjétek,
hogy az Én akaratom legyen. Akkor elkerülitek az ítéletet,
és irgalmamból szentekként vonultok be Országomba. Így
kövessetek Engem a kereszthordozásban, mert a kereszt-
útra hívtalak meg titeket. Elõbb az önmegtagadásban és
a kereszthordozásban kell azonosulnotok Velem, hogy
utána elnyerjétek az örök boldogságot, amelyet engedel-
mességemmel és kínszenvedésemmel szereztem meg
számotokra. Így menjetek a világba. Életpéldátokkal,
tetteitekkel és szavaitokkal utánozzatok Engem, példa-
képeteket, hogy jó példátok láttán a most még gyenge
lelkek is megerõsödjenek, és követõimmé váljanak.”

2006. április 14. Nagypénteken Szentségimádáson Jézus:
„Szent Vérem, amelyet értetek kiontottam, nagyon meg-
enyhítette Atyámat. Mivel Én engedelmesen beteljesítettem
az Õ akaratát, ezt mondta Nekem: „Neked adom a népeket
mind. Te légy örök bírájuk. Akinek megkegyelmezel, azt
Én is szeretni fogom. Akit elutasítasz, azt örökre elfelej-
tem.” Kislányom! Nagy volt a lelketek ára! Én mindannyi-
ótokat úgy szeretlek, amilyenek vagytok. Az igazak nagy
örömömre vannak. A bûnösöket nagyon szánom, és min-
den kegyelmet megadok nekik, ami az üdvösségre vezeti
õket. Téged kiválasztottalak. Mivel kegyelmeim nem let-
tek hiábavalóvá benned, azért sok örömöm telik benned.
Fõleg a viszont-szeretetednek és az engedelmességednek
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a pislákoló fények, parányi gyûszûk, nem is tudnák ezt a
hatalmas izzó tûzlángot elviselni, mert égetné õket. Mivel
õk földi életükben nem fogadták be kegyelmeimet, orszá-
gomban egy örökkévalóságon át hálát adnak azért, hogy
nem kell nekik szenvedni a pokol tüzében, és köszönetet
mondanak mindazon lelkeknek, akik önzetlen szeretetük
áldozataival és imáival közbenjártak értük Istennél. Tulaj-
donképpen ezek a megmenekült lelkek a ti jutalmatok. Egy
üdvözült lélek annál boldogabb országomban, minél jobban
megdicsõíti Nevemet. Az Én dicsõségemet pedig semmi
más nem növeli jobban, mint az üdvözült lelkek megszám-
lálhatatlan serege, akik vég nélkül kiáltják: Szent, Szent,
Szent a seregek Ura Istene, Aki mindenekfelett imádásra,
szeretetre és dicséretre méltó. Íme ez a titka, miért kérem
mindig imáitokat és áldozataitokat a szegény bûnösökért.
Ha tettekre váltjátok szavamat, azonosultok Velem, Aki
imádkoztam értetek Atyámhoz, és kínhalált szenvedtem a
lelketekért.

Most az Én gyönyörûségemrõl beszélek neked. Az Én
gyönyörûségeim, akikben gyönyörködöm, a kisded lel-
kek. Ezért mondtam neked is oly gyakran, hogy légy lé-
lekben kisdeddé. Tudod milyen a kisded lélek? Ilyen:
Mindig mindenben Rám hagyatkozik. Feltétel nélkül bí-
zik Bennem. Mindent úgy fogad el, ahogyan Tõlem kap-
ja. Szeretettel, hittel, kritika nélkül. Bízik Bennem, hogy
csak egyedül Én tudom megítélni és megadni, ami a ja-
vára válik. Hálát ad jóért és rosszért egyaránt. Soha nem
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tás mûvébe. Azért, hogy szolgálj, hogy legyen miért meg-
jutalmazni egy örökkévalóságon át. Kimondhatatlanul
szeretlek. Tudod, Én soha nem a végeredményt jutalma-
zom, hanem a szándékot és az igyekezetet.

Most a világ bûneirõl beszélek neked: Semmi nincs, ami
annyira megszomorítana Engem, mint a bûn. Azért fáj
annyira, mert a bûnös lélek számára hiábavalóvá lett ke-
resztáldozatom. Hiába szeretem a bûnbe esett lelket, ha el-
fordul Tõlem, hallani sem akar Rólam, kineveti törvénye-
imet, nem hisz a számonkérésben, és a lélek halhatatlan-
ságában, az örök életben és az örök kárhozatban. Én
egyetlen lelket sem akarok elveszteni. Minden bûnösnek
megadom az üdvösségre vezetõ kegyelmet. Kizárólag a
lelkeken múlik, hogy befogadja, vagy elutasítja. De az ön-
zetlen szeretetbõl fakadó életáldozat, amely irgalmas Szí-
vembe helyezi égi Édesanyátokkal egyesülve a bûnös lel-
keket, ki tudja nyitni országom kapuját sok bûnös lélek
elõtt, akik imáitok nélkül elkárhoznának. Íme milyen nagy
az életszentségben élõ gyermekeim felelõssége. Íme mi-
lyen bõkezû és irgalmas vagyok, mert még az olyanokat is
üdvözítem az életszentségben élõ gyermekeim önzetlen
áldozataira és imáira, akiknek semmi érdemük sincs, hogy
önmaguktól kiérdemeljék az örök életet. Az igaz, hogy ezek
kicsiny gyûszûk, parányi fényecskék lesznek országomban.
Soha nem fogják megtapasztalni az örök boldogságnak azt
a fokát, amelyet az életszentségben élõ, szeretettõl lángoló
szívû áldozatos szolgáim lelke kap örök jutalmul. De ezek
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dogságban imádhatsz Engem, és szolgálhatsz Nekem.
Már sokszor megtapasztaltad, hogy mindig csak azt adom
neked, ami a javadra válik. Most is tedd meg utasításai-
mat, és akkor elkerülöd a sátán kelepcéjét. Tudd meg,
hogy csak az a kereszt nehéz, amit ti emberek választotok
magatoknak. Amit Én adok, az könnyû és édes, mert Én
soha nem próbállak erõtökön felül, és mindig megadom
hozzá a kegyelmet.

Most az elkárhozott lelkekrõl beszélek neked. Nagyon ne-
héz elkárhozni. Egy szüntelen harc annak a léleknek az
egész földi élete, aki ellene mond a kegyelemnek. Azért,
mert a lelkiismerete állandóan vádolja. Azért, mert nyug-
talan a lelke. Békére, szeretetre vágyik, de mivel elutasít
Engem, nem kapja meg. Ekkor még nagyobb hiányérzete
lesz, és kétségbeesetten elkezdi önmagát szeretni, bálvá-
nyozni. Mivel továbbra is kívülrõl várja gõgjében az el-
ismerést és a szeretetet, de nem kapja meg, ezért nyugta-
lanná válik. Hiányérzetében a világi dolgokkal próbálja
pótolni azt, Akit elutasított, Engem, az Istent, és azt, amit
egyedül csak Én tudok megadni, a lélek békéjét, és a Tõ-
lem kapott tiszta, megváltói szeretetet. Az ilyen vak és
süket lélek keresi a boldogságot, de rossz helyen. A ha-
talomban, a mammonban és az érzékiségben. Még ha
ideig-óráig sikerül is megkaparintania egyiket-másikat,
boldogságot nem talál benne, és mindig tele van aggo-
dalmaskodással, mert tudja, hogy elveszíti, ugyanis min-
den itt marad. Ó ti drága kisdedlelkû boldog gyermekeim!
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zúgolódik. Ha nehéz a keresztje, felnéz Rám a keresztre.
Ezt mondja Nekem: Mi az én keresztem Uram, a Tiédhez
képest? Mihelyst kimondta, már meg is kapta Tõlem az
erõt és a kegyelmet. Így keresztje nem is kereszt többé,
hanem szeretetének tárgya, türelmének bizonyítéka. Mi-
vel Engem, Megváltóját mindenekfelett szeret, megfe-
ledkezik magáról, így keresztjérõl is, hisz gondolatának
tárgya egyedül Én vagyok, Aki állandó erõforrást, vi-
gaszt, reményt és szeretetet jelentek számára. Azt mond-
tam: Ilyeneké a Mennyek országa. Igen, mert a kisdedek
formálhatók, szenteket tudok belõlük csinálni. Mivel
alázatosak, és együttmûködnek kegyelmeimmel, már itt
a Földön szentekké teszem õket. Ezért a Földrõl egyene-
sen a Mennybe jönnek.

Drága kislányom! Most még többet fog kísérteni ellenfe-
lem, mert ez az õ órája. A jó égisze alatt támad. Ködösít.
Szüntelenül kérd a tisztánlátás kegyelmét, hogy elkerüld a
sátán csapdáit. Mielõtt akár a legkisebb dolgokban dönte-
nél, kérd ki véleményemet. Még ha a legjobb cselekedet-
re is kapnál indítást, akkor is kérd Tõlem a tisztánlátás ke-
gyelmét, mert ellenfelem szeret csapdákat állítani, hogy
késõbb kelepcébe sodorjon. De ne félj, Én mindig kisza-
badítalak minden veszélybõl. De neked jobb, ha már az
elején elkerülöd a nemkívánatos helyzeteket. Ezért mie-
lõtt döntesz, kérd ki a véleményemet. Úgy cselekedj,
ahogy meghagytam neked. Ellenkezõleg meghiúsítanád
tervemet. Élj kisdedként továbbra is! Így felhõtlen bol-
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volna. Ez azért van, mert Én, Aki a lelkekben olvasok, elõ-
re látom, hogy a jövõben ki hogyan hasznosítja a kapott
kegyelmeket. Ezért annak, aki egyáltalán nem, vagy csak
kevéssé hasznosítja, nem adok sokat, hogy az ítéleten ne
kelljen sokról számot adni, akkor ugyanis nagyobb lenne
a büntetése. Mindezt irgalmasságom és isteni bölcsessé-
gem mûveli.” 

2006. május 7. vasárnap. Késtem a Szentségimádásról,
amely egy óra hosszat tartott. Fél órát késtem, mert elõtte
beszélgettem egyik ismerõsömmel. Amikor beléptem a
templomba, az Úr Jézus haragosan ezt mondta nekem:
„Minden fölösleges szavadról számot fogsz adni. Ezért
szenvedned kell a tisztítótûzben.” Nagy bûnbánatot érez-
tem a szívemben, és azonnal égi Édesanyámhoz fordul-
tam: „Édes jó Szûzanyám, kérlek helyezz engem, nyomo-
rult bûnös férget a Te hétfájdalmas szeplõtelen Szíveddel
és a Te könnyeiddel egyesítve hõn imádott Jézusom irgal-
mas Szívébe.” Ezután rögtön megenyhült drága Jézusom
haragja. Ezt mondta: „Úgy szeretlek, amilyen vagy.” Majd
a Szentségimádást követõ szentmisén, szentáldozás elõtt
pedig ezt: „Neked adom Szívemet. Burkolózz be irgal-
mamba! Megbocsátottam neked.” Ezáltal megértettem,
hogy milyen hatalmas nagy kegyelem a szentmise és a
szentáldozás, amely megtisztítja lelkünket minden gyarló-
ságtól. Késõbb az Úr Jézus megmutatta a lelkemben, hogy
azért engedte meg ezt az elesésemet, hogy hasznára le-
gyen tanításul testvéreimnek.
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Csak odaát az örök hazában fogjátok tisztán látni, mit je-
lent kiválasztottnak lenni, szüntelen készenlétben élni, va-
gyis minden kegyelemre igennel válaszolni. Rengeteg
szenvedést, és lelki-testi betegséget kerültök el, és már itt
a Földön megtapasztaljátok lelketekben a derût, a békét és
a szeretetet. Mivel Én magam vagyok a Menny, és Engem
hordoztok a szívetekben, lélekben már itt a Földön is a
Mennyben éltek, mert Én bennetek élek, és ti Énbennem.
Azok a lelkek, akik az életszentségre és ezáltal az üdvös-
ségre törekszenek – jóllehet ellenfelem támadásai tüzében
állnak, de mégis akadálytalanul haladnak elõre. Erejük a
szüntelen imádság. Reményük, szeretetük tárgya Én va-
gyok. Hitükkel pedig hegyeket mozdítanak el. Elég sze-
retniük Engem, és Én magam gondoskodom testi-lelki
szükségleteikrõl. Béke és boldogság már itt a Földön, és
majd egy örökkévalóságon át az osztályrészük. Míg azok-
nak, akik elutasítanak Engem, egy örök szenvedés, békét-
lenség, nyugtalanság és civódás a földi életük, amely az
örök kárhozatba sodorja õket. Kérjétek számukra a ke-
gyelmet, hogy vakságukból látók, süketségükbõl halló
emberek legyenek, meghallják, és befogadják kegyelmei-
met, hogy megmentsék lelküket. 

Most a rossz földrõl beszélek neked. Én, a magvetõ, min-
denhová hintem magjaimat. Válogatás nélkül. Ezért nincs
egyetlen olyan lélek sem, aki ne kapott volna talentumot.
Az igaz, hogy nem kap mindenki ugyanannyit, és nincs
két egyforma lélek, akik ugyanazt a talentumot kapták
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résre. Tibennetek pedig gyönyörködöm, és szelíd szerete-
temmel irgalmamba burkollak titeket, megõrizve ezáltal a
sátán összes támadásától az örök életre. Amikor így imád-
kozol, a legnagyobb tetszését nyered el a dicsõséges
Szentháromságnak, feledteted Velem a világ szennyét,
bûnét, és irgalmam átöleli az egész emberiséget. Igen, ti
kicsinyeim, engesztelõ, imádó és dicsõítõ lelkek tartjá-
tok fenn a világot, mert csak a tiszta és Istent szeretõ lel-
kek miatt árasztom ki kegyelmemet jókra és gonoszokra
egyaránt. A dicsõítõ ima a legnagyobb. Elég, ha csak ezt
imádkozod, de izzó szeretettel. Ezzel mindent elnyersz
Tõlem a magad és az egész világ számára. Mondd Ne-
kem gyakran, szüntelen, örömben és bánatban egyaránt:
Szent vagy! Szent vagy! Szent vagy! Imádlak, imádlak,
imádlak. Szentlelkem segít, mert Õ maga imádkozza ezt
benned.

Nagy kegyelem a Szentségimádás. A földön a legna-
gyobb, de a mennyben is. Tulajdonképpen mindkét helyen
ugyanazt teszitek. A Mennyben a szent angyalok és a
szentek színrõl színre látnak, és úgy imádnak. A Földön
elrejtõzve vagyok, ahol a hit szemével láttok, és imádtok
Engem. Azért kellett elrejtõznöm köztetek, mert amíg
testben éltek, nem vagytok képesek színrõl színre látni tel-
jes dicsõségben Engem, mert belehalnátok a boldogságba,
és nem tudnátok elviselni azt a fényáradatot, amely Én
Magam vagyok. Mivel annyira szeretlek titeket, itt marad-
tam köztetek. Táplálékul adom Magamat nektek, és az Ol-
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2006. május 14. Szentségimádáson Jézus: „Amikor ezt
mondod Nekem: Imádlak, a legnagyobb elismerést nyúj-
tod Nekem, az Isten-Embernek, a Megváltónak. Ebben az
egy szóban minden jelen van: a Belém vetett hited, bizal-
mad, reményed és teljes szereteted. Ezzel az egyszavas
imával már itt a Földön belépsz a Mennybe, szentjeim és
szent angyalaim megszámlálhatatlan seregébe, mert ez az
õ imájuk, akik – mivel színrõl színre látnak – teljes elis-
merésben részesítenek. A másik ilyen egy szavas ima a
„Szent”. Amikor kimondod: Szent vagy, benne van a cso-
dálatod, bár nem láthatsz, de kegyelmembõl lélekben fel-
ismered, hogy Isten vagyok, Aki tökéletes, jóságos, türel-
mes, végtelenül szeretõ és mindenható, vagyis Szent.
Mondogasd ezt Nekem gyakran: Szent vagy, Szent vagy,
Szent vagy. Imádlak, imádlak, imádlak. Különösen a ta-
bernákulum elõtt, ahol milliárdnyi szent és szent angyal
zengi ugyanezt, mert nem hagyják, hogy egyetlen temp-
lomban is elismerés nélkül maradjak egyedül. Az õ szere-
tetük oly nagy Irántam, hogy ezt szüntelenül kifejezésre
juttatják, bárhol is legyek, a Mennyben, vagy a Földön.
Így ti is mindnyájan bekapcsolódhattok a mennyei sere-
gek legszentebb dicsõítõ imájába, melynek révén meg-
szentelõdtök, és rengeteg kegyelmet nyertek. Mindazok,
akik gyakran áldoznak, és mindig tiszta lélekkel járulnak
Hozzám, bárhol, bármikor bekapcsolódhatnak szentjeim
imájába, mert a szívükben élek, mint Királyuk és Megvál-
tójuk. Sok bûnös lélek miatt kiengesztelitek haragomat ez-
zel az imával, és rengeteg kegyelmet adok nekik a megté-
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vukra válik.” Ha mindig, mindenben Rám hagyatkoztok,
sohasem fogtok csalódni. Legyetek lélekben kisdedek! Az
ilyeneké a Mennyek országa.

Én már elõre letörlesztettem helyettetek a büntetést a ke-
resztfán. A tiétek csak kiegészítés az Egyház javára azért,
hogy bizonyítsátok, hogy követtek Engem. Erre adom
örök jutalmamat kinek-kinek cselekedetei szerint. Aki
teljesen átadja az életét Nekem, az a legmagasabb fokú
örök boldogságot nyeri el a Mennyben. Mindenkit az ál-
tala gyakorolt szeretet mértéke szerint ítélek meg. Aki tö-
kéletes a szeretetben, az már a Földön szent. Éld meg a
szent közömbösséget! Szeress mindenkit, akit csak eléd
hozok, függetlenül attól, hogy rokonszenves vagy ellen-
szenves számodra. Ha nem vagy személyválogató, ha
mindenkiben Engem szeretsz, akkor tökéletes leszel a
szeretetben. De csak akkor, mert ezt a fokot csak így le-
het elérni. A szent közömbösség révén, és az Irántam va-
ló szeretet által, amely kivetül minden teremtményre, ki-
vétel nélkül.”

Miközben a hétfájdalmú rózsafüzért imádkoztam, az Úrra
tekintettem, és lélekben ezt kérdeztem Tõle: Uram, most
nem mondasz semmit?

Jézus: „Figyelem, ahogy imádkozol. Átölellek szerete-
temmel. Fenntartalak kegyelmemmel. Folytasd az imát.
Az állapotbeli kötelesség teljesítése a legnagyobb.”
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táriszentségben pedig szüntelenül várlak benneteket, hogy
tiszteljetek, szeressetek és imádjatok. Hódolattal borulja-
tok le színem elõtt. Öntsétek ki szíveteket. Adjátok át Ne-
kem minden terheteket. Azt akarom, hogy színem elõtt
szüntelenül örvendezzetek és imádjatok. Akkor feltöltelek
titeket az Én erõmmel, szentségemmel, hogy gyõzelmet
arassatok a sátán felett, imádjatok Engem, és minden em-
bert szeressetek.

Tõlem nem tud soha elszakítani téged senki. Atyám örök-
tõl fogva Nekem adott téged, Én pedig megõrizlek az örök
életre. Kiválasztottalak, elárasztottalak kegyelmeimmel.
Jutalmad már itt a Földön Én vagyok az Oltáriszentség-
ben, minden szentáldozásodban, minden imádban. Min-
den kérésedet meghallgatom. Sok kegyelmet adok imáid-
ra neked és lelki testvéreidnek. Így imádkozzatok, ebben
a sorrendben tetszõ a Szentháromságos egy igaz Isten
elõtt: 1. Dicsõítés. 2. Hálaadás. 3. Kérés, de mindent csak
úgy, ha az Isten akaratával megegyezik. Ha így imádkoz-
tok, soha nem fogtok csalódni. Adjatok hálát mindenért.
Azért is, amit megkaptatok, azért is, amit nem adtam meg,
mert az nem válna az üdvösségetekre. Mindent csak az
örök életetek szempontjából adok. Ezért haltam kínhalált
értetek a keresztfán. Ha nélkülöztök, vagy mást kaptok,
mint amit kértek, jusson eszetekbe a Szentírás: „Isten az Õ
tulajdon Fiát sem kímélte, hanem odaadta mindnyájun-
kért: Hogyan ne ajándékozna nekünk vele együtt min-
dent?” (Róm.8,32) „Az Istent szeretõknek minden a ja-
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2006. június 11. Szentségimádáson Jézus: „Szívemnek
gyöngyszeme! Nagyon szeretlek téged. Tudd meg, hogy
nem te, hanem Én cselekszem általad, mert átadtad Nekem
az életedet, és így Én élek benned. Imádj Engem szavak
nélkül! Már most készülj fel arra, amit egy örökkévalósá-
gon át fogsz csinálni. Jóllehet, mindig ugyanazt teszed,
mégsem tudod megunni, mert Én végtelenül változatos és
élvezetes vagyok. Szent Színem látása a legkívánatosabb,
és tökéletes élmény az egész Mennyország számára. Szent
angyalaim és szentjeim ujjonganak az örömtõl, amelyet
Szent Színem látása okoz. A Mennyben minden szem lát-
hat Engem. Azok, akik szentül éltek a földön, ami azt je-
lenti, hogy lángolóan szerettek Engem, szeráfjaim, a lán-
goló Isten-szeretet angyalai között imádhatnak Engem. Ezt
azért tehetik, mert földi életük folyamán megnyitották lel-
küket kegyelmeim befogadására, és így szeretetükkel vála-
szoltak isteni-megváltói szeretetemre, ezért képesek, mint
lánglelkû szentek egészen közel jönni Hozzám, Aki emész-
tõ Tûz vagyok. Minél kevésbé szeretett Engem egy lélek a
Földön, annál kisebb lesz Mennyben, mert nem nyitotta
meg lelkét a Földön kegyelmeim befogadására, fukar volt
az Irántam való szeretetre, helyette önzõ vágyait dédelget-
te, és csak magát szerette. Ezért kérem tõletek az evangéli-
umban a szüntelen készenlétet, vagyis azt, hogy nyissátok
meg lelketeket kegyelmeim özöne elõtt, ismerjétek meg az
Én irántatok tanúsított végtelen szeretetemet, és ti is vála-
szoljatok rá Irántam való szeretettel. Ezért adtam fõpa-
rancsba a szeretetet. Ezért mondtam: Úgy szeressétek egy-
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Nekem, mint világi szervita nõvérnek, minden nap kötele-
zõ elimádkozni a hétfájdalmú szentolvasót.

2006. június 6. Szentségimádáson Jézus: „Élj szüntelen
készenlétben! Tégy úgy mindent, ahogy kértem tõled. A
legfontosabb és a legnagyobb elõttem az engedelmesség.
Ha fáj valami, gondolj arra, hogy Én engedem meg, azért,
hogy ezáltal is hasonulj Hozzám. Ha elköltözöl Hozzám a
Földrõl, soha többé nem tudsz majd szenvedni. Felfogha-
tatlan dicsõség vár mindazon lélekre, akik türelemmel és
zúgolódás nélkül hordozzák mindennapi keresztjüket, és
ezáltal hasonulnak Hozzám. Ezért mondtam: Adj hálát jó-
ért és rosszért egyaránt, mert mindent a te javadra fordí-
tok. Most pedig imádj Engem teljes szívedbõl.”

Ima után így folytatta hõn imádott Uram: „Amikor
imádsz, sok embertársad mulasztását pótolod. Elégtételt
nyújtasz Nekem helyettük. Imádj Engem gyakran, életed
minden pillanatában, amikor csak teheted. Szomjazom
minden tiszta lélek imádására. Mert csak azok imádása
kedves elõttem, akik megtisztították lelküket a bûnbocsá-
nat szentségében.

Szeretlek. Úgy, ahogy ember nem képes rá, úgy, ahogy
nem tudod felfogni. Az életemet adtam érted. Személye-
sen teérted. Adj ezért hálát szüntelen, és szeress viszont
Engem teljes szívedbõl! Kérd, hogy tökéletes légy a sze-
retetben, mert ez a legnagyobb kegyelem.”
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a tûzbe belép, maga is lángra gyullad, és nem tud többé el-
lenállni; úgy szeret, mint Én. Vagyis fölemészti önmagát,
az önzetlen, tiszta, önfeláldozó, önfeledt szeretetben, végül
az életét is odaadja barátaiért. Nemde ezt kértem tõletek?
Erre adtam példát. Ezt tették vértanú szentjeim is mind.
Ugye azt mondtam, senkinek sincs nagyobb szeretete, mint
aki életét adja barátaiért. Országomban letörlök szemetek-
rõl minden könnyet. Tökéletes tudást adok. Ott mindent ér-
teni fogtok. Addig pedig hagyatkozzatok Rám, mint a kis-
gyermek. Határtalanul bízzatok Bennem, hisz mindenható
vagyok, és Nálam nélkül semmit sem tehettek.

Nagyon szeretlek. Kimenekítelek minden veszélybõl.
Gondoskodom rólad. Végül örök dicsõségembe emellek.
Te mindig csak Rám tekints. Én vagyok a te erõs, minden-
ható Istened, Aki lehajoltam hozzád, és kiválasztottalak
téged. Légy mindig engedelmes, kicsiny és alázatos. Légy
mindazoknak a szolgája, akiket eléd hozok. Élj szüntelen
önmegtagadásban. Így kövess Engem, a Mestert, hogy ha-
sonló légy Hozzám, hogy Rám ismerjen benned Atyám.”

2006. július 9. Szentségimádáson Jézus: „Drága kislá-
nyom, Szívemnek gyöngyszeme. Nagyon-nagyon szeret-
telek téged, már ott a Golgotán. Az életemet adtam, a Vé-
remet ontottam ki a te üdvösségedért. Nagyon nagy érték
elõttem az emberi lélek. Ha nem így gondolnám, nem
hoztam volna meg érte a keresztáldozatot. Az ember lelke
halhatatlan, mivel magától az Istentõl származik. A Te-
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mást, ahogyan Én szeretlek titeket. Ezzel azt is tanítottam,
hogy csak az Istenben gyökerezõ, és Istent szeretõ lélek
tudja szívbõl szeretni önzetlenül a felebarátját, ha kell úgy
is, hogy az életét adja érte. De mindannyian csak úgy tud-
tok tökéletesen szeretni, ha beengedtek Engem a szívetek-
be, és elismertek Engem, mint szívetek Királyát, ha kéritek,
hogy Én éljek és Én cselekedjek általatok. Ekkor kapjátok
meg kegyelmeimet, ekkor hívlak meg titeket a Szentlélek-
ben, Aki különbözõ adományokat (tudást és szolgálatokat)
ajándékoz nektek. Egyikõtök a prófétálás ajándékát kapja,
a másik a nyelveken való dicsõítõ imádkozást, a harmadik
a tanítást, a negyedik a szolgálatot. 

Most az elesett emberekrõl beszélek neked. Csak egyedül
egy dolog választhatja el az embert az Istentõl: a bûn.
Ezért kell éberen õrködni a szív és a gondolatok tisztasá-
ga fölött. Menekülni kell minden negatív gondolattól, még
az elkeseredéstõl is. Ezért írja le Szent Pál: „Legyetek
mindig derûsek!” (I.Tessz.5,16.) Igen. A derû ugyanis az
Istenbe vetett remény gyümölcse. Aki remél, az hisz, és
aki hisz, az bízik. Ezt kérem tõletek: Kisgyermekként ha-
gyatkozzatok az isteni gondviselésre, reméljetek és bízza-
tok, akkor tehetetlen lesz a sátán veletek szemben. Nem
tud benneteket bûnbe rántani. Ezáltal Bennem boldog
életre találtok a Földön és a Mennyben is.

Én magam vagyok a szeretet. Az Én szeretetem, és egyben
Én magam is izzó, lángoló, emésztõ tûz vagyok. Aki ebbe
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az eseményeket, mert minden mögött Én állok, és minden
az Én akaratom. Csak az, és annyi történhet meg, amit és
amennyit Én megengedek. Sokszor a rossz dolgok válnak
a lelkek javára. Szenvedések által formál a Mester. Csak a
kereszt hoz mindenkit közelebb Hozzám. Így van ez a te
életedben is. Most is a kereszt válik az emberek üdvössé-
gére. Emlékszel? Pár évvel ezelõtt ezt írattam le veled:
Megfosztom õket bálványaiktól, az anyagi jóléttõl. Sze-
génységet és nélkülözést bocsátok rájuk, hogy ne bálvá-
nyaiknak éljenek, hanem Engem, drága Megváltójukat
keressenek, Aki koldusként zörgetek szívük ajtaján, de
bebocsátás helyett csak közönyt és káromlást kapok. Ó
mily nagyon fáj ez az Én szeretettõl lángoló Szívemnek,
Aki a Véremet ontottam ki értük a keresztfán. Imádkoz-
zatok kicsinyeim, hogy megtérjenek ezek a lelkek, mert
ha nem folyamodnak irgalmamhoz, mindörökre elvesz-
nek. Végtelen irgalmam az utolsó mentõöv e bûnbe esett
emberiség számára. Ha nem menekül Hozzám, és nem
kéri irgalmamat, igazságosságom fogja sújtani õket. Az
pedig maga az örök kárhozat.

Szem nem látta, fül nem hallotta, emberi szív föl nem fog-
hatja, amit az Engem szeretõknek készítettem. Minden lé-
lek olyan fokban lehet boldog a Földön és a Mennyben,
amilyen mértékben szereti az Istent.

Most a hit nagyságáról, fontosságáról és döntõ szerepérõl
beszélek neked. Amikor az elsõ emberpár, Ádám és Éva ki
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remtés könyvében ezt olvashatod: Isten lelket lehelt az
emberbe, amikor megteremtette. Tulajdonképpen akkor
kelt életre az ember, amikor Isten a saját lelkét lehelte bele.
Mivel Isten örök és halhatatlan, ezért ami Tõle származik,
az szintén örök és halhatatlan. Így az Õ lelke is, amelyet az
emberbe lehelt. Ezáltal formálta az embert a saját képmá-
sára, mivel a saját lelkét lehelte bele. Az ember lelke halha-
tatlan, mert Isten így teremtette meg. Azért akarta így, hogy
egy örökkévalóságon át boldoggá tegye minden teremtmé-
nyét Szent Színe látása, az imádás és a dicsõítés által. Mind-
ezeken felül pedig az Isten-szeretet által, mert ez a legma-
gasabb fokú boldogság a Mennyben és a Földön. Ezért
olyan fontos az Én számomra az ember lelke, mert örökké
él. Örökké a Menny kimondhatatlan örömében, de mind-
örökre szenved a pokol gyötrelmes tüzében. Ezért váltottam
meg, hogy elkerülje az örök kárhozatot, és megszereztem
neki az örök üdvösséget. 

Kislányom, figyeld az idõk jeleit! Beteljesülnek próféciá-
im, amelyeket sugallatokban és álmokban tártam eléd. Az
idõ nagyon rövid. Ezért jól használd fel. Kérd, hogy Én
osszam be. Kérd, hogy Én legyek a szívedben a szeretet.
Szeress Engem mindenekfölött! Életed minden pillanata
legyen a lángoló Isten-szeretet pillanata, mert csak így le-
szel képes rá, hogy meghozd azt az áldozatot, amelyre
öröktõl fogva kiválasztottalak. Elég neked az Én kegyel-
mem. Mindent Én irányítok. Minden teremtmény az Én
akaratomat cselekszi. Tudatosan vagy tudatlanul. Így lásd
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amikor betegséged miatt nem tudtál eljönni a szentmisére,
másnap két Szentostyát kaptál. Papom hiába akarta, nem
tudta szétválasztani a két Szentostyát. Ez volt a jele égõ
vágyamnak, hogy minden nap a szívedbe akarok térni.
Szeress Engem továbbra is mindenekfölött! Vágyakozz te
is minden nap a Velem való egyesülésre, a szentáldozásra!
Életed csúcspontja legyen ez a pillanat! Ezt hozod magad-
dal a Mennybe. Ennek fogsz örülni a legjobban egy egész
örökkévalóságon át, hogy Engem, Megváltódat a szíved-
be fogadtál és a szívedben hordoztál. Imádj Engem lángo-
ló, felfoghatatlan szeretettel! Minden szentáldozásod
újabb és újabb különleges képességekkel ajándékoz meg
az Irántam való szeretetre.”

Életem legnagyobb boldogsága mindig és mindenben Is-
ten akaratának teljesítése. Ezért imádkozom minden
szentáldozás után, hogy maradéktalanul teljesítsem Isten
rám vonatkozó örök szent tervét, hogy azonnal felismer-
jem és megtegyem az Õ akaratát. Isten akarata számomra
mindig a legtetszõbb és a legvonzóbb. Az Õ akarata az
egyedül kívánatos számomra. Mindezeket imádott Jézu-
som diktálta nekem, mivel Õ él, és mûködik bennem és
általam. Õ tudja, ismeri minden gondolatomat, mivel Õ
maga irányítja azokat. 

Jézus: „Most a bûnrõl diktálok neked. Semmi sincs olyan
visszataszító és undorító számomra, mint a bûn. A legki-
sebb vétek is nagyon megszomorítja Szívemet. Különösen
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lettek ûzve a Paradicsomból, meg lettek fosztva Isten
színelátásától. Ezért hívjátok a Földet joggal siralom-
völgynek. Mert ki vagytok téve a sátán kísértéseinek, és
meg lettetek fosztva bûneitek miatt Szent Színem látásá-
tól. Ezt szereztem vissza nektek a keresztfán, megváltá-
som hatalmas mûve folytán. Három féle módon maradtam
köztetek a Földön: Az Ige által, az Oltáriszentség által és
a szeretetben. Az elsõ kettõben hinni kell, mert csak a hit
szemével értitek meg, tudjátok felfogni. Szeretni is csak
Bennem tudtok tökéletesen, ezért ehhez is szükséges a Be-
lém vetett hit. De a ti önzetlen szeretetetek a hitetleneket
is tudja vonzani Hozzám. Ezért mondtam: Arról ismernek
meg titeket, hogy Hozzám tartoztok, hogy szeretettel
vagytok egymás iránt. A szeretet az Alfa és az Omega.
Szeretet nélkül ugyanis Elõttem semminek sincs értéke.
Aki viszont tökéletes a szeretetben, elnyeri a legmagasabb
fokú boldogságot a Mennyben, melynek elõízét már itt a
Földön is élvezi. Ezért helyeztem a szeretetet a fõparancs-
ba, mert ez az örök boldogság kulcsa. Téged is fokról-fok-
ra formáltalak. Neked is a kereszt vált a javadra. Most, az
idõ távlatából visszatekintve látod a jó gyümölcseit mind-
annak a próbatételnek és keresztnek, amelyeket rád bocsá-
tottam azért, hogy formáljalak általa. Ezért ne zúgolódj,
ha bármi keresztet adok. Már elõre adj hálát jóért és rosz-
szért egyaránt, mert minden a te megszentelõdésedért van.

Már mielõtt megfogantál, kiválasztottalak arra, hogy élõ
ostyám, élõ tabernákulumom légy. Emlékszel? Nemrég,
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kat röpíts felém. Soha ne helyezz elém senkit sem, de még
mellém sem. Ha ezeket megteszed, akkor teljesíted rád
vonatkozó örök szent tervemet. Én veled vagyok. Én egy
vagyok veled, a szívedben élek.

Most a készenlétben álló lélekrõl beszélek neked. Õ
olyan, mint az okos szûz, aki égõ lámpással virraszt, és
ébren találja a váratlanul érkezõ Võlegény. Amikor meg-
látja, megdicséri, és behívja a menyegzõre. Tudod mit je-
lent az égõ lámpás? A szûz hitét és izzó szeretetét. Erre ta-
nítalak téged is. Megerõsítem hitedet, és lángra gyújtom
szívedet. Ha éberen õrködsz hited fénye és szíved izzó
szeretete fölött nem ér váratlanul, amikor érted jövök, és
beviszlek az örök boldogság honába. Amikor a hívõ, láng-
lelkû lélek kirepül testébõl, amely addig fogva tartotta, új
távlatokat lát, soha meg nem tapasztalt örök boldogság ré-
szesévé válik. A halál küszöb csupán, amely által átlé-
pünk, hogy bejussunk abba a gyönyörû szobába, amely
csupa fény és boldogság, és ott legyünk örökre. Te is tégy
úgy, mint az okos szüzek! Lángolj az Irántam való szere-
tettõl, és legyen sziklaszilárd a Belém vetett hited!

Drága kislányom! Kiválasztottalak téged, hogy Szent Tes-
temmel és Szent Véremmel tápláljam, és örökké éltessem
lelkedet. Szent Vérem tisztít meg minden nap a szentáldo-
zásban gyarlóságaid foltocskáitól. Olyan vagy, mint egy
kisgyermek, aki nagyon szereti édesanyját, de idõnként le-
kérezkedik anyja ölébõl. Ilyenkor bukdácsol, és összema-
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a Nekem szenteltek, mint a Hozzám legközelebb állók ré-
szérõl. A bûnös ember hiábavalóvá teszi magában kereszt-
áldozatomat. Meghiúsítja Isten rá vonatkozó örök tervét,
az üdvösséget. A bûnös ember vak és süket Isten mûvének
meglátására és Isten szavának meghallására. Megvakítja a
gõg, és süketté teszi ellenfelem hazugsága. Mivel lelke
edényét megtöltötte e kettõvel, ezért nem tudja befogadni
szavamat, amely tanítás az üdvösségre vezetné. A bûnös
ember betegebb minden más betegségben szenvedõnél. A
lelke undorító, bûzlõ hulla, amely megfertõzi egész kör-
nyezetét, fõleg az ártatlanokat. Leírhatatlanul szenvedek a
kicsinyek megrontása miatt, ami égbe kiáltó bûn. Különö-
sen nagyon szenvedek attól, hogy egyes országokban fer-
de hajlamú pároknak örökbe adnak ártatlan gyermekeket.
Ezek az ártatlanok csak a bûnt fogják megismerni, és ter-
mészetesnek tartani. De Én mindenható, irgalmas Atya
vagyok. Megkapják Tõlem a kegyelmet, hogy undorodja-
nak a bûntõl, és megtérjenek Hozzám. Egyes országokban
hiába zárták be évtizedekre templomaimat, mégis fenn-
maradtak a vallásos családok, mert a szülõk átadták hitü-
ket gyermekeiknek.”

2006. augusztus 6. Szentségimádáson Jézus: „Szeress En-
gem lángolóan! Erre törekedj életed minden pillanatában!
Tudod, hogy éred el? Úgy, ha mindig csak Rám gondolsz,
ha Velem beszélgetsz, ha gyakran ismétled: én Uram, én
Istenem, én hõn imádott Mindenem! Szeretlek, imádlak
Téged teljes szívembõl. Ilyen, és ehhez hasonló fohászo-
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gyakran szenvedéseimben! Adj hálát irántad tanúsított
végtelen szeretetemért!”

2006. szept. 3. Szentségimádáson Jézus: „Drága kislá-
nyom! Mindenki csak a tetteit hozhatja magával a földrõl.
Mindenki aszerint lesz megítélve, amit testi életében jót
vagy rosszat cselekedett. A bûnösök ezt hozzák magukkal.
Jaj lesz nekik, mert hamarosan meglátogatom õket. Ítéle-
tem fogja sújtani mindazokat, akik nem tartják meg
Atyám törvényeit. Aki Bennem bízik, megtapasztalja a
nyolc boldogságot. Boldogok vagytok, ha miattam üldöz-
nek titeket, ha miattam mindenféle rosszat fognak rátok.
Amikor Énértem fogtok üldözést szenvedni, sõt egyeseket
közületek vértanúimmá teszek, akkor lesztek a legboldo-
gabbak, akkor fogjátok teljes szívetekbõl dicsõíteni Szent
Nevemet. Minden kegyelmet megadok, hogy az Én sze-
memmel lássátok sorsotokat, így hálát tudjatok adni azért,
mert szent lábam nyomába, és apostolaim nyomába lép-
tek. Már most adj hálát azért, hogy kiválasztottalak téged.
Mondd el Nekem százszor, hogy imádlak!

Most a bûnösök megtérésérõl beszélek neked. A bûn olyan,
mint a béklyó, vagy a bilincs. Megkötözi az embert. Mivel
a lélek magasan fölötte áll a testnek, és a bûn a lelket kötö-
zi meg, ezért úgy szemléltethetem a bûnöst, mint azt az em-
bert, akit egy fához kötöttek, de úgy, hogy a feje tetejétõl a
talpáig mindenütt kötelekkel a fához van rögzítve. Úgy,
hogy mozdulni se tudjon. Így van a bûnben élõ lélek is.
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szatolja magát. Te sem tudva és akarva követsz el bûnt,
hanem öntudatlanul beleesel a tévedésekbe. Ilyenkor bán-
kódsz, és azonnal bocsánatot kérsz, hisz úgy szeretsz,
hogy sokkal inkább vágyódsz meghalni, mint a legcseké-
lyebb mértékben megbántani Engem. Ezeket a botlásokat
azért engedem meg, hogy el ne bízd magad, és minden
szentgyónásodnál új kegyelmeket adok. 

Most a szent angyalokról beszélek neked: Õk az Én szol-
gáim. Tisztán szellemi lények. Nincs testük. Ezért nagyon
gyorsak és tökéletesek. Azonnal teljesítik kívánságomat.
Kezdetben mindegyiküket tökéleteseknek és szenteknek
teremtette Atyám. Erõseknek, okosaknak és szabad aka-
rattal rendelkezõknek. A lázadó angyaloknak nem volt
többé helyük a Mennyben, mert megbontották a béke és a
szeretet egységét. Ezért le lettek taszítva. A szent angya-
lok továbbra is imádóim népes seregét alkotják, azonkívül
õrködnek minden ember felett. Üzeneteket hordoznak.
Vannak büntetõ angyalok is, akikrõl a Jelenések könyvé-
ben olvashattok. Õk azok, akiket Atyám felruház isteni
erõvel, hogy végrehajtsák parancsait. Kérjétek segítségü-
ket, különösen a nagy szorongattatás idején. Sokat tudnak
segíteni. Mivel szüntelenül látják Arcomat, ismerik akara-
tomat, és Istennek tetszõ módon imádkoznak értetek.

Nagyon szeretlek. Imádj Engem szavak nélkül! Ez legyen
legfõbb feladatod! Mindig csak Rám gondolj, és arra,
hogy kínhalált szenvedtem érted a keresztfán. Merülj el
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Most a nehéz esetekrõl beszélek neked. Vannak olyan
bûnben élõ lelkek, akik nem akarnak szakítani bûnös éle-
tükkel. Olyanok õk, mint a sertés, amelyik jól érzi magát
a pocsolyában. Õrajtuk nem tudok segíteni, mert nem en-
gedik szívükbe kegyelmeimet, és Én tiszteletben tartom
szabad akaratukat. Kislányom! Kizárólag a szabad akarat
miatt létezik a pokol és a tisztítótûz. Ezt jól jegyezd meg:
Az ember saját magának az ellensége, ha a saját akaratát
követi. Ebbõl származik minden rossz a világon, mert az
ember akarata a test, a szemek kívánsága, a földi dolgok-
ra irányul. Ha nincs önmegtagadás, nem tud az odafenn
valókra figyelni. Ezért mondtam: Szüntelen imádkozza-
tok, mert csak az imádkozó ember nyeri el Istentõl a böl-
csességet, amely az örök életre viszi. Ezért tanítottam a
Miatyánkot, amelyben ez van: Legyen meg a Te akaratod.
Atyám ugyanis tudja, mi válik az ember javára, hisz Õ te-
remtette. Olyan ez, mintha az óra akarná eldönteni, hogy
mi a feladata. Az órásmester arra szerkesztette, hogy
mérje az idõt. De ha az óra mondjuk evezõ akarna lenni
a csónakban, elsüllyedne és odaveszne. Nem lenne való
semmire. Atyámnak minden megteremtett emberrel már
fogantatása elõtt örök terve volt. Erre szentírási példák is
vannak: Sámson, Keresztelõ Szent János, és Én, Jézus, a
Krisztus. Atyám minden embert szentnek, jónak terem-
tett. Mindenkinek szánt feladatot. Ha az ember követi a
belsõ hívást, indítást, a lelkiismeretét, boldog, kiegyen-
súlyozott életet élhet. De ha nem, gúzsba köti a sátán, és
undorító, bûzlõ hullaként éli le életét a földön, végül el-
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Rabja a sátánnak, aki uralkodik rajta. A bûnös ember na-
gyon szenved. Élete hasonlít a mókuskerékhez, amibõl
nincs kiút. Körbe-körbe forog, hiába erõlködik, nem jut
elõre. Istennek képzeli magát. Bosszút áll, de ezzel csak
saját magának árt a legtöbbet. Ugyanis õ taszítja magát a
pokol tüzére. Áldozatait – fõleg ha imádkoznak – kimene-
kítem a keze közül, és üdvözítem. Már itt a földön kárpó-
tolom õket. A bûnöst viszont magára hagyom. Amikor már
elviselhetetlenné válik saját maga számára, bûnei miatt,
megadom neki a kegyelmet, hogy vágyakozzon a békére, a
szeretetre. Mivel ezt nem kapja meg utálatossága miatt a
környezetétõl, elkezd keresni Engem. Megláttatom vele
enyéim boldogságát, önzetlen tiszta szeretetét, ahogy kis-
dedként Rám hagyatkoznak. Kezdetben irigyli õket, majd
megpróbálja követni életvitelüket. Akkor rájön, hogy ezt
csak tiszta lélekkel lehet. Amikor felismeri bûneit, kegyel-
membõl elkezdi azokat gyûlölni, mert meglátja lelke álla-
potát, amelyet éppen bûnei tartanak távol Tõlem. Akkor
megmutatom neki magamat, Aki magam vagyok a jóság,
az öröm, a szeretet és a béke. Tudatom vele, hogy fölötte
állok minden evilági dolognak. Sokszor, legtöbbször ezt
egy másik hívõ ember által tárom fel elõtte. Ezáltal felis-
mertetem vele lelke szerencsétlen állapotát, aminek követ-
keztében könnyeiben tisztul meg, mert megbánta bûneit.
Kizárólag csak magát vádolja, és egy jó szentgyónás által
elnyeri lelke békéjét. Megtelik szíve az irántam való szere-
tettel és hálával. Kiengesztelõdik ellenfeleivel, és új életet
kezd. Ekkor már az örök élet csiráit hordja magában.
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A szabad akarat által megvívott harc a sátánnal, visz az
örök életre. Csak szabad akaratotok révén tudjátok az ön-
megtagadást gyakorolni, amely a leghatásosabb eszköz az
örök élet elnyerésére. Csak szabad akaratotokból tudjátok
megdicsõíteni az Istent. Atyám azért ajándékozott minden
embernek értelmet és szabad akaratot, mert ezáltal tudtok
dönteni jó és rossz között. Minden ember lelkében ott van
a lelkiismeret szava, amely késztet és vádol, indít és gátol
aszerint, hogy mi az Isten akarata. Nagy harcot vívnak a
bûnösök, akik elaltatják lelkiismeretük szavát. De lélekben
nagyon boldogok és békesség teljesek azok, akik mindig
hallgatnak lelkiismeretük szavára, és engedelmeskednek ne-
ki. Ezek Isten útján járnak, és megkapják Tõlem lelkük bé-
kéjét, amely iránytû a lelki élet számára, hogy jó úton halad-
nak az örök élet felé. Boldogok a lélekben szegények. Ez
azt jelenti, hogy nem ragaszkodnak saját akaratukhoz.
Amikor alárendelik magukat Isten akaratának, ezzel elis-
merik, hogy Isten jó, és bölcs. Hiszik, hogy Isten jót akar
nekik, és ezzel nagyon megdicsõítik a teljes Szenthárom-
ságot. Atyám örömmel adja meg az üdvösségre vezetõ ke-
gyelmet mindazoknak, akik engedelmeskednek törvénye-
inek. Isten akarata az, hogy az Õ törvényét megtegyétek.
Atyám törvénye nagyon egyszerû: Szeretet. Életetek min-
den döntését ennek fényében kell meghozni. Egyedül a
szeretet a jó tanácsadó. Íme egy hétköznapi példa: Valaki
rosszat tett nekem. Megkárosított. Módomban áll viszo-
nozni a rosszat. De mit mond a szeretet? „Szeresd ellensé-
gedet. Tégy jót vele.” Nehezemre esik. A saját akaratom-
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kárhozik. Az az ember, aki Nekem adja szabad akaratát,
vagyis átadja az életét Nekem, az már a földön szent lesz.
Ebbõl következik, hogy elkerüli az ítéletet, és Szent Pállal
együtt õ is el tudja mondani: Élek pedig többé már nem
én, hanem a Krisztus él bennem. Ha pedig Én élek benne,
akkor Velem együtt minden élethelyzetben ki tudja mon-
dani: Atyám, ne az legyen, amit én akarok, hanem amit Te.
Te is csak úgy tudtad befogadni kegyelmeimet, hogy átad-
tad az életedet Nekem. Csak így tudtalak kiválasztani,
mert elõre láttam, hogy igent fogsz mondani hívásomra.
Most nagyon-nagyon boldog vagy. Szüntelenül hálát adsz
Nekem, és ezt fogod tenni egy örökkévalóságon át.

Szem nem látta, fül nem hallotta, emberi elme fel nem
foghatja, amit azok számára készítettem, akik átadják az
életüket Nekem, Megváltójuknak, hogy õk is hasonlóvá
váljanak Hozzám, Aki azt mondtam, hogy nem a magam
akaratát teszem, hanem annak akaratát, Aki küldött En-
gem. Atyám akarata az, hogy ti is Engem követve enge-
delmeskedjetek Neki, vagyis teljesítsétek be azt a hivatást,
amire Õ öröktõl fogva elrendelt. Ez pedig nem más, mint
az evangéliumi életszentség. Tanításom lélek és élet. Aki
tettekre váltja, annak örök élete van. Már most, itt evilági
életében van, mert itt és most dõl el: élet vagy halál. Örök
boldogság, vagy örök kárhozat. A kárhozat szó jól kifeje-
zi: kárvallott, vagyis örökre kárát látja bûneinek, mindan-
nak, amit földi életében a saját szabad akarata miatt elron-
tott. Nagy méltóság a szabad akarat, de nagy felelõsség is.
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tetem izzását. Ezáltal egyre inkább Én szeretek, és Én élek
általad. 
Ne gondolj a bûnre, csak a szentségre, Rám. Én mindig
gondoskodom rólad. A bûnös csak magának tud ártani. Én
mindig az ártatlan mellé állok, és védelmezem, kárpóto-
lom õt.”

Szentségimádáson Jézus: „Drága kislányom, Szívemnek
gyöngyszeme! Az idõ elérkezett. Közel vagyok mind-
azokhoz, akik élõ hittel kiáltanak Hozzám. Szeretlek tite-
ket. Vérem kiontásáig szerettelek titeket. Most rajtatok
van a sor, hogy ti is, úgy ahogy Én, véretek kiontásával te-
gyetek tanúságot Rólam. Ne gondolkozzatok azon elõre,
hogy mit mondjatok vádlóitoknak. Megmondja azt nektek
a Szentlélek, mert Õ fog válaszolni általatok. Kislányom,
ezt mondom neked: Imádj, imádj, imádj! Életed minden
pillanatában. Már most elõre adj hálát azért, hogy meghív-
talak az örök boldogságra. Szívem szeretetét árasztom ki
rád minden fohászodban, amelyet Felém küldesz. Én sze-
retek általad, amikor az emberekkel beszélsz, amikor sza-
vaimat közvetíted feléjük. Én sugárzok belõled békét, örö-
möt, jóindulatot, áldást. Én vonzom a lelkeket általad Is-
tenhez. Én a végtelen béke, boldogság és szeretet benned
lakom, mert átadtad az életedet Nekem. Ne foglalkozz a
mával, a holnappal! Imádj Engem a pillanatokban úgy,
ahogy életed utolsó pillanatában szeretnéd, hogy imádtál
volna. Csak a pillanat a tiéd. Ne mulassz el egyetlen alkal-
mat sem! Úgy szeress mindenkit, akit eléd hozok, mintha
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ból képtelen vagyok megtenni. De Jézust akarom követni,
mert Õt mindenek fölött szeretem. Õ a kereszten ezt
mondta: „Atyám bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit
cselekszenek.” Õ ezt is tanította: „Aki utánam akar jönni,
tagadja meg magát.” Szeretem Jézust. Megtagadom ma-
gam. Nem viszonzom a rosszat rosszal. Imádkozom ellen-
ségemért, és ha módom nyílik rá, jót teszek vele. Minden-
ki magáról ad számot.

Most az állhatatos lelkekrõl beszélek neked. Azt mond-
tam: „Aki mindvégig kitart, az üdvözül.” Állhatatosaknak
kell lennetek, hogy elnyerjétek az üdvösséget. Mit jelent
ez? Azt, hogy még a legkilátástalanabb helyzetekben se
adjátok fel a reményt. Kérjetek bátran és sokat. Isten bõ-
kezûségét nem lehet felülmúlni. De mindig úgy kérjetek,
ahogy tanítottam: „Atyám, legyen meg a Te akaratod. A
megoldást bízzátok mindig Isten bölcsességére és min-
denhatóságára. Higgyétek, hogy Atyám jobban tudja, mi
válik a lelketek javára, és ezt hatalmában is van megadni.
Ezért mondjátok minden imátokban Velem együtt: Atyám,
ne úgy legyen, ahogy én akarom, hanem ahogy Te.”

2006. szept. 5. Szentmisén Jézus: „Nagyon-nagyon sze-
retlek. Minden szentáldozásodat magaddal hozod. Minden
szentáldozásod által egyre inkább képes leszel a Velem
való társalgásra, amely örökké tart. Minden szentáldozá-
sod által egyre gazdagabban érkezel meg országomba.
Minden szentáldozásod által egyre jobban átveszed szere-
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Nagy igazságok ezek: A fa arra zuhan, amerre dõl. A szo-
kás nagy úr. Ezért tanítalak titeket – akik átadtátok az éle-
teteket Nekem, Megváltótoknak – az Én életpéldámmal,
miszerint engedelmes voltam egészen a kereszthalálig. Ha
tetszeni akartok Nekem és Atyámnak, mindig így imád-
kozzatok: Atyám, ne úgy legyen ahogy én akarom, hanem
amint Te. Ez a tökéletesség a földön. Erre adtam példát.
Ezt tanítottam a Miatyánkban: Atyám, legyen meg a Te
akaratod, amint a Mennyben, úgy a Földön is. Ha az em-
berek engedelmeskednének Isten akaratának, vagyis sze-
retetben és békében élnének, már itt a Földön a Menny
örömeiben részesülnének. Az engedelmesség a legnagyobb
erény.”

Október 2-án, õrangyalok ünnepén Szentségimádáson Jé-
zus: „Szent angyalok ezrei imádnak Engem itt. Ti hozzájuk
csatlakoztok, amikor imádkoztok színem elõtt. Ma a Szent
Õrangyalok ünnepe van. Adjatok hálát Atyámnak, hogy
gondviselõ szeretetében õrangyalokat állított mellétek,
akik vigyáznak rátok. Irányítják lépteiteket, õrzik pihené-
seteket; irányítják a körülményeket, hogy minden a ti üd-
vösségeteket szolgálja. Az õrangyal a legfontosabb pártfo-
gótok a földön. Azért, mert õ szüntelenül látja Isten arcát,
akkor is, amikor a földön van mellettetek, és ismeri Isten
akaratát, vagyis minden emberre vonatkozó örök szent ter-
vét. Látja a gonoszt, vagyis az ördögöt; azt is, hogy milyen
csapdákat állít védencének. Isten megadta neki a bölcses-
séget, hogy hogyan vezesse védencét, hogy elkerülje a sá-
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Engem látnál, mert minden emberben ott lakom, és vá-
gyom a szeretetre.”

2006. okt. 1. Szentségimádáson Jézus: „Drága kislányom!
Te nem magadnak kaptad kegyelmeimet. Azért adtam,
hogy leírd, és lelkeket mentsek általa. Mindent Én cselek-
szem, de szükségem van a közremûködésedre, mert álta-
latok cselekszem.

Most a Menny örök boldogságáról beszélek neked: Ide
csak azok jöhetnek be, akik lélekben kisdedek. Az ilyen
lelkekben gyönyörködöm legjobban. Õk nyerik el az örök
boldogság tetõfokát. Ezért mondtam: Ha nem lesztek
olyanok, mint a gyermekek, nem jöhettek be Atyám orszá-
gába. 

Most az engedetlen lelkekrõl beszélek neked. Az engedet-
lenség olyan elõttem, mint a bukott angyalok viselkedése,
akik engedetlenségük miatt lettek letaszítva a Mennybõl
mindörökre. Tulajdonképpen a pokol az engedetlenek mi-
att jött létre. Lucifer ezt mondta, amikor még a Mennyben
volt: „Nem szolgálok Istennek.” Mindazok az emberek,
akik nem tartják meg Atyám törvényeit, Luciferhez és csat-
lósaihoz csatlakoznak, és az õ helyük is az örök kárhozat.
Nagy dolog a szabad akarat. Üdvösség és kárhozat fakad-
hat belõle aszerint, ahogy az egyén dönt. Ha valaki élete
folyamán sorozatosan elutasítja a kegyelmeket, élete az
örök kárhozat felé sodródik, végül a pokol tüzébe zuhan.
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amikor elkárhozik egy lélek. Az ilyen ember a hazugság
áldozata. Ellenfelem rászedi, becsapja, csapdába ejti,
gúzsba köti. Az egész élete pokol már itt a földön. Kárho-
zata földi életének a beteljesedése. De mielõtt bemenne a
pokolba, meglát Engem, Megváltóját teljes fényességem-
ben, dicsõségemben úgy, amint vagyok. Engem, Akit
egész földi életében, életének minden pillanatában elutasí-
tott. Miért? Azért, mert a saját akaratát akarta követni. Mi-
vel ez az elutasítás már teljesen megrögzõdött benne, ha-
lála után nem tud változtatni. Amikor megáll elõttem,
szembesül az igazsággal, vagyis azzal, hogy becsapta a
sátán. Mivel a szíve a földön tele volt gyûlölettel irántam,
és mindenki iránt, már nem tud változtatni. Még saját ma-
gát is gyûlöli. Ez rettenetes állapot. Iszonyú önmarcango-
ló gyötrelem. Gyermekeim! Ha földi életetek során csak
egy lelket tudtok megmenekíteni, már nem éltetek hiába.
De ha átadjátok az életeteket Nekem, Megváltótoknak,
akkor Én élek, és Én cselekszem általatok. Velem együtt
rengeteg lelket mentetek meg életszentségetek által. Mint
ahogy a bûn nincs egyedül, vagyis aki egy bûnt elkövet,
többet is halmoz hozzá, úgy az erény sincs egyedül, ha-
nem több jó tulajdonság is járul hozzá. Így az, aki élet-
szentségben él, sok lelket ment meg a pokol tüzétõl. Töre-
kedjetek az életszentségre!

Most Szívem szeretetének kiáradásáról beszélek neked.
Szívem szeretete olyan, mint egy izzó katlan, amelynek
melege elõl nincs rejtve semmi. Isten gondviselõ szeretetét
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tán csapdáit. Az õrangyal jobban szereti védencét, akit
Atyám rá bízott, mint annak apja és anyja együttvéve. Az
angyalban Atyám szeretete van. Látja védence homlokán a
keresztet, amelyet Szent Vérem áztatott. Ez a megváltói
Vér készteti õt arra, hogy védencét minden áron, minden
körülmények között megvédje az örök kárhozattól. Ha vé-
dence mégis elkárhozik, az azért van, mert tiszteletben kell
tartania szabad akaratát. Ez Atyám parancsa. Imádkozza-
tok gyakran õrangyalotokkal együtt. Azt az imát, amelyet
az egyház nagyon bölcsen bevett a szentmise liturgiájába:
Szent vagy, Szent vagy, Szent vagy mindenség Ura Istene.
Dicsõséged betölti a Mennyet és a Földet, hozsanna a ma-
gasságban. Áldott, aki jön az Úr nevében, hozsanna a ma-
gasságban. Amikor ezt imádkozzátok, akkor a mennyei
seregek imájába kapcsolódtok be, akik szüntelenül dicsõ-
ítenek Engem. A dicsõítõ ima a legnagyobb. Csak az tud
dicsõíteni és imádni Engem, aki a kegyelem állapotában
van, vagyis bûn nélkül való. Imádkozzátok gyakran ezt az
imát. Ha nincs elég idõ, akkor ezt: Dicsõség az Atyának, a
Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és
mindörökké. Ámen.
Atyám szüntelenül megjutalmazza mindazon gyermekeit,
akik dicsõítik Õt. Megtölti lelküket az Õ békéjével és ki-
mondhatatlan örömével, amely a Menny elõíze már itt a
Földön.

Most az elkárhozott lelkekrõl beszélek neked. Atyámnak,
Nekem és a Szentléleknek a legeslegnagyobb fájdalom,
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Hirdessétek az evangéliumot! Tehát a vallás nem magán-
ügy. Aki megvall Engem az emberek elõtt, azt Én is meg-
vallom Atyám és az Õ angyalai elõtt. De aki megtagad En-
gem az emberek elõtt, azt Én is megtagadom Atyám elõtt.”

2006. okt. 28. Szentmisén Jézus: „Ne hagyd, hogy a bûn el-
keserítsem! Mondd Nekem bizalommal: Jézusom bízom
Benned. Te cselekedj, Te gondoskodj! Mindent fogadj el
úgy, ahogy van. Az Istent szeretõknek minden a javukra vá-
lik. A tiéd vagyok. Nagyon szeretlek. Szeress viszont En-
gem áldozatok árán is! Szent keblemen nyugszol. Szívem-
be rejtettelek. Gondolj mindig Rám, és megvigasztalódsz.”

2006. okt. 29. Szentségimádáson Jézus: „Nagy volt a
lelketek ára. Mindazok, akik együttmûködtök kegyel-
meimmel, elnyeritek az örök életet. De szomjúságom a
lelkekre végtelen, ezért kérem az áldozatot tõletek, akik
viszontszerettek Engem, hogy irántam való szeretetbõl
lelkeket mentsek általatok. Olyan lelkeket, akik a ti közre-
mûködésetek nélkül elvesznének, mert semmi érdemük
sincs, hogy üdvözíthetném õket. Ezért a ti életszentsége-
tekre adom nektek õket örök jutalmul, mint imáitok és
szenvedéseitek gyümölcseit. Itt a földön ez az életszentség
legmagasabb foka, a lelkek mentése.

Ti drága kicsi lelkek! Véremnek áldott gyümölcsei! Azért
választottalak ki titeket a vértanúságra, hogy még több
gyümölcsöt hozzatok, maradandó gyümölcsöt, vagyis lel-
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kivétel nélkül minden teremtmény élvezi. A hívõk magasz-
talják és áldják ezért Teremtõjüket, a bûnös embert viszont
megvakítja a gõg, az önzés, és nem akarja látni az igazsá-
got, hogy minden jó Isten ajándéka, hanem természetesnek
veszi. Istennek még a létét is tagadja, és nem ad hálát soha
semmiért. Most felsorolom Isten ajándékait: Az élet, az
egészség, a képességek, az idõ, az anyagiak. A legtöbb em-
ber olyan, mint a tékozló fiú. Isten ajándékait eldorbézolja,
vagyis a maga önzõ céljaira használja. Pedig nem arra kap-
ta. El kell neki számolnia mindennel. Még fölösleges sza-
vairól is számot kell adni. Az életet arra kaptátok, hogy
megszenteljétek, vagyis szüntelenül imádkozzatok, és ke-
gyelmembõl elnyerjétek az örök életet, és másokat is ide
vezessetek. Az egészséget arra kaptátok, hogy mások se-
gítségére legyetek, hogy szorgalmasan dolgozzatok, és
megõrizzétek mind a magatok, mind mások javára. Képes-
ségeiteket arra kaptátok, hogy szolgáljatok vele Istennek a
felebarát üdvösségére. Az idõt pedig, mint lehetõséget kap-
tátok, hogy gazdagodjatok a kegyelemben, és másokat is
Istenhez vezessetek, hogy elnyerjétek az örök életet. Sok
lélek azért megy a tisztítótûzbe, mert olyan, mint az a pél-
dabeszédbeli ember, aki egy mínát kapott, földbe rejtette,
és nem kamatoztatta. Sok ember ezt hangoztatja: A vallás
magánügy. Ezért nem beszél senkinek Istenrõl, nem figyel-
mezteti a bûnöst. Így még azt is elveszíti, amije van. A ke-
gyelem annál jobban nõ, minél több emberrel osztjuk meg.
Mielõtt visszamentem Atyámhoz a Mennybe, ezt paran-
csoltam nektek: Tegyetek tanítványaimmá minden népet!
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óvja csecsemõjét, akit anyja szeretete burkolt bele. Szerete-
tem túláradó óceánjában fürdetlek titeket, a szent örömök
záporát hullatom rátok. Így gyönyörködöm bennetek kedve-
seim, akiket kiválasztottam, hogy követõim legyetek, és ti
igent mondtatok hívásomra. Ti, akiket elkényeztetett szere-
tetem izzása, arra rendeltelek titeket, hogy továbbsugározzá-
tok az emberekre szeretetemet és örömömet. Azt akarom,
hogy ti, lánglelkû apostolaim, melegítsétek fel, és gyújtsátok
meg a fagyos szíveket szeretetetekkel és jócselekedeteitek-
kel, mosolyotokkal és szelídségetekkel. Ti, akik már megis-
mertetek és viszontszerettek Engem, hordozzatok körül a
világban, hogy mások is megismerjenek és viszontszeresse-
nek. Ezt mondjátok nekik Rólam: Íme a ti Üdvözítõ Istene-
tek, Aki értetek adta magát csúfos kereszthalálra, hogy
megváltsa a ti lelketeket. Senki sem szeret titeket annyira,
mint Õ, a ti Megváltótok. Szeressétek hát viszont Õt úgy,
hogy megtartjátok törvényét. Az Õ törvénye tökéletes és
egyszerû. Akár egy kisgyermek is megteheti. Egyetlen szó
csupán: Szeretet. Szeressétek Õt úgy, hogy megtartjátok pa-
rancsait, és akkor boldog lesz életetek a földön, és elnyeri-
tek az üdvösséget. Mindaz, aki csak egyetlen lelket ment
meg az örök életre, már nem élt hiába a földön, és nagyon
megdicsõítette a Szentháromságos egy igaz Istent. 

Most fényességemrõl beszélek neked. Az Én fényességem
szeretetem lángoló tüzébõl táplálkozik. Azért vagyok
olyan fényes és dicsõséges, mert végtelenül szeretek. Sze-
retetem kiárad az egész világmindenségre, és megérint ki-
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keket mentsetek az Isten dicsõségére. Ti vagytok, ti lesztek
egyházam drága magvetése. A ti kiontott véretek minden
cseppje, mint megannyi gyémánt, fizetõeszközül szolgál a
lelkekért, akik példáitok láttán hitükben megerõsödnek, és
fellendítik egyházam mûködését. Egyházam mindig is a
vértanú szentek által erõsödött és újult meg. Egyházam vér-
tanúinak vére által tisztul meg. A ti véretek szenteket fog
teremni, mert példáitok láttán megerõsödnek az életszent-
ségben, és követni fognak Engem, Megváltójukat. Nagy
kegyelem ez a ti korotokban. Egyházamnak így kell meg-
tisztulnia, hogy hótisztán várja dicsõséges visszajövetele-
met, amely már nagyon közel van. Egyházamnak hirdetnie
kell az evangéliumot minden népnek. Dicsõségem bera-
gyogja mûködésüket, és megerõsítem a hitükben gyengé-
ket. Papjaim öltsék magukra igazságom palástját. Életpél-
dájukkal hirdessék elõször tanításomat. Csak azután sza-
vakkal, hogy hitelesek legyenek hallgatóik számára. Ma,
amikor a bûn szennye elborította az egész földgolyót, vilá-
gító fáklyákként kell ragyognotok. Ki kell tûnjetek e bûnös
nemzedék közül, tettekre váltva tanításomat, amely lélek
és élet. Élteti mindazokat, akik megfogadják és élik. De vá-
dolja mindazokat, akik elvetik. Ez az a kétélû kard, amely
az Emberfia szájából tör elõ. Ez a mérték, amely szerint
meg lesznek ítélve az emberek.

Most Szívem örömérõl beszélek neked: Szívemnek öröme
bennetek teljesül be. Ti kicsiny, kisded lelkû hûséges gyer-
mekeim! Irgalmam körülölel, beburkol titeket, mint pólya
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országa köztetek van, ha önzetlen tiszta szeretetben éltek,
és ha Istent imádjátok és dicséritek. Ha béke van köztetek,
ha engedelmeskedtek, ha tiszták a szándékaitok, ha jót
akartok, ha imádkoztok, ha békében tûritek az igazságta-
lanságot, és ha türelmesek vagytok. Ez Isten országa a föl-
dön. Isten országa a mennyben a mindörökké boldog szí-
nelátás színhelye. Az örökkévalóság, a kimondhatatlan
szeretet, a béke, a végtelen öröm, az állandó imádás és di-
csõítés, a legfõbb Jónak a jelenléte. A mennyben meg fo-
god tapasztalni Isten szeretetének a teljességét, amely
olyan kimondhatatlan boldogság, amelybe testi életedben
belehalnál. Azért mondom, örülj annak a pillanatnak, ami-
kor belépsz a mennybe, adj hálát már most elõre érte, mert
felfoghatatlan, szavakba nem foglalható az a nagy szeretet
és jó, amiben részed lesz, ha átlépted azt a küszöböt. Azért
mondta Szent Pál: A föld összes szenvedése nem mérhetõ
a menny örömének egyetlen pillanatával sem. Országom
az örök boldogság színhelye.

Most Szívem szeretetének kiáradásáról beszélek neked.
Szívem szeretete a lélek legbensõ szobájában lakik mind-
azokban, akik befogadnak Engem hittel a legméltóságo-
sabb Oltáriszentségben, vagy, mint Urukat, megváltó Iste-
nüket, mint szívük Királyát tisztelnek és imádnak. Az
ilyen lelkekben, mint Király trónolok. Õk, mivel átadták
az életüket Nekem, Én élek és Én szeretek általuk. Ez na-
gyon fontos, mert Én tökéletes vagyok, és ha hagytok En-
gem mûködni általatok, akkor Én megérintek minden lel-
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vétel nélkül mindent, még a legkisebb porszemet is, a bû-
nös embert. Szeretetem tartja fenn az egész világot. Sze-
retetem tölti be minden jóval a földet és a mennyet. Sze-
retetem tüze elviselhetetlenül égeti a bûnösöket, mert õk
nem birtokolják a szeretetet, mivel meghiúsították maguk-
ban kegyelmeimet. De annál inkább örvendeznek a szent-
életûek, a kisded lelkûek szeretetemben, mert Én teljesen
az övéké vagyok, és õk az Enyéim. Õk együttmûködnek
kegyelmeimmel, és beteljesítik örök tervemet: Legyetek
szentté, mert Én szent vagyok. Legyetek tökéletesek, mint
Mennyei Atyátok. 

Nagyon-nagyon szeretlek téged. Képzelj el Engem, Aki
tökéletes vagyok minden jóban: a szeretetben, a türelem-
ben, az irgalomban. Bízzál Bennem! Aki Bennem bízik,
az meg nem szégyenül. Az igaz, hogy sokszor mást adok,
mint amit kérsz, de az Én tökéletességem messze felül-
múlja a te tökéletlenségedet. Én szentté formállak téged,
te viszont nem tudnád magadat sohasem szentté tenni.
Ezért kérem, fogadj el mindent úgy, ahogy Tõlem kapod,
mert egyedül ez válik a javadra. Neked az a legjobb, ha
kisdedként Rám hagyatkozol. Ha hálát adsz mindenért,
amit kapsz. Jóért, rosszért egyaránt. Mert a rossz csak lát-
szólag rossz. Valójában ez válik a javadra. Az Istent szere-
tõknek minden a javukra válik. 

Most az Isten országáról beszélek neked. Az Isten országa
mindenütt jelen van egy kivétellel, és ez a pokol. Az Isten
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mindig kamatoztatni kell. Ne azt nézd, hogy hálátlanok
irántad. Énvelem is hálátlanok voltak. A tíz meggyógyított
leprás közül is csak egy mondott köszönetet. Te mindent
Nekem teszel. Én jutalmazlak meg minden jócselekedete-
dért már itt a földön, és az örök hazában is. Én megfizetek
mindenkinek cselekedetei szerint.

Mondd el Nekem százszor, hogy szent vagy. A hit szemé-
vel láss. Én itt jelen vagyok. Merülj el istenségemben.
Tégy úgy, mint a kisgyermek. A gyermek mindent elhisz.
Én valóban jelen vagyok. Akkor is, ha nem látod. Most
mondd el százszor, hogy imádlak. Meg fogod tapasztalni,
hogy szent angyalaim között térdelsz, és velük együtt har-
sogja a lelked a legnagyobb hódolatot, az imádást.

Sajnos a te korodban, amelyben élsz, több, sokkal több lé-
lek kárhozik el, mint amennyi üdvözül. Az üdvözültek kö-
zül is csak egészen kevesen jöhetnek a földrõl a mennybe.
A zöme a tisztítótûzbe kerül. Tudod miért ez az arány az el-
kárhozottak és az üdvözültek között? Megmondom neked:
A túlzott ragaszkodás a mammonhoz és a hatalomhoz, és
az érzékiség bûnei miatt. Rólam tudomást sem vesznek,
mintha nem is léteznék. Kinevetnek, sõt bolondnak néznek
titeket, akik Engem követtek az önmegtagadásban és a ke-
reszthordozásban. De a ti boldogságotok örökre szól, mert
Engem senki sem vehet el tõletek. Õk viszont kiengednek
a kezükbõl mindent. Pénzt, hatalmat, érzékiséget. Haláluk
után a testükbõl, amelyet annyit kényeztettek, nem marad
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ket. Ily módon szavak nélkül a puszta létetek által prédi-
kálok. Az emberek megtapasztalják, hogy köztük élek, kö-
zöttük járok. Szeretni annyit jelent, mint utánozni Engem,
Aki szüntelenül jót tettem mindenkivel, tiszta szándékból,
míg végül az életemet is odaadtam értetek. Ezt jelenti sze-
retni, és nem azt az önzést, amit ma szeretetnek neveznek.
Mondogatják: szeretlek, de valójában ez a másik kizsák-
mányolása, rabszolgaságba taszítása, hogy az önzés el-
nyerje vágyainak beteljesülését. Ez nem szeretet. Ez a sze-
retet megcsúfolása, meghazudtolása. Kövessetek Engem,
Megváltó Isteneteket, és csak Énbennem szeressetek!”

2006. nov. 26. Szentségimádáson Jézus: „A világ és az
Egyház megtisztítása már elkezdõdött. De akik süketek és
vakok kegyelmeim befogadására, nem akarják észrevenni.
Tudod miért? Azért, mert nem akarnak megtérni bûneik-
bõl. Nem akarnak megtisztulni. Ragaszkodnak bûnös er-
kölcstelen szokásaikhoz és bálványaikhoz. A megtisztítás
során megfosztom õket bálványaiktól, és beláttatom ve-
lük, hogy egyedül a Tõlem kapott élet és a lélek a fontos.
Minden más itt marad. Az embernek egyedüli értéke az Is-
tentõl kapott élete a földön, amely alatt eldõl minden: élet
vagy halál. Az ember örök élete, vagy örök halála függ a
földön elkövetett bûnöktõl, vagy a jócselekedetektõl.
Mindenki elnyeri örök büntetését, vagy örök jutalmát.
Aszerint, hogy jót, vagy gonoszat cselekedett. Tedd a jót
kislányom, amíg idõt adok rá. Ne hagyj ki egyetlen alkal-
mat sem. Ezek a te talentumaid, a lehetõségek, amelyeket
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pillanatát az önzetlen, tiszta szeretet gyakorlására, mert
nem tudjátok, hogy holnap megtehetitek-e. Ne feledjétek,
hogy csak a pillanat a tiétek. Ha elszalasztjátok, nem biz-
tos, hogy újabb kegyelmeket kaptok.

Szívem szeretete átjár, mint a levegõ, mint a fény. Szívem
szeretete elõl nincs elrejtve semmi. Mindent megérint,
még a bûnös lelkeket is. De sajnos õk olyanok, mint a sû-
rû redõnnyel eltakart ablak. Fényem nem tud áthatolni raj-
ta. Nem tudja felmelegíteni a fagyos szíveket. Jaj annak az
embernek, aki bezárja a szívét megszentelõ kegyelmem
elõtt. Ha ilyen állapotban találja a halál, örökre elragadja,
és soha nem ismerheti meg az örök életet. Mennyi ilyen
ember él, illetve vegetál a világban. Mert az õ életük csu-
pán vegetáció. A lelkük ugyanis bûzlõ hulla, mert megöl-
ték magukban a halálos bûnnel, amikor befogadták a sá-
tánt. Ezért mondtam, hogy manapság többen kárhoznak
el, mint amennyien üdvözülnek.

Most a megmentett lelkekrõl beszélek neked. Szem nem
látta, fül nem hallotta, emberi szív fel nem foghatja azt a
kimondhatatlan boldogságot, amelyet öröktõl fogva készí-
tett Atyám az üdvözült lelkeknek. Minden üdvözült lelket
Én, a Megváltó Isten mentettem meg az örök haláltól az
örök életre.

Most a boldog lelkekrõl beszélek neked. Aki a nyolc bol-
dogságot megéli, az már itt a földön szent. Azért, mert az
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más, csak egy marék sár, és a férgek. Ti viszont, akik szol-
gáltok Engem, fényleni fogtok, mint a csillagok, és örömö-
töknek soha nem lesz vége. Ezek közé tartozol te is. Azért,
mert leírod üzeneteimet, amelyeket Tõlem hallasz, és taní-
tod embertestvéreidet, hogy elkerülve az ördög csapdáit,
Nekem szolgáljanak a felebarátban.

Most elmélkedj szavaimon, amelyeket hozzád intézek:
Minden test olyan, mint a mezõ virága. Ma friss, üde, de
holnap elszárad és a tûzre vetik. Mire teremtette Isten a
mezõ virágát? Arra, hogy az emberek gyönyörködjenek
benne. Mire teremtette Isten az embert? Arra, hogy jócse-
lekedeteik láttán magasztalják az Istent az emberek. Lá-
tod, hogy nem arra teremtette Isten a testet, vegyis az em-
bert, amivé a mai kor eszmei áramlata formálta. Nem a
mutogatásra, nem a cicomázásra, nem a paráznaságra, ha-
nem a munkára. A hasznos, szorgalmas munkára, amely-
nek oka az önzetlen, tiszta felebaráti odaadó, önmagát föl-
emésztõ szeretet. Az az ember, aki már itt a földön megéli
a cselekvõ szeretetet, megízleli a mennyország örök bol-
dogságának elõízét. Azért, mert átadta magát Istennek, és
hagyja, hogy Én éljek és mûködjek általa, amiképpen
Szent Pál is ezt mondta: „Élek pedig már nem én, hanem
a Krisztus él bennem.” Isten pedig átadja neki az Õ örö-
mét, amelyet az önátadott lélek okoz neki, hogy ezzel még
több jócselekedetre serkentse. Mindig gondoljatok a mezõ
virágára, amely holnap elszárad, és akkor már nem tudnak
gyönyörködni benne. Használjátok fel életetek minden
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Én mindig a szegénnyel, a koldussal és a rászorulóval azo-
nosulok. Nézzetek a keresztre! Nálam kisemmizettebb,
halálra kínzottabb nincs senki e földön.”

2006. dec. 4. itthon Jézus: „Kimondhatatlanul szeretlek.
Mint a tûzláng, mint az égõ csipkebokor, körülölellek. Én
lángolok a szívedben. Én irányítom minden tettedet. Én
szeretek benned, általad. Az Én szeretet-izzásomat vetted
át, amelyet minden szentáldozásod, minden imád által új-
ra meg újra felszítok benned. Így leszel fokról-fokra, egy-
re hasonlóbbá Hozzám, mígnem teljesen átalakulsz Be-
lém. Akkor már nem ismersz magadra, mert a régi éned
meghalt, és egy teljesen új ember leszel, krisztusi ember,
mert Én élek, Én szeretek, és Én mûködöm általad. Ez a
tökéletesség a földön, és ez a legnagyobb boldogság a
Mennyben. Nem lehet elérni pusztán törekvéssel, hanem
csak úgy, ha kisdedként bízol Bennem, Rám hagyatkozol,
és ha életed minden helyzetében feltétel nélkül, mindig át-
adod magadat Nekem. A jelszavad ez legyen: Atyám, ne
az én akaratom legyen, hanem a tiéd.”

Aznap szentmisén, szentáldozás után Jézus: „Örök sze-
retettel szeretlek. Kiválasztottalak Magamnak. Örök
szeretettel hívtalak meg. Mi ketten mindörökké együtt
leszünk.”

2006. dec. 7. Szentmisén Jézus: „Szívemet adom, amely
megvigasztal téged. Szent Véremmel itatlak, amely meg-

75

õ boldogságának egyedüli oka az Isten, Akiben rendíthe-
tetlenül hisz. Márpedig aki Bennem bízik, az meg nem
szégyenül. Gyermekeim! Minden itt dõl el, a ti földi éle-
tetekben. Az üdvösség vagy a kárhozat. Senki sem szol-
gálhat két úrnak. Vagy Istennek, úgy, hogy megtartjátok
az Õ törvényeit, vagy a sátánnak, aki félrevezeti és gúzsba
köti a lelket, végül lerántja az örök tûzbe. Nagyon szeretett
gyermekeim! Szentséges Vérem megváltottjai! Hívlak
benneteket! Belekiáltok a lelketekbe! Én okozom bennetek
szüntelenül a lelkiismeret-furdalást. Könyörögve kérlek
benneteket, ne altassátok el lelkiismeretetek szavát, mert
ez a Szentlélek szava, amely az örök életre hív. Amíg itt
éltek a földön, szabad akaratotokkal és értelmetekkel vá-
laszthattok a jó és a rossz között. Ne féljetek elhagyni a
bûnt, és ne féljetek átadni az életeteket Nekem, megváltó
Isteneteknek. Én már itt a földön végtelenül boldoggá tud-
lak tenni benneteket, ha megengeditek. De Én tiszteletben
tartom a ti szabad akaratotokat, azért türelemmel zörgetek
szívetek ajtaján, és várom, hogy beengedjetek. Ha megte-
szitek, Én rendbe teszem az életeteket. Felállítom a helyes
értékrendet, amelyet, ha követtek, elnyeritek az örök éle-
tet. Íme a helyes értékrend: Legfelül van Isten. Õt szeret-
ni annyit jelent, mint az Õ törvényeit megtartani. Utána
jön a felebarát, majd az én. Szeresd felebarátodat, mint
magadat. Ami neked rossz, az bántja embertestvéredet is.
Tehát ne okozz neki fájdalmat. Ami neked jó, az jól esik
felebarátodnak is. Tedd vele a jót! Amit a kicsinyek közül
eggyel teszel, azt Velem, megváltó Isteneddel teszed, mert
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módfelett Bennem. Ha nehézség ér, kiálts Hozzám. Még
mielõtt kérnéd, már elõkészítem, s ha kéred, megkapod
mindazt, amire szükséged van. Most kérd azt, hogy legyen
idõd elmerülni Bennem, hogy befogadd kegyelmeimet,
amelyeket ezen a szent nagy ünnepen neked szántam.
Üresítsd ki magadat. Tárd ki a szívedet egészen Elõttem,
és Én megtöltöm kegyelmeimmel. Az ég és a föld elmúl-
nak, de hozzád való szeretetem és hûségem soha el nem
múlik. Magamhoz vonzottalak, úgy, hogy mi már mind-
örökké elválaszthatatlanul egyek vagyunk a szeretetben.
Együttmûködsz kegyelmeimmel. Ezáltal beteljesíted rád
vonatkozó örök szent tervemet. Egy örökkévalóság kevés
lesz rá, hogy háladalt zengj jóságomért, irgalmamért, örök
szeretetemért. És most imádj, szeress, zengj hálaéneket
Nekem! Már most kezdd el, hogy egy örökkévalóságon át
folytasd országomban.”

2006. dec. 25. Szentségimádáson Jézus: „Szívemnek ki-
választott gyöngyszeme, drága kislányom! Tudod, mire
kapod örök jutalmamat? Arra, hogy együttmûködsz ke-
gyelmeimmel. Mivel Én tiszteletben tartom a szabad aka-
ratot, csak azon az emberen teljesítem be örök tervemet,
aki engedelmeskedik Nekem, átadja az életét, vagyis tel-
jesíti törvényeimet. Ha nem, akkor céltalanná, értelmet-
lenné, tartalmatlanná, nyugtalanná válik élete. Mindig
keres, de soha nem ér célba, mert az élet értelmét és bol-
dogságát rossz helyeken keresi. Atyám arra teremtette az
embert, hogy a lelke Istenre szomjazzon. Ezért mindaddig
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erõsít téged. Szeretetem tart fenn téged. Szeretetem körül-
ölel és becézget téged. Szeretetembõl létezel. Figyelj sugal-
lataimra! Légy józan és megfontolt! Kérd Tõlem a bölcses-
séget, amit mindig megadok neked. Mert Én vezetlek, és Én
élek benned, általad. Én mindig gondoskodom rólad.”

2006. dec. 11. Szentségimádáson Jézus: „Szívem szeretete
lángol benned. Tedd meg mindig akaratomat, és Én mind-
örökké boldoggá teszlek téged. Engem láss mindazokban,
akiket eléd hozok. Én jövök hozzád általuk, hogy élvez-
zem irgalmas szeretetedet, hogy megtapasztaljam türelme-
det, jóságodat és hûségedet. Légy alázatos kisded karjaim
között. Így fogadj el minden élethelyzetet Tõlem. Akkor
majd téged is jobbomra állítalak, és Atyám áldottai között
foglalsz helyet. Gyakorold az irgalmasság jócselekedeteit
kivétel nélkül mindazokkal, akiket még eléd hozok. És
most imádj, imádj, imádj! Szeress lángolóan! Ezt hozod
magaddal. Ennek fogsz örülni örökkön örökké.”

2006. dec. 12. Szentségimádáson Jézus: „Szeretlek. Fo-
gadd el sorsodat úgy, ahogy adom. Minden a javadra vá-
lik. Királyi gazdagon fogsz megérkezni országomba.”

2006. dec. 21. Szentségimádáson Jézus: „Mindent megadok,
amit kérsz. De csak azt, ami a javadra válik. Elhalmozlak
szeretetemmel. Szívem békéjével, minden kegyelemmel.
Nem kérek tõled mást, csak azt, hogy szeress viszont En-
gem. Hagyatkozz Rám mindig mindenben, és bízzál
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kül! Csak így leszel tökéletes Mennyei Atyám elõtt, Aki
gondoskodik jókról és gonoszokról egyaránt. Ha a jóknak
kevesebb anyagi javakat ad evilági életükben, az azért
van, mert õket az örök javakkal fogja elhalmozni. Evilági
szûkölködésük által megváltó Királyuk sorsában osztoz-
nak, Aki szegénnyé lett azért, hogy kiengesztelje az Atya
haragját a fösvény gazdagok miatt. 

Most az üdvözültek végtelen seregérõl beszélek neked.
Õk az Én Szent Vérem gyümölcsei. Õk vigasztaltak meg
Engem a keresztfán. Õk adtak értelmet súlyos kínszen-
vedéseimnek. Õk az igazi hûség példaképei. Õk a szere-
tet vértanúi. Õk Atyám örömei, és õk az örök dicsõség
örökösei. Amíg a földön éltek, õk tartották fenn a vilá-
got, mert Atyám az õ érdemeikért nem semmisítette meg
a földet. Most is az ilyen életszentségben élõ gyermeke-
iért türelmes minden bûnöshöz. De jaj lesz, ha egyszer
elfogynak az ilyen tiszta lelkek, mert Atyám ítélete fog-
ja sújtani a földet. Minden bûnösnek el kell szenvednie
az elégtételt. Minden áldozatos jó lélek elnyeri örök ju-
talmát. 

Most a szegény asszony két fillérjérõl beszélek neked.
Elõttem sokkal nagyobb értéke van az olyan adakozás-
nak, amely az Istenre hagyatkozás fényében akár az
utolsó fillért is odaadja a rászorulónak. Az ilyen ember
sohasem fog csalódni, mert aki Bennem hisz, meg nem
szégyenül.”
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nyugtalan, amíg le nem horgonyoz Istenben. Az emberi lé-
lek módfelett tökéletes. Vágyát nem lehet kielégíteni te-
remtménnyel, mert Isten magának teremtette, mintegy la-
kóhelyül. Ezért minden ember csak akkor nyugszik meg,
ha Istenbõl töltekezik. Ha nem, akkor mindvégig nyugta-
lan. Egész élete egy céltalan bolyongás. Aki önzetlen, tisz-
ta, irántam való szeretetbõl átadja az életét Nekem, azt Én
rövid úton szentté formálom. Addig kapja Tõlem a próba-
tételeket, amíg pozitívan válaszol rá. Akkor egyre feljebb
és feljebb viszem az életszentség fokain. Amikor magam-
ra ismerek benne, akkor hagyom, hogy szolgáljon Engem
a teremtményekben, jó gyümölcsöt teremjen, és Egyhá-
zam példaképül állítsa az utókor elé.

Soha ne mondj nemet semmilyen áldozatra. Áldozat nél-
kül nem lehet tetszeni Istennek. Amikor kimondtam: Azért
jövök, hogy megtegyem akaratodat Istenem, áldozattá
váltam. Tudod, miért mondják: Isten=szeretet? Azért,
mert Isten=áldozat. Áldozatvállalás nélkül ugyanis lehe-
tetlen szeretni. A szeretet jócselekedetei mindig áldozatot
kívánnak attól, aki gyakorolja. Áldozat a kismamától
magzata kihordása, megszülése, felnevelése. Áldozat egy
beteg ápolása. Áldozat egy munka lelkiismeretes elvégzé-
se. Ha az áldozat szeretettel párosul, akkor Isten maga
cselekszik az ember által.

A feltámadás igazi örömében lesz részed, és mindazok-
nak, akik szeretetben élnek. Szeress mindenkit kivétel nél-
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szívekben kihalt a szeretet. Az önzés soha nem látott mére-
teket öltött. Drága kicsinyeim, Szívemnek választottjai!
Törjétek meg a sátán hatalmát! Szabad akaratot adtam. Já-
ruljatok minél gyakrabban, ha tudtok, naponta Hozzám, az
élet Szerzõjéhez, a szentségekhez. Fogadjatok a szívetekbe
minden nap a szentáldozásban. Így vértezzétek fel magato-
kat a harcra. Ti egyedül gyengék, esendõk vagytok. Vele-
tek el tud bánni a sátán, de ha Velem egyesültök, olyan erõt
nyertek, hogy legyõzitek. Fölöttetek nem lesz hatalma, sõt
imádságaitok és áldozataitok révén lelkeket tudtok kisza-
badítani a sátán karmaiból. Ti, akik kegyelmembõl szaba-
dok vagytok az igazság által, el sem tudjátok képzelni,
milyen csapdákat állít ellenfelem gyermekeimnek, és ra-
bokként láncolja meg õket a bûneik által. Ti ne féljetek
tõle! Én veletek vagyok, Én harcolok általatok. Szabadít-
sátok ki testvéreiteket a bûnök béklyóiból. Fogadjatok el
minden áldozatot és imádkozzatok, imádkozzatok, imád-
kozzatok!!! Ajánljátok fel magatokat áldozatul Istennek,
amiképpen Én tettem, mielõtt a világba léptem. Itt vagyok
Atyám, hogy teljesítsem akaratodat. A tét nagy: Élet vagy
halál. Szabadítsátok ki testvéreiteket a bûnök nyirkos hi-
deg vermébõl. Gyújtsátok meg elõttük a hit világosságát!
Éljetek szeretetben mindenkivel! Így tegyétek vonzóvá
elõttük a keresztény hitet. Elsõsorban életpéldátokkal, csak
azután hirdessétek szavaitokkal az evangéliumot. Gyako-
roljátok velük, és minden rászorulóval az irgalmasság jó-
cselekedeteit. Így legyetek elõttük, és az egész világ elõtt
példaképei a keresztény hitnek és tanításnak.
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2006. dec. 26. Szentmisén Jézus: „Nagyon boldog vagyok
mindig, amikor a szívedbe fogadsz. Örök boldogsággal
jutalmazlak hûségedért és szeretetedért. Szeress minden-
kit Énértem. Engem szeress teremtményeimben.”

2006. dec. 28. Szentségimádáson Jézus: „Elérkezett az idõ.
Az Emberfiát a bûnösök kezére adják. Ez vár most erre a
nemzedékre is. Különösen a katolikusokra. Készüljetek
fel! Emlékezzetek! Már jó elõre felkészítettelek bennete-
ket. A tét nagy: Élet vagy halál. Aki elveszíti Énértem éle-
tét, megnyeri azt az örök életre. De aki megtartja magának,
és ennek a bûnös világnak, örökre elveszíti, mert elkárho-
zik. Azt mondottam: Nagy a tét. Élet vagy halál. Elérkezett
az idõ, amikor tanúságot kell tennetek Rólam életpéldátok-
kal, szavaitokkal és tetteitekkel. Senki sem szolgálhat két
úrnak. Vagy az Istennek, vagy a mammonnak. Mit ér az
embernek, ha az egész világot megnyeri is, de a lelkében
kárt szenved. Elmúlik ez a világ, és minden dicsõsége, de
aki az Urat féli, és szolgálja, csak az él örökké. Drága ki-
csinyeim, Szívemnek kedves vigaszai! Álljatok ellen a sá-
tánnak, és minden csábításának! Valljatok meg Engem az
emberek elõtt. Legyetek világító fáklyák. Ti vagytok a föld
sói. Legyetek hûségesek véretek kiontása árán is, mert el-
érkezett az idõ, amikor a véreteket fogják kiontani Értem.
Gyermekeim! Minden hirtelen jön. Én jó elõre felkészítet-
telek titeket, hogy ne érjen váratlanul, mert csak így fogtok
tudni helytállni. Kicsinyeim! A világra fekete éjként borult
rá a bûn minden szennyével, minden kegyetlenségével. A
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Legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a föl-
dön is. Tartsátok meg a tíz parancsot, és ami ezt még töké-
letesebbé teszi, legyetek irgalmasok és éljetek szeretetben.

A mi mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma – va-
gyis az Oltáriszentséget, hogy naponta egyesüljetek Velem
a szentáldozásban, az imádásban és a szeretetben. Belõlem,
a végtelen Szeretetbõl töltekezzetek, és Engem sugározza-
tok ki embertársaitok felé, hogy Én éljek és mûködjek álta-
latok. A mindennapi kenyeret, mint a test táplálékát is kér-
jétek, hisz egyedül az Atyaisten tudja megtöbbszörözni a
termést, amelybõl a kenyér készül.

Bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsá-
tunk az ellenünk vétkezõknek. Ha az emberek megszívlel-
nék e szavakat, sohasem tartanának haragot. Az Atya
ugyanis rátok bízta a kiengesztelõdést. Õ akkor bocsátja
meg vétkeiteket, ha ti is szívbõl megbocsátotok ellenségei-
teknek. Ha nem bocsátotok meg egymásnak, átkot hívtok le
magatokra. Akkor az Atya sem bocsát meg nektek. Ebbõl
következik ez a mondat: Távozzatok az örök tûzre, amely a
sátánnak és csatlósainak készült. Gondolkodjatok el ezen!
Az Egyház a legszentebb imát, a szentmisét így kezdi:
Uram irgalmazz! Elõtte bûnbánatot tartotok. Imádkozzatok,
esdjétek le Isten irgalmát a magatok és ellenségeitek számára.
Bocsássatok meg szívbõl egymásnak, hogy ti is bocsánatot
nyerjetek. Egyik szentéletû papom nem oldozta fel a hozzá já-
ruló gyónót azért, mert az nem bocsátott meg ellenségének.
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Most a világ örömeirõl beszélek neked. Ezt az egész vilá-
got az emberek örömére teremtette Atyám. Lehet, és kell
örülni a bõ termésnek, a napfénynek és az esõnek. A gyer-
mekáldásnak, és a terített asztalnak. A szeretetnek és a se-
gítségnek. A vigasznak és a megértésnek. A hosszú útról
épségben hazatért családtagnak vagy jó barátnak. Mind-
annak, ami Isten jóságát dicséri. A természetnek, a madár-
dalnak, a játszadozó kiskutyának. Ezek az ártatlan, szent,
tiszta örömök, amelyeket azért teremtett és adott Atyám az
embernek, hogy dicsõítse és magasztalja érte az Istent. De
nem lehet örülni a másik kárának, az elcsábított házastárs-
nak, a megszomorított családtagnak. Mindannak, amiért
nem lehet dicsõíteni az Istent, nem lehet örülni. A tiszta
szent öröm táplálja, élteti a lelket. A nevetés gyógyít. A jó-
kedv és a derû Isten nagy ajándéka. Ez kisugárzik mások-
ra, és kedves az Isten elõtt. A boldogság legmagasabb fo-
ka az Isten imádása, szeretet-izzás, teljes önátadás. Ezt
kértem a Miatyánkban:

Miatyánk! Szenteltessék meg a Te Neved – vagyis az Atya
gyermekei elismerik Atyjuk végtelen szentségét, ezáltal
bekapcsolódnak már itt a földön a mennyei seregek állan-
dó imádásába, akik szüntelenül zengik: Szent vagy! Szent
vagy! Szent vagy!

Jöjjön el a Te országod – vagyis a föld változzon menny-
országgá. A földön is úgy, mint a mennyben Isten törvé-
nye, a szeretet érvényesüljön.
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tott emberen. Meg is találta, és szeretettel megvendégelte.
Nála maradt éjszakára is. A remete tanította az ifjút az
evangéliumra. Elmondta neki az irgalmas szamaritánus
történetét is. Nagyon tetszett az ifjúnak ez a tanítás, és
érdeklõdött, hol élnek keresztények, hogy õ is megke-
resztelkedjen, és közöttük éljen. A remete boldogan el-
irányította. Mindketten imádkoztak. Sok mindenre
megtanította. Az ifjú felvette a keresztséget. Már nem
érdekelte korábbi úti célja, amely kereskedés lett volna.
Viszont fölkereste a testvérét, és õ is felvette a kereszt-
séget. Mindketten sok jót tettek. Gyakorolták az irgal-
masság jócselekedeteit mindazokkal, akiket eléjük ho-
zott a Gondviselés. Egyszer konfliktusba keveredtek, mert
pogány szüleik nem nézték jó szemmel fiaik új gondol-
kodásmódját, és bevádolták õket a császárnál. Azt gon-
dolták, hogy visszatérnek a pogány hitre, a császárt és
bálványisteneiket fogják imádni, és nagy világi karriert
futnak be. Ám az ifjak hajthatatlanok maradtak. Buzgón
hittek Bennem, és az általam ígért örök életben. Egymás
között megbeszélték, hogy még életük árán is kitartanak.
Így is lett. A szülõk nagy bánatára vadállatok elé dobták
õket. Így haltak vértanúhalált. De ujjongó örömmel, zsol-
tárokat énekelve lehelték ki lelküket. Közben imádkoztak
szüleikért és üldözõikért. Haláluk után nagyon foglalkoz-
tatta az apjukat a gondolat: mi volt az oka örömüknek? Mi
volt az a remény, amely a halál után is vonzotta õket?
Hosszú kutatás után õk is keresztény hitre tértek, és fiaik
után õk is vértanúhalált haltak. Íme így mûködik a kegye-
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Ne vígy minket a kísértésbe – vagyis kérjétek, hogy ne
próbáljalak titeket erõtökön felül, mert az Én kegyelmem
nélkül elvesztek. Szükségetek van a gyakori szentgyónás-
ra, szentáldozásra, hogy megerõsödjetek, és elutasítsatok
minden kísértést.

Szabadíts meg a gonosztól – vagyis kérjétek, hogy szaba-
dítsalak meg minden ellenségetektõl, minden bûntõl, hogy
Nekem teljes odaadással tudjatok szolgálni, hogy Atyám,
törvényeit megtartva bizonyítsátok irántam való szeretete-
teket és hûségeteket. Ámen.

Ez a boldogság legtökéletesebb foka. Isten törvényei sze-
rint élni, és Õt teljes szívetekbõl, teljes lelketekbõl, és
minden erõtökbõl imádni. Ez már a mennyország a föl-
dön, ugyanis azt mondtam: A mennyország köztetek van.
Arról ismernek meg titeket, hogy Hozzám tartoztok, ha
szeretettel vagytok egymás iránt.

Most egy nagyon szép történetet mondok el neked. Ez az
esemény megtörtént a múltban, kb. ezer évvel ezelõtt. Volt
két testvér. Nagyon szerették egymást. Pogány családból
származtak. Egyszer az egyik úton volt. Bajba jutott.
Megbokrosodtak a lovak, a szekér szétroncsolódott, õ pe-
dig egyedül maradt az úton. Kiszolgáltatva a rablóknak,
kóbor kutyáknak és vadállatoknak. Amint az út porában
kesergett egyedül, egy közeli barlangban a kegyelem arra
indított egy keresztény remetét, hogy segítsen a bajba ju-
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dicsõségem, amelyet megosztok mindazokkal, akik hûsé-
gesen kitartanak mindhalálig.”

2007. jan. 22. Szentségimádáson Jézus: „Szívemnek drága
gyöngyszeme, Én kiválasztott drága kislányom! Engedel-
mességed nagyon megindít Engem. Úgy tetszett Nekem,
hogy veled beszélgessek, hogy tanítsalak, hogy elpanaszol-
jam neked fájdalmaimat, mert mély részvéttel vagy irántam.
Szereteted meghódította Szívemet. Ezért leszálltam parányi
szíved trónjára, mint Királyod, hogy vezesselek, és egyben
Társad legyek e földi számûzetésben. De hamarosan lehull
lelked szemérõl a lepel, tested fátyola, amely most még el-
rejt Engem elõled. Amikor kilépsz testedbõl, ujjongó öröm-
mel borulsz le elõttem, megváltó Királyod elõtt, Aki az éle-
temet adtam, a Véremet ontottam érted. Nagyon-nagyon
szeretlek. Szeretetem ment fel érted a keresztfára. Szerete-
tem áraszt el most is kegyelmekkel. Szeretetem vonz téged
Hozzám, hogy egyesülj Velem a szent színek alatt. De a te
szereteted mértékében tudok csak eggyé válni veled, mert
ehhez a te közremûködésed is kell. Tudod, Én tiszteletben
tartom a szabad akaratot. Nem erõszakolom Magamat sen-
kire. Szelíden állok, és várok az emberek szívének ajtaja
elõtt. Ha beengednek, elhalmozom õket kegyelmeimmel.
Úgy, mint téged is, de kinek-kinek a képességei szerint. Itt a
képesség szó azt jelenti, hogy az illetõ szabad akaratából
mennyire nyitja meg elõttem a szívét. Ha teljességgel befo-
gad Engem, elhalmozom kegyelmeimmel. Úgy, mint téged
is. Vele lakom, és boldoggá teszem az életét.
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lem. Ha az úton nem érte volna szerencsétlenség az egyik
testvért, mindannyian elkárhoztak volna. Ezért mondja a
Szentírás: Az Istent szeretõknek minden a javukra válik.”

2007. jan. 2. Szentségimádáson Jézus: „Gyermekeim! El-
jött az óra. Az Emberfia a bûnösök kezére kerül. Mit jelent
ez? Ez azt jelenti, hogy nem különb a szolga az Uránál. Ha
Engem üldöztek, titeket is üldözni fognak. Ember ember-
nek lesz a farkasa. Gyûlölni fognak titeket Énértem. De
aki mindhalálig kitart, az üdvözül. Jól értsétek meg ezeket
a szavakat. Bíróság elé hurcolnak titeket, azért, hogy meg-
valljatok Engem az emberek elõtt. Jól vigyázzatok! Ne en-
gedjétek magatokat megfélemlíteni a sátántól. Ne féljetek
azoktól, akik a testet megölik, de semmi egyebet sem te-
hetnek. Attól féljetek, aki a lelket és a testet az örök tûzre
veti. Ha megtagadtok Engem az emberek elõtt, Én is meg-
tagadlak titeket Atyám és szent angyalai elõtt. Aki mind-
végig kitart, csak az üdvözül. Eljött az óra, amikor üldöz-
ni és gyûlölni fognak titeket az Én nevemért. Legyetek
éberek, mert olyan hirtelen tör ki az üldözés, mint a vil-
lámcsapás az égbõl. Szeressétek egymást, amiképpen Én
szerettelek titeket. Adjátok oda még az életeteket is Énér-
tem és testvéreitekért. Legfõképpen pedig hittestvéreite-
kért és papjaimért, a legméltóságosabb Oltáriszentségért.
Már itt az óra, amikor a véreteket fogják kiontani Értem.
Mindazok, akiket üldöznek és gyûlölnek az Én nevemért,
örüljenek és ujjongjanak, mert nagy lesz jutalmuk a
mennyben. Én vagyok, Én leszek örök jutalmuk, és az Én
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Ezt X-nek írd: Nagyon szeretem õt, de nem tetszik Nekem
benne valami. Túlzottan hiszékeny a magánkinyilatkozta-
tásokat illetõen. Olvassa többet, és ismerje meg jobban a
Szentírást. Minden üzenetet a Szentírás fényében vizsgál-
jon meg. Ha tartalmilag megegyezik vele, fogadja el, de
ha ellentétes, azonnal vesse el. Az élete sorsára vonatko-
zóan ezt mondom: Tartson kilencedet a Szentlélekhez.
Mondjon el naponta egy tized rózsafüzért, „Aki nekünk a
Szentlelket elküldte” titokkal. Helyezze magát gyakran az
Én irgalmas szeretettõl lángoló Szívembe égi Édesanyja,
az Én hõn szeretett Anyám szeplõtelen hétfájdalmas szíve
és könnyei által. Ez a leghatásosabb ima, mert Édes-
anyámnak semmit sem tudok megtagadni. Kérje Tõlem
gyakran: Jézusom, Te gondoskodj, Te cselekedj. Bízom
Benned. A bizalma mértékében fogja kapni Tõlem a ke-
gyelmeket. Akkor Én irányítom a körülményeket, és Én
vezetem oda, ahol helyet készítek neki.”

2007. jan. 26. Szentmisén Jézus: „Ne hagyd, hogy a teremt-
mény elkeserítsen. Ne foglalkozz senkivel. Itt minden elmú-
lik. A jó és a rossz is. Teremtmény nem méltó rá, hogy lefog-
lalja szívedet. A szíved az enyém. Egyedül Én vagyok mél-
tó a te szeretetedre, Aki a Véremet ontottam érted, Aki az
életemet adtam érted, Aki megváltottalak téged. Nagyon-na-
gyon szeretlek. Kiválasztottalak. Áldásom kísér egész éle-
tedben. Ez az Én Testem, amelyet érted adtam. Úgy fogadd,
mint szeretetem drága zálogát. Ez az Én Vérem, amelyet ér-
ted ontottam. Úgy fogadd, mint szeretetem drága jelét.”
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Most a kisded lelkekrõl beszélek neked. Õk a legdrágáb-
bak, a legkedvesebbek a szemem elõtt. Õk azok, akik elõtt
tárva, nyitva áll Országom kapuja. Õk vannak a leginkább
örömömre ebben a bûnös világban, mert telve vannak
irántam bizalommal, ráhagyatkozással, kedvességgel. Õk
örvendeztették meg legjobban Szívemet a keresztfán, ahol
elõre láttam a világ végezetéig élõ lelkeket külön-külön,
hogy hogyan válaszolnak kegyelmeimre. Te is közéjük
tartozol. De csak a kudarcok és a keresztek által lettél kis-
ded, mert te is – akárcsak a többi ember – saját magad
akartad megoldani problémáidat, és mindig kudarcot val-
lottál, és Én mindig ezt a mondatot juttattam eszedbe az
evangéliumból: „Nálam nélkül semmit sem tehettek.” Így
beláttattam veled, hogy mindig mindenért imádkoznod
kell, mert csak ebbõl tudhatod meg, hogy Tõlem kapsz
mindent. Így lettél kisded fokról-fokra, mert a csalódások
által formáltalak, hogy egyre jobban és jobban bízzál Ben-
nem. Most már nem ragaszkodsz semmihez és senkihez.
Lélekben teljesen szegény vagy. Mindenben Rám hagyat-
kozol. Egyedüli reményed, célod Én vagyok. Már csak
egy vágyad van csupán: az, hogy itt a földön teljesen azo-
nosulj Velem. Így várod vágyakozva a nagy találkozást,
amikor végleg, mindörökre egyesülsz Velem, Megváltód-
dal, és elmerülsz Bennem, mint parányi vízcsepp a végtelen
Szeretet-óceánban. Légy hû, és szeress Engem mindhalá-
lig! A legnagyobb jutalmat azok kapják Tõlem Országom-
ban, akik teljesen átadják az életüket Nekem, és ha ezt
megengedem, készek az életüket is Értem föláldozni.
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szen mindent Tõlem kaptál. Így bocsáss mindent az Én
rendelkezésemre, hogy Én éljek és Én mûködjek általad.
Sokat kaptál, sokról adsz számot. Még a gondolataidat is
add át Nekem. A teremtményekkel és az evilági dolgokkal
ne foglalkozz, mert itt minden elmúlik. Különösen pedig
ne foglalkozz teremtményeim bûneivel. Ezt egyenesen
megtiltom. Ehelyett szüntelenül dicsõíts Engem, Atyámat
és a Szentlelket. Magasztald állandóan a teljes Szenthá-
romságot. Így engesztelj mások bûnei miatt. Így vigyázz
saját lelked tisztaságára, hogy be ne piszkítsd magadat
mások bûnei miatt. Tudod, mit kérek tõled ezáltal? Azt,
hogy már itt és most a Mennyországban élj. Mert ha
mindazt megteszed, amit kérek, akkor már itt a földön
ugyanazt teszed, amit szentjeim és szent angyalaim a
Mennyben. Ha így élsz, teljesen a védelmem alatt állsz.
Megvédelek minden szomorúságtól, kísértéstõl, bûntõl.
Állandó öröm lesz a szívedben, mert Én magam vagyok
az örök Boldogság, a végtelen Szeretet. 

Ne aggódj soha semmi miatt. Add át Nekem minden ter-
hedet. Ne rágódj semmi problémán. Elég, ha csak ezt
mondod: Jézusom átadom Neked. Te gondoskodj, Te cse-
lekedj. Bízom Benned. Ha ezt teljes bizalommal mondod
Nekem, azonnal átveszem tõled mindazt, ami nyomaszt,
és Én cselekszem. Már sokszor megtapasztaltad ezt. Most
is így tégy. Ne foglalkoztassanak a gondok! Add át azokat
Nekem! Én azt akarom, hogy te csak szüntelenül imádj és
dicsõíts Engem. Ez legyen a te feladatod, hogy már most
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2007. jan. 28. Szentségimádáson Jézus. „Drága kislá-
nyom! Jól tudod, az Én számomra is a Golgotán keresztül
vezetett az út vissza Atyám dicsõségébe. Ti, akik Engem
követtek, ezen az úton vezetlek be Atyám fényébe, örök
szeretetébe. Ez az út az önmegtagadás, a lemondás útja.
Csak úgy leszel képes végigmenni rajta, ha életed minden
helyzetében Velem együtt ismételgeted: Atyám, ne úgy le-
gyen, ahogy én akarom, hanem ahogy Te. Mostantól teljes
önmegtagadást kérek tõled. Add át magadat Nekem telje-
sen, és fogadj el Tõlem mindent, pontosan úgy, ahogyan
kapod. Ha mást kapsz, mint amit kértél, azért külön is adj
hálát, mert onnan tudod meg, hogy valóban Én vezetlek,
hogy nem a te akaratod történik. Ma is megláttattam ve-
led, hogy ami az Én akaratom, azt könnyûszerrel elérted;
jóllehet, neked is akarnod kell, de a vágyat a szívedbe Én
adtam hozzá. Szeress Engem lángolóan életed minden pil-
lanatában úgy, hogy ha kell, az életedet is oda tudd adni
Értem.

Ne foglalkozz a teremtményekkel. Minden gondolatodat
csak Istenre irányítsd. Tégy úgy, mint az okos szüzek. A
szíved szüntelenül lángoljon Értem. Részedrõl nem elég
Atyám törvényeit megtartani. Ez nálad csak az alap. Tõled
szíved szeretetének lángolását kérem. Teljes odaadottsá-
got Nekem, Megváltó Istenednek. Teljes kiüresítését a lel-
kednek, hogy egyedül Én töltsem be, mint parányi szíved
mindenható Királya. Teljes kifosztottságot kérek tõled,
vagyis mondj le mindenrõl, még szabad akaratodról is, hi-
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ellenfelem. Nemde sokszor errõl akart lebeszélni? „Ne
menj a templomba!” De te annál buzgóbban jöttél, mert
érezted, és megtapasztaltad szentségi jelenlétem drága
erejét. Csak így tudtál hinni, helytállni, derûsnek maradni.
Adj hálát szüntelen, hogy naponta a szívedbe fogadhatsz
Engem a szentáldozásban. Gyere Hozzám továbbra is
minden nap, amíg csak teheted. Életed legnagyobb kincse
a szentáldozás és a szentmise. Én magam vagyok a te
egyedüli örök Kincsed és Mindened, Akit magaddal viszel
az örök hazába, Aki ott is és mindörökké a te örök Bol-
dogságod leszek.”

2007. febr. 2. Szentmisén, szentáldozás után Jézus: „Kis-
ded vagy karjaimban. Azért, mert úgy imádkozol, aho-
gyan Tõlem tanultad: Atyám, ne úgy legyen, ahogy én
akarom, hanem ahogyan Te. Megmutattam neked, hogy
egyedül csak az válik a javadra, amit Én akarok. Te nem
tudod, mi neked a jó. Mindazt megadom neked, ami a ja-
vadra válik.”

2007. febr. 13. A Szentlélek tanítása: Isten azt akarja, hogy
szüntelenül imádkozzunk, vagyis egyedül csak Õt imád-
juk, és az ima által már most itt a földön a mennyország-
ban éljünk. „A mennyország ti köztetek van.” Errõl szól a
Miatyánk ima, amelyet az Úr Jézus tanított nekünk.

„Miatyánk, Aki a mennyben vagy, szenteltessék meg a Te
neved.” 
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és itt begyakorold égi tevékenységedet. Már most és itt
felhõtlen boldogság töltse be szívedet és elmédet, amely
az örök boldogság kezdete. Így készítelek fel égi küldeté-
sedre. Így tapasztaltatom meg veled örök jóságomat, vég-
telen szeretetemet. 

Most Szívem örömérõl beszélek neked. Szívem örömei ti
vagytok, ti drága kicsiny kisded és alázatos lelkek. Enge-
delmességetek meghódítja Szívemet. Alázatosságotok le-
vonzza kegyelmeimet erre a siralomvölgyre. Jókra és go-
noszokra egyaránt. Imáitok és irgalmas jócselekedeteitek
megörvendeztetik Szívemet. Minden az Én kegyelmem,
de nektek kell azokat befogadni. A legnagyobb a hit. Hit
nélkül nem tudjátok befogadni a kegyelmet. Ez az alap.
Ahhoz, hogy leírd üzeneteimet, hinned kell, hogy Én szó-
lok hozzád. Ellenfelem is jól tudja ezt, és mindig az üze-
neteimbe vetett hitedet akarja tõled elrabolni. Ha ez sike-
rülne neki, azután az Istenbe vetett hitedet is, hogy utána
az örök kárhozatba taszítson. De Én mielõtt kiválasztok
egy lelket a szolgálatomra, már elõre látom annak egész
életútját egészen a sírig. Így láttam a te életedet is. Jólle-
het sok kegyelemmel halmoztalak el, de mégis a legna-
gyobb közülük az, hogy szüntelenül õrködöm feletted, és
nem próbállak erõdön felül. Ellenfelem is csak annyit te-
het, amennyit Én megengedek neki, hûséged és szereteted
bizonyítására, amellyel kinyilvánítod alkalmasságodat.
Emellett még a legnagyobb kegyelem a napi szentáldozás.
Ha ez nem volna, könnyû szerrel elbánhatott volna veled
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„De szabadíts meg a gonosztól”
Szabadíts meg minden olyan körülménytõl, amely gátolna
bennünket az életszentség elérésében.

„Ámen.”

2007. febr. 15. Szentmisén szentáldozás után a szívem
lángolt hõn imádott Uram iránt való szeretettõl. A lelkem-
ben kimondhatatlanul vágyódtam az Õ szent színe látásá-
ra. Õ így válaszolt: „Tudom. Én vágyakozom benned.
Várd nagy bizalommal és ujjongó örömmel.”

2007. febr. 19. Szentségimádáson Jézus: „Most papjaim-
ról beszélek neked. Egy papnak különösen nagyon kell
õrködnie életszentsége fölött, mert õ kövér báránynak
számít ellenfelem, a sátán szemében. Ugyanis, ha egy pap
elbukik, lelkek százait, vagy akár ezreit rántja magával.
Nincs olyan kis bûn, amelyet elkövethetne, mert ha meg-
szokja, egyre merészebben támadja ellenfelem, és végül a
pokolba rántja. Egy papnak nagyon fegyelmezettnek kell
lennie. Jól kell tudnia, hogy nagyító alatt áll híveim sze-
mében. Ezért minden cselekedetében a legapróbbtól a leg-
nagyobbig jó példát kell mutatnia. Vagyis mindenben En-
gem, isteni Mesterét, Fõpapját kell követnie. Elsõsorban
az Isten-szeretetben, az imádásban mutasson jó példát.
Énértem szeresse felebarátait, a rábízott híveket. Ez leg-
fõbb állapotbeli kötelessége. Ha kell, akár az életét is oda
kell adja felebarátaiért, mint pl. Apor Vilmos. Kövessen
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A mi Atyánk a mennyben van, ahol az angyalok és a szen-
tek szüntelenül ezt zengik: „Szent, szent, szent.” Az õ
imájukba kapcsolódunk bele már itt a földön, amikor ezt
imádkozzuk: „Szenteltessék meg a Te neved.”

„Jöjjön el a Te országod” – Vagyis szálljon le a menny a
földre.

„Legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a föl-
dön is.”
Legyünk tökéletesek, szentek mindnyájan. Jézus ezt
mondja az evangéliumban: Legyetek tökéletesek, mint
mennyei Atyátok. A Szentlélek pedig így szól: „Szentek
legyetek, mert Én szent vagyok.” (1 Pt.1,16)

„A mi mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma”
Kérjük minden napra az erõforrást, a legméltóságosabb
Oltáriszentséget, Krisztus drága Szent Testét és Vérét,
hogy általa átalakuljunk a mi üdvözítõ Megváltónkba, va-
gyis hogy szentekké váljunk.

„Bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsá-
tunk az ellenünk vétkezõknek.”
Az életszentségre vivõ másik elhagyhatatlan erõforrásunk
a bûnbánat szentsége, a szentgyónás és a feloldozás.

„Ne vígy minket a kísértésbe” – Ne próbálj minket erõn-
kön felül.
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Nekem hálát adni, és imádják a teljes Szentháromságot
mindörökké.”

Most újra papjaimról beszélek neked. Felszentelt papjaim,
az Én szolgáim, akiket azért teremtettem és hívtam el,
hogy nektek, híveknek kiszolgáltassák Szent Testemet és
Szent Véremet, és a többi szentséget. Többek között a
bûnbánat szentségét. Papjaimat le akarom foglalni Ma-
gamnak. Ezért szükséges, hogy cölibátusban éljenek,
hogy osztatlan szívvel csak Istent imádják, és állandóan
készen álljanak a szolgálatra. Papjaimat arra rendeltem,
hogy tökéletes életszentségben éljenek, követendõ példa-
ként egyházam élén. Jaj nekik, ha ezt nem teszik. Mivel
sokat kaptak, sokról adnak számot. Nektek, híveknek pe-
dig azt a feladatot szántam, hogy segítsétek õket minden
szükségükben, kísérjétek imáitokkal szolgálatukat, mint
az õsegyházban apostolaimat, illetve Engem is, amikor ta-
nítókörútjaimat jártam.

Most Szívem szeretetérõl beszélek neked. Szívem szerete-
te olyan, mint a nap tündöklõ sugara. Nincs elrejtve elõle
semmi. Kiárad kivétel nélkül mindenkire. Igazakra és bû-
nösökre egyaránt. De az igazak fel tudják fogni, befogad-
ják, és kamatoztatják, mert viszontszeretnek Engem, és
Énbennem embertársaikat is. Ezzel szemben a bûnösök
természetesnek veszik gondviselõ szeretetemet, soha nem
adnak hálát, nem ismernek és nem szeretnek Engem, és
embertársaikat sem. Csak magukat bálványozzák, és ezért
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Engem az alázatban, és az elöljáróknak kijáró engedel-
mességben. Minden tettét járja át az önzetlen tiszta szere-
tet. Jó példájával, õszinte kedvességével tegye vonzóvá
híveim elõtt Egyházamat, és törvényeim megtartását. A
szent tisztaság megtartására jobban vigyázzon, mint sze-
me világára. Legyen szemérmes! Ne járjon olyan helyek-
re, ahol kísértésbe eshet. Ilyenek pl. a szórakozó helyek,
fürdõk, stb. Amikor csak lehet, viseljen mindig reveren-
dát. Minden szavát, különösen, ha tanácsot ad, fontoljon
meg, és kizárólag törvényeimmel összhangban mondjon.
Gyermekeim! Többet, sokkal többet kellene imádkozno-
tok papjaimért! Kérjetek szentéletû, imádkozó papokat!
Egy szent pap egy egész várost képes megszentelni.
Vianney Szent Jánosok és Szent Pió atyák kellenének ma
a világnak, hogy életszentségükkel Felém, és egyházam
felé fordítanák az emberek figyelmét. Ha sok ilyen papom
lenne, megmenekülne a világ a megsemmisüléstõl és a
kárhozattól. Ezt add oda X-nek, és mondd meg neki, hogy
csak akkor menjen papnak, ha szent pap akar lenni. 

Most szent híveimrõl beszélek neked. Mindaz, aki élet-
szentségben él a földön, harcos. Edzett, tapasztalt harcos-
nak kell lennie ugyanis ahhoz, hogy visszaverje ellenfe-
lem támadásait. Minél többször sikerül visszavernie, an-
nál erõsebb és éberebb lesz. Ez a tökéletesség útja. Végül
már úgy begyakorolja, hogy ellenfelem nem bír el vele.
Õk azok, akik diadalmenetben vonulnak be szent angyala-
im kíséretében a mennybe, és ujjongó örömben fognak
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telenül csak Engem szemléljetek! Merüljetek el szerete-
temben törvényeim megtétele által, és akkor mindig bol-
dogok lesztek. Elégedjetek meg Atyám gondoskodó sze-
retetével. Ne legyetek nagyravágyóak, ne törtessetek hiú
dicsvágy után. Keressétek a mennyek országát, és annak
igazságát. A többi mind megadatik hozzá. Tudja a ti Meny-
nyei Atyátok, hogy mire van szükségetek. Még mielõtt
kérnétek, megadja nektek.

Most merülj el Szívem szeretetében. Ittasodj meg kegyel-
memmel. Merülj el Bennem, mint parányi vízcsepp a ha-
talmas óceánban. Légy Rám hagyatkozó kisded karjaim
között, és nem lesz nálad boldogabb az egész földön. Mert
a lelked egyedül Rám szomjazik, hisz erre van teremtve.
Csak Én tudom betölteni, kielégíteni végtelen isteni szere-
tetemmel. Én vagyok a biztonság, a boldogság, a béke,
Aki minden szomjadat eloltom, Aki még a ki sem mondott
vágyaidat is betöltöm. Légy lélekben kisdeddé! Szende-
rülj el karomon. Bízd Rám magad, és add át Nekem min-
den gondodat. Hidd el, nincs ennél nagyobb boldogság.
Ez meggyógyítja minden bajodat, és orvosolja minden
gondodat. Ez már a mennyország a földön.

Most az Én gazdagságomról tanítalak téged. Az Én gaz-
dagságom, és a menny lakóinak gazdagsága: a földön vég-
zett jócselekedetek, Atyám akaratának megtétele. Sokszor
mondtam: „Nem azért jöttem, hogy a magam akaratát te-
gyem, hanem annak akaratát, aki küldött engem.” Vagy:
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boldogtalanok. Boldogság csak ott van, ahol az önzetlen
tiszta szeretet virágzik. Isten arra teremtette az embert,
hogy szeressen, és szeretetre vágyakozzon. Aki megelõle-
gezi a szeretetet, az viszonzást is kap. Csak az az ember
tud igazán szeretni, aki Énbennem él, és Énbennem cse-
lekszik. Vagyis aki úgy szeret, ahogy Én szerettelek tite-
ket, hogy az életemet is odaadtam értetek. Az ilyen ember
mindig boldog, mert Én, az Isten vagyok boldog a lelké-
ben, mivel tettekre váltotta tanításomat.

Az Én békémet adom nektek. De csak azoknak tudom,
akik befogadják. Ezt énekelték szent angyalaim is születé-
sem éjszakáján: „Békesség a jóakaratú embereknek.”
Azok, akik megtartják törvényeimet, vagyis tisztessége-
sen dolgoznak, szorgalmasok és szeretetben élnek, az Én
békémet élvezik, amit a világ nem adhat. Ezért a világ
békéje azon múlik, hogy béke van-e az egyes emberek
szívében. Ha igen, akkor ez a külsõ békében is megmu-
tatkozik. Ha nem, akkor a szív békétlensége, mint futó-
tûz kiárad a környezetre is, amely mindenféle rossz dol-
gokat eredményez, végül háborúhoz is vezethet. A békéért
imádkozni kell szüntelen. Azért szüntelen, mert az ördög
nem alszik, vagyis állandóan kísérti az embereket. Min-
denkit arra, ami a gyenge pontja. Ezért kell elszakadni
mindentõl, még önmagatoktól is. Erre mondtam: „Boldo-
gok a lélekben szegények” Tudniillik aki nem ragaszkodik
semmihez, azt nem tudja kísérteni ellenfelem, és ezért már
itt a földön boldog. Legyetek kisdedek karjaimban! Szün-
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mébe, akkor kapod meg a teljes életet. Azt a teljességet,
amelyet a menny lakói birtokolnak. Ez azt jelenti, hogy
nem lesz semmi, ami elvonná a figyelmedet Rólam. Önfe-
ledten és teljes szívedbõl tudod imádni a teljes Szenthá-
romságot Önmagáért, egyedül Istenért, viszonzásul az Õ
szeretetéért. Minden szentségimádásoddal és szentáldozá-
soddal felkészítelek erre a kimondhatatlanul boldog égi
tevékenységedre. Légy boldog és vidám! Adj hálát szün-
telen, mert az örök boldogság örököse vagy. Velem együtt
te is elmondhatod: „Atyám, a feladatot, amelyet rám bíz-
tál, elvégeztem. Megdicsõítettem nevedet a földön.”
Mindazok, akik jót cselekszenek, és jótetteik miatt ma-
gasztalják az Istent az emberek, megdicsõítik életükkel az
Atyát. Légy boldog! Az Én békémmel töltöm meg szíve-
det. Az Én szeretetemmel burkollak be. Szeretetem meg-
óv minden kísértéstõl és minden bajtól. Soha nem próbál-
lak erõdön felül.”

2007. márc. 6. Szentségimádáson Jézus: „Nagyon szere-
tett gyermekem! Ne foglalkozz azokkal, akik bûnben él-
nek, és bûneikkel megkeserítik az életedet. Vesd el ma-
gadtól ezeket a gondokat és bosszantásokat! Inkább szánd
ezeket a bûnben élõ embereket. Mondom neked, minden
bûnük számon van tartva, és Én, az örök Bíró, megfizetek
nekik tetteik szerint. Jaj lesz nekik, ha meg nem bánják, és
jóvá nem teszik gonosz tetteiket. Az egész örökkévalósá-
gon át meglakolnak gonoszságukért.
Kislányom, nagyon szeretett gyermekem! Te csak csüngj
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„Itt vagyok Uram, hogy akaratodat megtegyem.” Vagy fõ-
papi imámban mondtam: „Atyám, a feladatot, amelyet
rám bíztál, elvégeztem. Megdicsõítettem nevedet a föl-
dön.” Nektek is Engem kell követni, hogy elnyerjétek az
örök életet. Nektek is adott Atyám feladatot. Ha ezt meg-
teszitek, kiérdemlitek az örök életet. Az egész örökkéva-
lóságon át az lesz a ti gazdagságotok, hogy megvalósítjá-
tok Isten akaratát. Atyám akarata még ezen kívül az Isten
és a felebarát iránt való szeretet. Ezt tanítottam: „Mérjetek
túlcsorduló mértékkel, mert amilyen mértékkel mértek,
nektek is olyannal fognak mérni.” Más szavakkal: Tegye-
tek jót mindazokkal, akiket elétek hozok. Adjatok bõkezû-
en minden szükséget szenvedõ embertársatoknak. Amit a
kicsinyek közül eggyel tesztek, azt Velem teszitek. Vagyis
legyetek irgalmasok, hogy nektek is az irgalmasság le-
gyen az osztályrészetek. Íme ez az üdvösség, az örök élet
gazdagsága. Minden itt marad, csak a cselekedeteiteket
hozzátok magatokkal. Törekedjetek a tökéletességre, mert
mindannyian abban a mértékben nyeritek el a teljességet
országomban, amilyen mértékben megvalósítjátok az élet-
szentséget.

Amikor eltávozol ebbõl a világból, megkezded örök élete-
det, amelyre kezdettõl teremtett Atyám szeretete. Légy
boldog és vidám. Atyám már tárt karokkal vár. Eddig is a
mennyországban éltél a földön, mert kicsi szíved egyfoly-
tában csak a legszentebb Szentháromság iránt lángolt.
Amikor belépsz a színelátás kimondhatatlan boldog örö-
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tam, hogy éljetek szüntelen készenlétben, mert nem tud-
hatjátok, melyik órában ér váratlanul a halál. Elrémisztve
azokat, akik nem várták, de örömére mindazoknak, akik
vágyva vágytak egész életük minden napján a Velem való
nagy találkozásra. Az ilyen lelkeket a Hozzám való vá-
gyuk repíti szárnyakon. Õk mindig Rám gondolnak, és el-
epednek Értem. Az õ számukra a halál nem más, mint egy
küszöb, amelyen át belépnek Hozzám, Üdvözítõ Megvál-
tójukhoz az örök boldogság honába. Te is így epekedsz
utánam, ezért nem fog váratlanul érni a halál, hanem az
lesz legnagyobb örömöd, amikor színrõl színre meglátsz
Engem, és belesimulsz végtelen irgalmamba, szeretetem-
be. Mintegy gyorsfilmen lejátszódik elõtted egész életed.
Akkor az Én szememmel fogod látni minden gondolato-
dat, szavadat, cselekedetedet. Kimondhatatlan örömmel
fogsz örülni minden pozitív válaszodnak felkínált kegyel-
meimre. Minden pillanat fel van jegyezve rólatok – min-
denkirõl –, hogyan éltetek a lehetõségekkel. Együttmû-
ködtetek-e Velem, vagy elutasítottátok kegyelmeimet.
Mondok egy példát: Elétek hozok egy koldust. Ha ada-
koztok, együttmûködtök kegyelmeimmel. Én is bõkezûen
gondoskodom rólatok. De ha elutasítjátok a segítséget, Én
sem jutalmazlak titeket.
Nagyon szeretlek. Csak úgy vagy képes elviselni szenve-
désekkel teli életedet, ha alázatos vagy, és engedelmesen
követed tanításomat. Tedd ezt továbbra is, és Én szentté
teszlek általa. Nagy örömömre vagy, amikor engedelmesen
megteszed akaratomat. Mivel mindig ez a szándék vezet,
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mindig Szívem édességén. Burkolózz bele irgalmas szere-
tetembe. Simulj bele kegyelmeimbe. Légy mindig Rám
hagyatkozó kisgyermek, különösen a sátán támadása ide-
jén. A katona, aki Krisztus ügyeiben fárad, nem veszõdik
evilági dolgokkal, különben nem lenne tetszésére vezéré-
nek, akinek számadással tartozik. Te se foglalkozz ellen-
ségeid sértõ magatartásával, sem bûneikkel. Hagyd ezeket
Nekem, az örök Bírónak. Én megfizetek kinek-kinek tet-
tei szerint. Te csak merülj el Bennem, az Én irgalmas sze-
retetemben, vesd bele magadat szeretettõl lángoló szent-
séges Szívem óceánjába, vagyis arra gondolj szüntelen,
hogy Én mennyire szeretlek téged. Az örömre teremtette-
lek, hogy már itt a földön örvendezzél Bennem, és az
egész örökkévalóságon át kimondhatatlanul boldoggá te-
gyelek. Így lásd mások bûneit, és a téged ért sérelmeket.
Itt minden elmúlik. Ne foglalkozz velük! Egyedül Engem
láss, Engem imádj, és Engem szolgálj teremtményeimben,
akiket eléd vezetek. Ajánld fel minden imádat ellenségei-
dért is.
Kimondhatatlan örök boldogságot készítettem neked, és
mindazoknak, akik hûségesen befogadják, és megtartják
tanításomat. Akik hûségesen kamatoztatják a pillanatokat,
vagyis szüntelenül készenlétben élnek, és minden élet-
helyzetben minden alkalmat megragadnak, hogy jót csele-
kedjenek. Ezekre a lelkekre mondtam, hogy százszoros
termést hoznak, akik igyekeznek elõre haladni a tökéletes-
ség útján. Folytasd tovább eddigi életedet, mert amilyenek
a hétköznapjaid, olyan lesz utolsó órád is. Ezért tanítot-
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erõsen hiszem, hogy Szent Fiad kínszenvedéseiért és Szûz-
anyám könnyeiért megkönyörülsz rajtam, és mindenható-
ságod szerint megoldod gondjaimat. Mindazonáltal ne az
én akaratom legyen, hanem a Tiéd. Ámen.” Ha így könyö-
rögtök, hittel teli imával Atyámhoz az Én nevemben, mon-
dom nektek, nem marad el a jutalma. De mindig úgy kér-
jetek, ahogy Édesanyám a kánai menyegzõn tette: „Nincs
boruk.” Feltárta a problémát, a gondot. A megoldást teljes
egészében Rám, isteni Fiára bízta. Ti is így kérjetek. A
megoldást mindig bízzátok Isten végtelen bölcsességére és
szeretetére. Akkor sohasem fogtok csalódni. Higgyetek, és
legyetek türelmesek! Atyám kielégíti az Õt kérõket mindig
a maga idejében. Keressétek elõbb a mennyek országát, és
annak igazságát, a többi mind megadatik hozzá nektek.
Mennyei Atyátok jobban tudja, mire van szükségetek, és
azt meg is adja nektek. Soha ne aggodalmaskodjatok! Bíz-
zatok, reméljetek és higgyetek!!!”

2007. márc. 18. Szentségimádáson Jézus: „Drága Gyer-
mekem! Szeretlek. Szeretetem, mint a fény átölel. Szere-
tetem tart fenn. Szeretetem óv meg minden bûntõl, min-
den csalódástól. Szeretetem vezet téged, irányítja minden
léptedet. Szeretetem által létezel. Szeretetem átjár, mint a
levegõ. Mindent az Én szeretetembõl kapsz. Csupán any-
nyit kérek tõled, hogy te is szeress Engem.

Most a világ jövõjérõl beszélek neked. Ez a világ a végíté-
let elõestéjén áll, mert hamarosan visszatérek dicsõségem-
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megjutalmazlak azzal, hogy megéld a nyolc boldogságot,
vagyis mindig, minden szenvedésben Én legyek egyedüli
reményed és örömöd. Ezért mivel már itt a földön az örök
élet távlatában látsz, mindig boldog vagy. Én azt akarom,
hogy mindig boldogok legyetek. Egyedül ellenfelem mûve
a csüggedés, a reménytelenség és az aggódás. Evangéliu-
momban megtiltottam, hogy aggódjatok. Szent Péter apos-
tol a Szentlélek által ezt írta: „Minden aggságos gondot
hagyjatok Istenre, mert Õ gondot visel rátok.” (1Pt.5,7)
Ha ezt teszitek, soha nincs okotok a szomorúságra. A de-
rût, vagyis a Belém vetett bizalmat és reményt soha ne en-
gedjétek ki a szívetekbõl. Õrködjetek fölötte, mint gondos
édesanya õrzi csecsemõjét. Akkor tehetetlen lesz veletek
szemben a sátán, aki nem tudja elviselni a szeretetet, mert
annak lángja égeti õt a legjobban. Elfut az örvendezõ em-
bertõl, mert irigyli annak boldogságát, mivel õ örökre
megfosztotta magát ettõl. Ezért drága gyermekeim, kicsi-
nyeim, ha nem akartok az ördög kelepcéjébe kerülni,
számûzzetek a lelketekbõl minden elkeseredést, minden
aggódást. Ha gondotok van, és kilátástalan helyzetek jön-
nek az életetekbe, gondoljatok arra, hogy ezek mind Tõlem
jövõ próbatételek, amelyeket azért engedek meg, hogy ki-
próbáljam hiteteket, és Belém vetett bizalmatokat. Bízza-
tok! Higgyetek! Mindenható Atyátok van a mennyben, Aki
gondoskodik rólatok. De kérnetek kell, hogy kapjatok. Így
kérjetek: „Mindenható, szeretõ Mennyei Édesatyám! Te
tudod, hogy ez és ez a gond nyomja a vállamat. Te tudod,
hogy szükséget szenvedek. Bár meg nem érdemlem, de
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hitük, de nem hallgattak mindig a lelkiismeretük szavára,
hanem engedtek bûnös vágyaiknak, szenvedélyeiknek. Ha
követték volna tanításomat, miszerint tagadják meg ma-
gukat, nem estek volna bele ellenfelem csapdájába. Kicsi-
nyeim! Minden bûn forrása az önszeretet. Aki önmagát
bálványozza, ahelyett, hogy megtagadná, az elveszti éle-
tét. Kérjétek Tõlem magatokra gyakran az önmegtagadás
szellemét. Különösen a kísértések idején. Vegyetek példát
Rólam, amikor a pusztában kísértett a sátán. Jóllehet, már
nagyon éhes voltam, mégsem változtattam át a köveket
kenyérré, hanem önmagamat megtagadva Atyám igéjét
tettem magamévá, hogy annak akaratát teljesítsem, Aki
küldött Engem. Nem voltam nagyravágyó, nem a magam
dicsõségét kerestem, hanem teljes szívembõl Atyámat
imádtam, és az Õ nevét dicsõítettem meg. Nem voltam
merész, és nem akartam felállítani új világcsúcsot, hanem
ezt válaszoltam ellenfelemnek: „Ne kísértsd Uradat Iste-
nedet!” Íme a követendõ példa: Ha megtagadjátok maga-
tokat, és Isten törvényét akarjátok követni, megkapjátok
hozzá a kegyelmet. Bõven akad még követendõ példakép
szentjeim között, akik mindenben Engem utánoztak. Ha el
akarjátok nyerni az örök életet, akarjatok szentekké válni.
Tudjátok hogyan? Olvassátok el az evangéliumot, és vált-
sátok tettekre tanításomat. De közben állandóan imádkoz-
zatok, hogy ez nektek is sikerüljön. Szentjeim is ezt tették.
A szüntelen ima a ti fegyveretek a sátán ellen, aki mindig
leselkedik rátok, hogy elbuktasson titeket. Különösen ak-
kor, ha jó útra tértek, ha Engem akartok követni. A szen-
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ben, hogy megítéljem. A számban, mint kétélû kard, az ige,
amelynek fényében jutalmazom, vagy büntetem a lelkeket.
Tanításom, az ige lélek és élet. Örök életet ad mindazoknak,
akik szerinte élnek, de örök halál mindazok számára, akik
megvetik, és a saját maguk alkotta mindenféle bûnös szabá-
lyok szerint élnek. Atyám a mennyben csak azok számára
készített helyet, akik Õt szeretik. Az szereti Atyámat, aki az
Õ törvényeit megteszi. Az az ember, aki megveti Atyám
törvényeit, az magát az Istent is megveti. Az ilyen ember a
saját ítéletét írja meg. Kicsinyeim! Az emberek egymást
félre tudják vezetni, de Istennek nem lehet hazudni. Isten
elõtt minden ember egy nyitott könyv. Isten a szívek és a
vesék vizsgálója, vagyis még a gondolataitokat is látja.
Amikor egy ember meghal, a lelke, a tudata, az énje kilép a
testébõl. Ez olyan, mint amikor leveszed a ruhádat. Abban
a pillanatban megkapja Tõlem a tökéletes tudás ajándékát,
vagyis az Én szememmel lát. Ekkor felvonultatom elõtte
egész élete minden eseményét. Minden gondolatát, szavát,
cselekedetét. Megláttatom vele minden jó vagy rossz cse-
lekedetét, a legkisebbtõl a legnagyobbig. Látni fogja, mi-
kor mûködött együtt a kegyelemmel, és mikor utasította
azt vissza. Mindennek csak egy a fokmérõje, a szeretet.
Eszerint az egy szerint lesztek megítélve. Ez a fõparancs.
Ha megtartottátok, elkerülitek az ítéletet, és bemehettek az
örök boldogság honába. Ha nem, akkor ítélet alá estek.

Most a tisztítótûzrõl beszélek neked. Oda azok kerülnek,
akik nem tartották meg mindig törvényeimet. Megvolt a
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áll. A sátán ugyanis tehetetlen vele szemben, mivel Én va-
gyok az õ ereje, Aki legyõzöm általa a kísértést és a bûnt.
Én vagyok az õ reménye, hite, szeretetének tárgya, bizton-
sága. Én vagyok az õ Istene, az õ Mindene. Én töltöm be
a lelkét derûvel, örömmel, szeretettel. Az Én békémet
adom neki, amely felül emeli õt minden szenvedésen.
Nem engedem õt aggódni, mert Bennem bízik. Mindig
gondoskodom róla. Ez az életszentség, ez a mennyország
már itt a földön. Drága kicsinyeim! Minden itt dõl el, amíg
a testben éltek. Az örök élet, vagy az örök halál. Sokat kell
szenvedni azoknak, akik elutasítanak Engem, mert az õ
keresztjüket nem Én választottam nekik, amely az örök
üdvösségre vezetné õket, hanem õk maguk. Az Én keresz-
tem könnyû, mert megadom hozzá a kegyelmet, és senkit
sem próbálok erején felül. De aki a sátánt szolgálja, az
maga választja a keresztjét, és annak súlya agyonnyomja,
úgy, hogy belerokkan. A fa arra zuhan, amerre dõl. Az az
ember, aki sorozatosan visszautasítja kegyelmeimet, és
ezáltal újra meg újra elbukik ellenfelem kísértései miatt,
egyre gyengébb lesz, és végül a sátán a pokolba rántja. Ha
van valaki, aki buzgón imádkozik érte, az imádkozó érde-
meire megkönyörülök rajta, és irgalmam megadja neki,
hogy a pokol helyett a tisztítótûzbe mehessen. Az az em-
ber, aki Belém kapaszkodik, Bennem bízik, és mindig el-
lene mond a kísértéseknek, egyre erõsebb lesz. Végül
gyõztesen kerül ki, és Én a fejére teszem az örök élet ko-
ronáját. Igyekezzetek tettekre váltani tanításomat! Látjá-
tok, minden kegyelmet megadok, hogy az örök életre ve-
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tek élete egy szakadatlan, állandó harc a sátánnal. Csak
akkor nyugodhatnak meg, ha teljesen átadják magukat
Nekem. Ha mindenben Rám hagyatkoznak, és ha teljes
odaadó hittel és bizalommal ki tudják mondani: Atyám, ne
úgy legyen, ahogy én akarom, hanem ahogy Te. A teljes
lelki béke titka az, ha átadjátok Nekem még a szabad aka-
ratotokat is. Ha nem kötõdtök semmihez és senkihez. Ha
lélekben szabadok vagytok, akkor nem tud kísérteni a sá-
tán. Ezért mondtam: „Boldogok a lélekben szegények.”
Íme a recept, hogyan kell megszentelõdni. Nagyon egy-
szerû, mert ha valaki õszintén erre törekszik, az szárnya-
kat kap Tõlem, és Én magam fogom õt szentté tenni, hisz
ez az Én akaratom. Erre adtam példát nektek egész földi
életemben, és ezért haltam értetek kínhalált a keresztfán,
hogy ti is meghaljatok Velem együtt a bûnnek, és Velem
együtt feltámadjatok az örök életre. Minden megtérõ bû-
nös már itt a földön a feltámadást hordozza magában, mert
hite által az örök életet birtokolja. Aki viszont ellenáll ke-
gyelmeimnek, és megveti Isten törvényét, annak olyan a
lelke, mint a háborgó tenger. Nyugtalan, szüntelenül ke-
res, de újra meg újra csalódik. Rengeteget szenved. Ha-
sonlít ahhoz a hajótörést szenvedõhöz, akit a hullámok
szüntelenül a sziklához csapnak. Nincs kibe kapaszkodni,
nincs reménye, mert nincs hite. Az élete egy állandó nyug-
talan keresés. Ez azért van, mert Isten arra teremtette az
embert, hogy a lelke Isten-hordozó legyen. Azért, mert
csak így van biztonságban. Az a hívõ keresztény, aki En-
gem eszik a szentáldozásban, a legnagyobb védelem alatt

108



célt lásd. Örök boldogság a jutalmad. Tarts ki mindhalálig.
Bízzál Bennem. Soha nem próbállak erõdön felül. Még a
legnehezebb helyzetekben is megadom a szükséges ke-
gyelmet. Látod, az ima csodákat mûvel. Te is imádkozz
már most elõre, hogy azokat a nehéz idõket könnyen elvi-
seld. Így imádkozz: Imádott Jézusom! Kérlek, erõsítsd és
nagyobbítsd meg irántad való szeretetemet. Add, hogy
úgy szeresselek Téged, mint ahogyan Te szerettél engem a
kereszten. Jézusom kérlek add, hogy mindig Téged lássa-
lak magam elõtt a keresztfán, és Belõled erõt és béketûrést
nyerjek szenvedéseim elviseléséhez. Jézusom kérlek add
meg a kegyelmet, hogy újra meg újra, nap mint nap teljes
önmegtagadásban élve hûségesen és szeretettel hordoz-
zam mindennapi kis keresztjeimet. Kérlek, adj béketûrést
sorsom elviseléséhez, hogy önmegtagadásom által örökre
megdicsõítsem a Te nevedet. Ámen.”

2007. ápr. 3. Nagykedden szentségimádáson Jézus: „Drá-
ga szeretett gyermekem! Ne zúgolódj! Fogadj el mindent
úgy, ahogy van. Tudatosítsd magadban: Minden mögött
Én állok. Mindent azért engedek meg, hogy kipróbáljam
türelmedet, szeretetedet és hûségedet. Egyet sohase felejts
el: Ez az egész földi lét egy állandó folyamatos próbatétel.
Ezért újra mondom: Te mindig csak Rám tekints. Adj há-
lát Nekem jóért és rosszért egyaránt, mert mindent a te ja-
vadra fordítok. Ha rossz dolgokat tapasztalsz, imádkozz
azok elkövetõiért. Ne zúgolódj ellenük, mert ezzel nem
tettél semmit, csak magadat bosszantottad. De ha imádko-
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zesselek benneteket. Prófétákat választok ki Magamnak
azok közül, akik semminek látszanak, hogy általuk szól-
jak hozzátok, és tanítsalak benneteket. Adjatok hálát ke-
gyelmeimért, és legyetek buzgó követõim az örök életre
vezetõ úton!

Szeress Engem mindhalálig! Szeress örömben, bánatban!
Szeress Engem jó- és balsorsban! Szeress az imádásban és
az üldözésben! Szeres a sírásban és az örömben! Szeress
a békében és a gyötrelemben, mert minderre Én adtam
példát neked. Én szerettelek elõször már akkor, amikor
megfogantam. Amikor nélkülöztem, és tanítottam. De
szerettelek akkor is, amikor érted a keresztet hordoztam,
és vágyva vágyott istenségem, hogy a kereszten áldozzam
az életemet érted. Jóllehet emberségem teljességgel irtó-
zott e kíntól, de szeretetem és engedelmességem legyõzte
emberségemet. Te is, amikor irtózol a szenvedésektõl, és
emberséged tiltakozik ellene, kérd Tõlem az erõt, hogy
szereteted és engedelmességed legyõzze emberi gyenge-
ségedet, és be tudd teljesíteni végsõ küldetésedet. Az a te
küldetésed, hogy az életedet add oda Értem. Nagy ajándék
ez számodra Tõlem, mert így tudod bizonyítani Irántam
való végtelen szeretetedet, és így fogsz teljesen hasonulni
Hozzám.”

2007. ápr. 2. Nagyhétfõn szentségimádáson Jézus: „Na-
gyon szeretlek kislányom. Hagyatkozz mindenben Rám.
Én cselekszem. Én irányítom az eseményeket. Csak a vég-
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mondom imádkozzatok, mert nem tudják, mit cseleksze-
nek. Ha tudnák, hogy mily rettenetes büntetés vár rájuk az
örök kárhozatban, és hogy mily nagy boldogságot veszíte-
nek el mindörökre, mind kivétel nélkül szentül élnének.
De megmutatom nekik lelkük borzalmas állapotát. Meg-
adom nekik a tisztánlátás kegyelmét, ezzel is segítve õket,
hogy mellettem döntsenek. De ha nem teszik, a következ-
ményeket örökre viselniük kell. Neked pedig ezt mon-
dom: Légy nyugodt és vidám! Gyarlóságaidra nem emlé-
kezem. Megtisztítalak minden szentmisében Szent Vérem
fürdõjében. Mindig irgalmas Szívembe helyezed magad.
Ezért országomba viszlek, szentjeim sorába.”

2007. ápr. 5. Nagycsütörtök éjjel szentségimádáson Jézus:
„Én szerelmes jegyesem, drága kislányom! Igen nagy örö-
mömre vagy te az Én árva Szívemnek. De nemcsak te, ha-
nem mindazok, akik ma Velem együtt virrasztotok, és
imádtok Engem. Tudtam Én már ott a Getszemáné kert-
ben, hogy lesznek olyanok is, akik nem alszanak el, ha-
nem együtt imádkoznak Velem. Tudod, Én a világ végeze-
téig köztetek vagyok. Köztetek az önátadásban, a vérrel
való verejtékezésben, köztetek az elítéltetésben, a megos-
toroztatásban, a kínszenvedésben, és a kereszten. De köz-
tetek vagyok a feltámadás kimondhatatlan örömében,
köztetek az Oltáriszentségben, amikor örömujjongásban
körmenetre visztek, amikor a szívetekbe fogadtok, amikor
kitesztek az oltárra, és imádtok. De köztetek vagyok a hét-
köznapokban, a felebarátban: a legkisebb jócselekedetei-
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zol értük, megkötöd a sátán kezét, és tehetetlenné válik.
Mindig imádkozzatok. Egyedül ez érdemszerzõ Atyám
elõtt, és csak ez válik a javatokra.

Ne hagyd, hogy elkeserítsen a gonosz. Pihenj mindig keb-
lemen. Az Engem szeretõknek minden a javukra válik.
Mit gondolsz, miért engedem meg a rossz dolgokat?
Azért, hogy kiábrándulj a világból, a teremtményekbõl, és
egyedül csak Rám gondolj, Engem szemlélj, hogy átvedd
Tõlem az Én békémet. Egyedül Engem szeress. Én legyek
a te Istened, a te Mindened. Így lásd a rossz dolgokat,
amelyeket a te megszentelõdésedre engedek meg. Ha így
látod, nem ér fel hozzád, mert Bennem élsz, Akinél biz-
tonságod van. Én gondoskodom rólad, és mindazokról,
akik Hozzám folyamodnak. Kérjetek és adatik nektek. Aki
kér, az kap. Én meghallgatom, ha Hozzám kiáltanak.”

2007. ápr. 4. Nagyszerdán szentségimádáson Jézus: „Drá-
ga szeretett kislányom! Nemsokára megtapasztalod sem-
mihez sem fogható szeretetemet, mert kiragadlak ebbõl a
világból. Ami most következik a földre, azt nem nektek,
kiválasztott gyermekeimnek készítettem, akik követtek
Engem az önmegtagadásban és a kereszthordozásban, ha-
nem azoknak, akik elárulnak, leköpdösnek és keresztre fe-
szítenek. Hamarosan az Én szememmel fogják meglátni
lelkük rettenetes bûzlõ hulla állapotát. Szembesülnek tet-
teikkel, és végérvényesen dönteniük kell: Isten vagy a sá-
tán mellett. Imádkozzatok a szegény bûnösökért! Újra
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kérem tõletek. De csak úgy tudjátok Nekem adni, ha telje-
sen rám hagyatkoztok. A szeretet utáni szomjatokat Én
elégítem ki, ezért megkövetelem tõletek a szent tisztasá-
got. Minden élethelyzetben, de legfõképpen azoktól, akik
elkötelezték magukat Nekem. A szerzetesektõl és a papok-
tól. Elvárom tõletek a szegénységet. Vagyis azt, hogy ne
ragaszkodjatok ezen a földön semmihez és senkihez.
Egyedül törvényeim megtartásához, és akkor boldogok
lesztek. Végül elvárom tõletek a szent engedelmességet.
Elsõsorban Istennek, az Õ parancsainak megtartása által,
másodsorban a felsõbbségeknek, még akkor is, ha ez ne-
hezetekre esik. Természetesen elsõsorban Istennek kell
engedelmeskedni, és csak azután az embernek. Ha Isten
parancsai ellen utasítanának, akkor fel vagytok mentve az
engedelmesség alól. Ezt tették apostolaim is, amikor a zsi-
dók rájuk parancsoltak, hogy ne hirdessék evangéliumo-
mat a zsinagógában.”

2007. ápr. 6. Nagypénteken este kereszthódolatkor Jézus:
„Nagyon szeretlek.” (Annyira megérintettek hõn imádott
Jézusom szavai, hogy csak a könnyeim folytak, mert érez-
tem az Õ végtelen, semmihez sem hasonlítható szeretetét.)
Szentáldozás elõtt ezt mondta: „Jöjj asztalomhoz! Vérzõ
Szívemet adom neked, amelyet érted döfött át a katona
lándzsája. Szeretetemet adom neked. Sugározd tovább!”

Éjjel Szentségimádáson Jézus: „Drága kislányom Szívem-
nek gyöngyszeme! Imáid és életáldozatod tömjén füstje
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tektõl a legnagyobbakig mindenre Én indítalak titeket.
Amit a kicsinyek közül eggyel tesztek, azt Velem teszitek.
Jól vigyázzatok! Minden cselekedetetek, szavatok de még
a gondolataitok is fel vannak jegyezve rólatok. Mindenrõl
számot kell adni, kivéve, ha õszinte szívvel megbánjátok,
és az Én irgalmas Szívembe helyezitek magatokat. Ha így
tesztek, elengedem a büntetés egy részét, vagyis elkerüli-
tek a kárhozatot. De a lelketeknek meg kell tisztulnia a
szenvedések által. Vagy itt a földön, vagy a tisztítótûzben.
Mindez az Én irgalmam. Legyetek irgalmasok, hogy nek-
tek is irgalmazzak. Törekedjetek a tökéletességre, és élje-
tek állandó készenlétben, mert az örök boldogságnak azt a
fokát nyeritek el a mennyben, amennyire megnyitottátok
lelketeket kegyelmeim özöne elõtt. Odaát már nem tudtok
változni, formálódni. Csak itt, amíg a testben éltek. A jel-
szavatok legyen: Inkább meghalni, mint vétkezni. Mindig
így imádkozzatok: Jézusom kérlek add, hogy maradékta-
lanul teljesítsem rám vonatkozó örök szent tervedet. Ha
ezt megteszitek, akkor elnyeritek az örök boldogság leg-
magasabb fokát, ahol együtt fogtok imádni nagy szentje-
immel, azokkal akik már a földön szentül éltek.

Szeretetem emésztõ tûz, amely kiéget belõletek minden
önzést, minden ragaszkodást, minden tökéletlenséget,
minden bûnt. Szeretetem megköveteli tõletek azt, hogy
teljesen hasonuljatok Hozzám. Azt mondtam: Aki nem
mond le mindenérõl, amije van, nem lehet az Én tanítvá-
nyom. Mi a minden? Legfõképpen a szabad akarat. Ezt
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és italul, hogy átalakuljatok Belém. Módfelett nagy ke-
gyelem. A Szentírásban életpéldámat mutatom be nektek,
amelyet elétek éltem. Ez egyben az Isten törvényeinek tö-
kéletes megtartása. De amikor szentáldozáshoz járultok, a
hitetek által valóságosan szívetekbe térek, hogy azontúl
már ne ti éljetek, hanem Én éljek és Én cselekedjek álta-
latok. De ezt csak abban a mértékben tudom megvalósíta-
ni, amilyen mértékben átadjátok az életeteket Nekem,
Megváltótoknak. Aki ezt megteszi, annak nagyon könnyû
dolga van. Szinte szárnyal fölfelé az életszentség útján.
Mindennek az alapja a hit. Szüntelenül kérjétek ti is, mint
apostolaim: Uram erõsítsd meg bennünk a hitet. Higgyé-
tek élõ, eleven hittel, hogy Én valósággal jelen vagyok a
legméltóságosabb Oltáriszentségben. Szemléljetek En-
gem a keresztfán, mennyire szeretlek titeket. Kérjétek el
az Én szeretetemet. Nagyobb szeretete senkinek sincs,
mint aki az életét adja barátaiért. Én még az ellenségei-
mért is az életemet adtam. Tanuljatok Tõlem. Kövessetek
Engem az önmegtagadásban, a mindennapi kereszthordo-
zásban, de legfõképpen a szeretetben. Tegyétek meg
mindazt, amit tanítottam az evangéliumban, és amire pél-
dát adtam nektek. Váltsátok tettekre az evangéliumot! Ha
ezt megteszitek, boldogok lesztek ti magatok és a környe-
zetetek is. Hisz akkor a mennyország köztetek van, ami
maga az örök boldogság.”

2007. ápr. 10. Szentségimádáson Jézus: „Nagyon szeret-
lek. Szívem érted dobbant elõször Szent Édesanyám mé-
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felszáll szent színem elé. Azért, mert tele van Irántam és a
felebarát iránti szeretettel. Tudom, másképpen képzelted
el ezt a napot. El akartál merülni az imában és szenvedé-
seim titkaiban. Ehelyett állapotbeli kötelességeidnek tettél
eleget. Nemde Én is így tettem? Én is szívesebben imád-
koztam volna, de helyette felmentem a keresztre, hogy
megváltsalak titeket. Az imádás külön jutalom és kegye-
lem. Mindennek megvan a maga ideje. Mindig azt kell
tenni, amire indítalak, és ami a kötelességed. 

Most beavatlak kínszenvedésem titkába. Szívem szeretete
már annyira lángolt irántatok, hogy ezért mondtam: Vágy-
va vágyom rá, hogy elfogyasszam veletek ezt a húsvéti
vacsorát. Izzó szeretetem elõvételezte kereszthalálomat,
és a kenyeret Szent Testemmé, a bort Szent Véremmé vál-
toztattam, hogy így egyesüljek apostolaimmal, és meg-
hagytam nekik: Ezt cselekedjétek az Én emlékezetemre.
Ebbõl a kifogyhatatlan nagy kegyelembõl részesülsz te is
minden szentáldozásban. A hited által megtapasztalod va-
lóságos jelenlétemet a szent színek alatt. Majd másnap,
pénteken beteljesítettem a keresztáldozatot, amikor Szent
Testemet adtam oda értetek a keresztfán, és Szent Vére-
met ontottam ki a ti üdvösségetekre. Íme az áldozat, ame-
lyet mint Megváltótok beteljesítettem. De hogy ne marad-
jon ki egyetlen lélek sem e legnagyobb kegyelembõl, köz-
tetek maradtam az Oltáriszentségben, a szentmisében,
ahol vértelenül ugyan, de lényegileg megismétlem szent
keresztáldozatomat értetek. Magamat adom nektek ételül
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vettek el. Újra mondom: Ne féljenek! Irgalmam felülmúl-
ja a világ összes bûnét. Irgalmam befedi a világ összes go-
noszságát. Értsétek meg végre: Az enyém az utolsó szó, és
Én mindent megteszek a lelkek megmentésére. Én vagyok
a jó Pásztor, Aki életemet adtam juhaimért. Nekem csak
egy a fontos, hogy megmentsem a lelkeket. Önmagamat is
feláldoztam ezért. Azért mentem fel a keresztre, hogy ti
megmeneküljetek az örök haláltól. Nincs az a szenvedés,
amit el nem vállaltam volna a lelkek megmentéséért. Ki-
csinyeim értsétek meg: Nagyon szeretlek benneteket. A
keresztek csupán eszközök arra, hogy megmentsem vesz-
ni indult lelketeket. Ha egy lélek elhagy Engem, Én utána
megyek, hogy visszatérítsem az üdvösség útjára. Tudod
hogyan? Elõször hívogatom. Elébe hozok olyan embere-
ket, akik beszélnek neki Rólam. Lelkiismeret furdalást
adok a szívébe, azért, hogy térjen vissza Hozzám. De ha
mindezek az eszközök eredménytelenek lennének, akkor
meglátogatom a lelket keresztekkel. Szorongatás, kilátás-
talan helyzet, betegség. Mindezeket azért kapja, hogy a ki-
sebb rossz által megmentsem a legnagyobb rossztól, a kár-
hozattól. Emlékszel? Egyszer egy pap a rádióban ezt
mondta: Valójában nincs hitetlen ember, mert a kórházban
fájdalmában így fohászkodik: Istenem segíts! Csak a ke-
reszt visz az üdvösségre. Kereszt nélkül nem lehet felmen-
ni a mennybe. A kereszt az egyetlen eszköz a lélek meg-
tisztulására, és arra, hogy bizonyítsa irántam való hûségét
és szeretetét. A kereszt az egyetlen biztos eszköz a lélek
megtérésére, és életszentségére. Akit kiválasztottam ma-
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hében. Te is szeress Engem! Tudod hogyan? Úgy, hogy
mindenben követed példámat. Kövess a szegénységben,
az adakozásban, az egyszerûségben, a tisztaságban, az
engedelmességben. Kövess a kereszthordozásban, az
önmegtagadásban, a nagylelkûségben. Ha ezt teszed,
megtartod Atyám törvényeit, és kincseket gyûjtesz a
mennyben. Itt a földön oszd szét mindazt, ami a tiéd: A
szeretetedet, az örömödet, a jó szívedet. A fájdalmakat
tartsd meg magadnak. A meg nem értéseket, a tüskéket, a
sértéseket, a gorombaságokat, a visszaéléseket. Ezeket
csak Velem oszd meg. Én megértelek, és egyedül csak Én
tudlak megvigasztalni. Így élj! Sugározd szeretetemet,
örömömet és békémet. Így segíts minden rászorulón, ön-
zetlen tiszta szeretetbõl. Mert egyedül csak ennek van érté-
ke Atyám elõtt. Így küldelek az emberek közé. Légy vilá-
gító fáklyám, légy te a só, a Krisztus, hogy embertársaid
fölfedezzék benned is, amit Szent Pál olyan találóan fogal-
mazott meg: „Élek pedig többé már nem én, hanem a
Krisztus él bennem.” Akkor megváltoztatod a világot, be-
ragyogod az Én fényemmel. E fénynél az emberek megis-
merik az Én lényegemet, a szeretetet. Ebben nem kell hin-
ni, elég megtapasztalni, és a mennyország köztetek van.”

2007. ápr. 15. Vasárnap szentségimádáson Jézus: „Ma
irgalmasságom ünnepe van. Írj irgalmasságomról! Sze-
retetem túlcsorduló mértéke az irgalom. Irgalmazok
mindazoknak, akik erre vágyódnak. Irgalmam jóságom
kifejezõdése. Ne féljenek azok, akik nagy bûnöket kö-

118



bûnösökért is! Elõttem nincs lehetetlen. Én mindenható va-
gyok. Kitartó hittel és bizalommal teli imáitokra mindig
tettekkel válaszolok. Imádkozzatok egymásért, fõleg az
üdvösségért!”

Most szentségeimrõl beszélek neked. Szentségeimet azért
rendeltem, hogy védõ pajzsként szolgáljon számotokra el-
lenfelemmel szemben. Szentségeim a ti erõforrásotok.
Szentségeim által juttok fokról fokra elõre az életszent-
ségben. Szentségeimet az Egyházban látható jelekkel kö-
töttem össze. Ilyenek pl. a keresztség, amelynek látható
jele a szentelt víz, a szent olaj, és a pap beszéde. Az Oltá-
riszentség, ennek látható jelei a kenyér és a bor, de döntõ
jele az imádság, amikor a szentmisében a pap lehívja a
Szentlelket, és kéri, hogy legyen a kenyér Krisztus Testé-
vé, és a bor Krisztus Vérévé. A hit által megtapasztalhat-
tok Engem a kenyér és a bor színe alatt. Mindazok, akik
élõ hittel és tiszta lélekkel fogadnak a szívükbe Engem a
szentáldozásban, megtapasztalják az Én békémet, az Én
szeretetemet, de az Én erõmet és az Én bölcsességemet is.
Kinek mire van szüksége az életszentséghez, megkapja
Tõlem, anélkül, hogy kérné. Hisz maga a Szentlélek kö-
nyörög bennetek, anélkül, hogy tudnátok róla. Egyedül Õ
tudja, mi kedves az Isten elõtt. Aki rendszeresen járul a
szentségekhez (szentgyónás, szentáldozás), azt nem tudja
leteríteni a sátán. Igaz, sokat próbálkozik kiválasztott
gyermekeimmel, hogy kísértse õket, de azok mindig
gyõztesen kerülnek ki a harcból, végül már edzett harco-
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gamnak, akit nagyon szeretek, azzal megosztom keresztje-
imet. Ilyenek: A kigúnyolás, a megaláztatás, az elhagyatott-
ság, az irgalmatlanság, a kegyetlenség, a testi-lelki fájdal-
mak. Minél több keresztet kap valaki, annál több kegyelmet
adok hozzá, hogy türelemmel elviselje. Ez jelenti azt, hogy
nem próbálom erején felül. Az Én erõmet adom neki. Való-
jában Én hordozom általa a keresztet, mert õ erre kegyel-
mem híján képtelen lenne. Az a lélek, aki sok keresztet kap,
az Engem, a Megváltót hordozza a lelkében, mert Én men-
tem szenvedései által a lelkeket. Sohase féljetek a kereszt-
tõl. Aki Velem együtt hordozza keresztjét, az megtapasztal-
ja semmihez sem hasonlítható békémet és szeretetemet.
Kimondhatatlan boldogság az osztályrésze már itt a föl-
dön, hát még odaát a mennyben. Azért, mert hagyta, hogy
Én mûködjek benne, általa, hogy folytassam megváltásom
szent mûvét, és még több lelket mentsek önátadott élete ál-
tal. Látod, így csinálok a veszni indult bûnösbõl szentet.
Még a sátán is Nekem szolgál. Minden mögött Én állok. Én
mindenható vagyok. Én, Aki a szégyen fájából, a keresztbõl
a ti üdvösségeteket alkottam meg, mert meghaltam rajta ér-
tetek, Én minden rosszból jót hozok ki. Ezért írta le Szent
Pál: Az Istent szeretõknek minden a javukra válik. Mindezt
kimondhatatlan szeretetem és irgalmasságom mûveli ben-
netek. Én, Aki a jobbomon lévõ latorból is szentet csináltam
bûnbánata révén, értek ahhoz, hogy titeket is kimentselek
ellenfelem karmaiból, és szenteket formáljak belõletek.
Ezért ti soha ne ítéljetek meg senkit! Soha ne adjátok fel a
reményt! Kitartóan imádkozzatok még a legmegrögzöttebb
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elõttetek Szívemet. Tudatom veletek, hogy végtelenül sze-
retlek titeket. Szeressetek viszont Engem minden rászoru-
lóban: Az árvában, az idõsben, az elhagyottban, a beteg-
ben. Gyakoroljátok az irgalmasság jócselekedeteit, amíg
még módotokban áll. Csak a pillanat a tiétek. Nem tudjá-
tok, hogy a következõ pillanat a tiétek lesz-e. Éljetek
szüntelen készenlétben! Éljetek halálra készen, mert csak
ez az egy a biztos, a halál. Kérjétek minden nap a jó halál
kegyelmét magatokra és másokra egyaránt. Haljatok meg
már most a bûnnek és a testnek, a világ összes élvezeté-
nek. Ha mindezt megtettétek, megnyeritek lelketeknek az
örök életet. Kicsinyeim! Ne az élvezeteket keressétek,
hanem inkább igyekezzetek törvényeimet megtartani. Az
élvezetek ugyanis elmúlnak, de mindazok, akik Atyám
parancsait megteszik, örök jutalmat érdemelnek. Ti, akik
engedelmeskedtek Nekem, burkolóddzatok be irgalmas
Szívembe. Szívem a tiétek, hisz tiértetek döfte át a katona
lándzsája, egyedül tiértetek, drága megváltott gyermekeim.

Most a kisfiadról beszélek neked. Arról a gyermekrõl, akit
magamhoz vettem, még mielõtt kifejlõdhetett volna a mé-
hedben. Ez a gyermek szüntelenül imádkozik érted és az
egész családjáért. Hálát ad nekem végtelen irgalmamért.
Azért, hogy bebocsátottam õt szentjeim közé. Kérd gyak-
rabban az õ közbenjárását, mert sokat tud segíteni. Õ
együtt imádkozik családtagjaiddal, (akik már szintén a
mennyben vannak). Õ végtelenül boldog. Meglátod õt ha-
marosan, és nagyon fogsz örülni neki. Õ mindig veled
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sokká válnak. Szüntelenül imádkoznak, és háborítatlanul
végzik szolgálatukat, amelyeket rájuk bíztam, mert Én õr-
ködöm felettük. Hitük és hûségük jutalmául Én gyõzöm le
bennük és általuk a sátánt, úgyhogy teljesen tehetetlenné
válik. Gyermekeim pedig eljutnak az életszentségre. Az
ilyeneknek mindig megadom a tisztánlátás kegyelmét,
hogy meg tudják különböztetni a jót a rossztól, és mindig
tisztán lássák lelkük állapotát. Ha mindig együttmûköd-
nek kegyelmeimmel, haláluk pillanatában a földrõl egye-
nesen a mennybe jönnek, ahol Szívemre ölelem õket.

Nagy kegyelem az Én irgalmam. Körülöleli az egész
földgolyót. Irgalmam arra vár, hogy bizalommal hozzám
jöjjenek a lelkek. Irgalmam annyira jóságos és szeretet-
teljes, hogy minden kegyelmet megad mindazoknak, akik
hozzám folyamodnak. Ha valamit nem adok meg, amit
kértek, az nem válna az üdvösségetekre. Bármit kaptok,
keresztet vagy örömöt, fogadjátok hálaadással, mert ez
válik az üdvösségetekre. Mondjátok nekem jóban, rossz-
ban egyaránt: Jézusom bízom Benned. Jó nekem mindaz
amit adsz, mert egyedül Te tudod, mi válik a javamra.
Kérlek Te gondoskodj, Te cselekedj úgy, ahogy Te aka-
rod. Bízom Benned.

Szavaim szentek és igazak. Tanításaim az evangélium ma-
gyarázata. Olyan ez, mintha új fényben ragyogna fel két-
ezer éves tanításom. A ti nyelveteken, hogy még közelebb
hozzam hozzátok. Feltárom nektek Lelkemet. Kitárom
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a vagyonhoz. Hogy szabad légy tõlük, és a mammontól.
Hogy Én legyek a te egyetlen Kincsed, imádott Istened és
Mindened. Hogy egyedül Hozzám ragaszkodj, Engem
szemlélj, Engem imádj. Hát nem erre vágyódsz, hogy az
egész örökkévalóságon át ezt tedd? Látod, mindent a te ja-
vadra fordítok. Azért engedtem meg mindezt, hogy már
most itt a földön szentül élj. Úgy, mint az angyalok: Szün-
telenül imádj és szeress. Bennem merülj el. Én legyek
minden gondolatod. Emlékszel? Egyszer évekkel ezelõtt
ezt üzentem neked: Te csak törõdj az Én dolgaimmal. A ti-
edre Én magam viselek gondot. Vedd nagy kegyelemnek,
hogy megengedtem ezt a nagy igazságtalanságot, mert
csak így tudtad megtenni, amit kértem tõled: Te csak tö-
rõdj az Én dolgaimmal. És így tapasztalhattad meg ígére-
tem beteljesítését: A tieidre Én magam viselek gondot.
Most pedig újra ugyanazt kérem tõled: Te mindig csak tö-
rõdj az Én dolgaimmal. Még a gondolataidból is számûzd
mindazt, ami nem az Én akaratom. Az Én akaratom ez:
Mindig csak Nekem örülj, Bennem örvendezz mindannak
amit adok, és mindannak, amit nem adok meg. Higgyed
sziklaszilárdan: Egyedül Én tudom, mi válik a javadra, és
ezt egyedül csak Én tudom megadni. Tartsd tisztán gondo-
lataidat! Ne engedj be olyan témákat, amirõl tudod, hogy
nem az Én akaratom. Ne keseregj soha! Ez mindig a sá-
tántól jön. Azért, mert irigyli boldogságodat. Ha megaláz-
nak, ne essen rosszul. Fogd fel úgy, hogy Én állok minden
mögött, és légy alázatos. Ha szeretetlenek hozzád, ne fáj-
jon. Legyen elég neked az Én semmihez sem hasonlítható
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van. Végigkísér utjaidon és imádkozik érted. Õ már birto-
kolja a tökéletes tudást. Szeret téged. Õ csupa szeretet.
Tudja, hogy te is szereted õt. Szeretted már fogantatása
elõtt, és harcoltál az életéért, de Én elvettem tõled. Látta a
mennybõl, mennyire sirattad õt, és ez nagyon jól esett ne-
ki. Imádkozott azért, hogy kapjál gyermeket. Gondolj rá
gyakran, és kérd a segítségét. Tud segíteni neked.”

2007. máj. 8. Szentségimádáson Jézus: „Üzenet egy lélek-
nek: Én, az Úr Veletek vagyok minden napon a világ vé-
gezetéig. Tudjátok mit jelent ez? Azt, hogy Én egyszerre
mindenütt jelen vagyok. A mennyben és a földön. Egy-
szerre, egyidejûleg minden ember szívében. Egyedül a ha-
lálos bûn tud Engem kiûzni az emberi lélekbõl. Azért,
mert a bûntõl undorodom. Erre mondtam: Nem lehet két
úrnak szolgálni. Az ember vagy az egyiket szereti, vagy a
másikat gyûlöli. Nem lehet két úrnak szolgálni. Vagy Is-
tennek, vagy a mammonnak. Mit gondolsz, miért enged-
tem meg az életedben ezt a helyzetet? Nézz Rám a keresz-
ten! Kit ért a legnagyobb igazságtalanság? Engem. Kit
fosztottak meg mindenétõl, a ruháitól, de még az életétõl
is? Engem. Amikor igazságtalanul kifosztottak, és megta-
gadták tõled azt, ami jogosan megillet, Hozzám lettél ha-
sonlóvá. És amikor mindennek ellenére gondoskodtál ar-
ról, aki ezeket veled tette, kihez hasonlítottál? Hozzám,
Aki Magam vagyok az irgalom és a szeretet. Mit gon-
dolsz, miért engedtem meg ezt a nagy igazságtalanságot
veled szemben? Azért, hogy ne tapadj a földi dolgokhoz,
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te Atyád is. Õ szellem. Szellemi lény. Emésztõ tûz, láng,
Aki megközelíthetetlen fényességben lakozik. Õ a végtelen,
mindenható, örök Szeretet. Szeretet, Aki által minden terem-
tetett. Az Õ szeretete hívta létre az egész világegyetemet,
benne a földgolyót, és rajta az embereket. Amikor az elsõ
emberpár vétkezett, ezt mondta Nekem: „Elküldelek közé-
jük, hogy megmentsd õket. Te fölveszed testüket, hogy úgy
nézz ki, mint egy közülük. Csupán a tetteid, amelyeket Ben-
nem mûvelsz, fognak megkülönböztetni tõlük. Mindazt elé-
jük kell élned, amit elvársz tõlük. Az önmegtagadást, az alá-
zatot és a teljes engedelmességet. Mert csak ezek által az
erények által fogják megmenteni a lelküket. Nincs más út az
üdvösségre, mint törvényeim megtartása.”
Én vállaltam ezt a rendkívül fájdalmas küldetést. Fájdal-
mas volt ezért, mert ott kellett hagynom Atyámat, de az
emberek iránti szeretetem legyõzte Bennem a fájdalmat,
és amikor a bûnös emberiségre tekintettem, hatalmas vá-
gyat éreztem a megmentésükre. Így fogantam meg Szent
Anyám méhében a Szentlélektõl, lettem emberré, és meg-
születtem egy betlehemi istállóban. Vállaltam a nélkülö-
zést és a szegénységet, hogy ezáltal is engeszteljek a sze-
gény bûnös lelkekért. Végül mûvem befejeztével ismét
elfoglaltam a helyemet az Atya jobbján. 
Atyám után megmutatom neked a Szentlelket. A Szentlé-
lek az, Aki tanít, véd, óv, igazságot oszt. A Szentlélek az
Atya és a Fiú kimondhatatlan szeretete. Semmihez sem
hasonlítható birtokolni a Szentlélek erejét, bölcsességét,
tisztán látását, és Õt magát.
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szeretetem. Ha mindezeket megtartod, nem lesz nálad bol-
dogabb ember a földön. Most feltártam elõtted a titkot. Õ
csak eszköz volt abban, hogy megtegye veled ezt a jót. Ne
haragudj ezért rá. Ez a helyzet segített abban, hogy élet-
szentségre juss.”

2007. máj. 13. Szentségimádáson Jézus: „Drága kislányom,
Szívemnek gyöngyszeme. Nagy út elõtt állsz. Nagyobb út
elõtt, mint amikor kijöttél erre a világra anyád méhébõl. A
második, vagyis égi megszületésed elõtt. Megmondom ne-
ked, hogy ez hogyan fog lezajlódni. Amikor a lélek kijön a
testbõl, úgy érzi, mintha egy sötét alagúton menne ki. Az
alagút végén ragyogó fényességet lát, Engem. Én vagyok a
mindenható szeretet izzó tüze. Jóllehet tûz vagyok, mégsem
égetem a lelkeket. A lelkek nagyon szeretnek Bennem, az Én
fényemben lenni. Amikor tehát kijössz a testedbõl, Engem
látsz meg elõször. Engem, a Megváltót, a te üdvözítõ Istene-
det. Jóllehet látni fogsz, mégsem égsz el, és nem halsz bele,
mert a tested már nem a tiéd többé, hanem az enyészeté. Ak-
kor mindörökké egybe forrunk, te meg Én. Te, a parányi víz-
csepp mindörökre elmerülsz Bennem, a végtelen szeretet-óce-
ánban. Akkor tökéletes tudást kapsz Tõlem. Ezáltal mindent
érteni fogsz a mennyben, és földi életedre vonatkozóan is vi-
lágosan fogod látni, hogy mindent – jót és rosszat egy-
aránt – a te érdekedben adtam, a te üdvösségedre. Akkor
örömmel fogsz hálát adni Nekem, a te üdvözítõ Királyod-
nak, Uradnak, Istenednek és Mindenednek. Ekkor beve-
zetlek országomba, és megmutatom neked Atyámat, Aki a
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boldogság örököse vagy. Csak most látod, hogy mennyi
lelki öröm forrása az elmúlt idõk sok jócselekedete, ame-
lyeket kemény önmegtagadások árán tudtál csak véghez-
vinni. Tedd meg továbbra is akaratomat életed minden pil-
lanatában. Ne hagyj ki egyetlen alkalmat sem. Mert ahogy
a pillanat elmúlik, és soha többé nem tér vissza, úgy a le-
hetõségek is, amelyeket most felkínálok. Ha elmulaszta-
nád, csak bánatot és lelkiismeret furdalást okozna. Tanuld
meg kamatoztatni a pillanatok adta lehetõségeket. Vagyis
használd fel bölcsen az idõt arra, amit kérek tõled. Az élet
minden pillanata Isten ajándéka saját megszentelõdésedre
és más lelkek megmentésére. Használd ki, hogy százszo-
ros terméssel érkezz meg országomba.

A ma élõ emberek zöme hasonlít a tékozló fiúhoz, aki
rossz nõkre, vagyis bûnre tékozolta el a vagyonát, és azután
koldussá vált. A mai emberek ugyanezt teszik az idejük-
kel. Fölösleges dolgokra fordítják. Szórakoznak, filme-
ket néznek, vétkeznek. Belefeledkeznek a világi dolgok-
ba. Hasztalanul elfecsérelik az életük drága perceit. Éle-
tük végén ott állnak koldusszegényen, üres kézzel. Még
a saját lelküket sem tudják megmenteni, mert egyetlen
irgalmas jócselekedetet sem hajtottak végre. Amikor le-
hetõségeket kaptak rá, ellene mondtak, mert tele voltak
megítéléssel és önszeretettel, kapzsisággal és hatalom-
vággyal. Pedig Én nem erre adtam példát. Én nem ügyes-
kedtem, hanem a két kezem munkája után éltem. Nem
születtem fényûzõ palotába, hanem egy szegény istállóba.
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Ezután végigviszlek országomon. Meglátod a különbözõ
helyeket, ahol az üdvözült lelkek laknak. Nincs két egy-
forma közöttük. Mindegyik más, úgy, mint a földön is. Ez-
után pedig elfoglalod helyedet a Szívemben, mert itt ké-
szítettem neked helyet. Nagyon örülni fogsz ennek, mert a
Szívembe csak azokat a lelkeket engedem be, akiket erre
öröktõl fogva kiválasztottam, és akik igent mondtak meg-
hívásomra. Szívem a legnagyobb boldogság színhelye or-
szágomban. Szívem a szeretet lángoló tûzhelye.

Amikor megszülettél a földre, nem kérdeztelek meg, va-
jon akarod-e. De mielõtt megszületsz a mennyre, neked
kell válaszolnod kegyelmeimre. Te döntöd el: Isten mel-
lett, vagy Isten ellen, mert értelmet és szabad akaratot
kaptál. Te válaszoltál. Már egészen kisgyermek korodban
befogadtad kegyelmeimet. Imádkoztál és szerettél Engem.
Amikor alkalmasnak találtalak rá, elhívtalak, és te követ-
tél Engem. Meghívtalak az általam alapított Egyházba,
ahol drága Szent Testemmel és Véremmel táplállak. Azért
vagy ilyen boldog, mert követted hívásomat. Mindazok az
emberek, akik megteszik akaratomat, boldogok. Azért, mert
engedelmességükért az Én békémmel és az Én örömömmel
jutalmazom õket. Aki megteszi tanításomat, amely lélek és
élet, abban az örök élet csírája van.

Drága kislányom! Adj hálát szüntelen azért, hogy kegyel-
membõl az lehetsz, aki vagy. Jóllehet, te magad semmi
vagy, de a szolgálat révén, amelyet rád bíztam, az örök
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tok adni érte. Aki zúgolódik, amikor keresztet kap, az
meghiúsítja magában Isten kegyelmét, amely az üdvös-
ségre vinné.

2007. máj. 16. Szentségimádáson Jézus: „Nagyon szeret-
lek. Én szerettelek elõbb. Most azt kérem tõled, hogy légy
engedelmes. Hagyatkozz Rám élõ, eleven tanúságtevõ hit-
tel. Minden ügyedet adj át Nekem. Csodákat fogsz megta-
pasztalni, de csak akkor, ha hiszel Bennem. Ha mást kapsz,
mint amit vártál, ezt mondd: Az Istent szeretõknek minden
a javukra válik. A legjobb az, ha semmit sem vársz. Vagyis
ne te akard elképzelni a megoldást. Bízz Rám mindent!
Olyan ez, mint amikor nem tudsz mit kezdeni mondjuk egy
asztallal. Neked útban van. Átadod egy embernek, és utá-
na nem nyomozol, hogy mire használta fel. Ebédlõasztal-
nak, vagy íróasztalnak, vagy õ is továbbadta másvalakinek.
Így a gondjaidat is, amikor átadod Nekem, ne ragaszkodj
csökönyösen egy megoldáshoz. Hagyd, hogy Én találjam
ki, mit teszek vele. Erõsen higgyed, hogy csak az az egye-
düli jó megoldás, amit Én fogok adni. Ha ilyen nyitott
szívvel fogadod, sohasem fogsz csalódni. Bízzál Bennem!
Szeress Engem! Merülj el Bennem! Szüntelenül csak Rám
tekints! Bennem gyönyörködj! Ne hagyd, hogy a földi
dolgok és problémák megtöltsék szívedet, és ezáltal kiszo-
rítsanak onnan Engem. Hagyd, hogy Én simítsam el a há-
borgó tengert. Te csak azt tedd meg, ami a hatalmadban
áll. De azt is beszéld meg elõtte Velem. Mit, mikor, ho-
gyan? Így kikerülöd a sátán csapdáit.
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Isteni hatalmamat nem a saját dicsõségemre használtam,
hanem a szegények és a betegek szolgálatába állítottam.
Minden embernek minden nap, sõt minden percben így
kellene lelkiismeret vizsgálatot tartani: Mennyiben hason-
lítok Jézushoz, vagy miben különbözök Tõle? Törekedje-
tek a teljes hasonlóságra, amely az önmegtagadással kez-
dõdik, és az önfeláldozó szeretettel végzõdik. Kérjétek,
hogy Én cselekedjek az életetekben, és adjátok át Nekem.
Akkor rövid úton szenteket formálok belõletek.

Most a betegségrõl beszélek neked. Minden betegség
azért van, hogy az örök üdvösségre segítse az embereket.
A testi fogyatékosság, a gyengeség úgyszintén. Én, Aki a
szíveket és a veséket vizsgálom, jól ismerem minden em-
ber gyenge pontját. Ezt a pontot megtámasztom egy be-
tegséggel, vagy egy fogyatékossággal, hogy ne tudjon el-
hatalmasodni rajta, és ne rántsa az örök kárhozatba. A be-
tegség is egyfajta kereszt, amely az üdvösségre visz. Van
betegség, amely a számadás elégtétele. Aki valami nagy
bûnt követett el, egy súlyos betegséggel vezekeli le a bün-
tetését, ezáltal megrövidítve, vagy elkerülve a tisztítótü-
zet, vagy magát a poklot. A betegség nagy kegyelem. Aki
szenved, könnyebben megbánja bûneit. A szenvedõnek
pedig megbocsát az Isten. A szenvedések által tisztul a lé-
lek. Minden kereszt azért van, hogy elnyerjétek általa az
üdvösséget saját magatok, vagy más lelkek számára, akik
a ti szenvedéseitek nélkül nem juthatnának be a mennyor-
szágba. Így lássatok minden keresztet, és akkor hálát tud-
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világ végezetéig. Ezért mondtam: Ezt cselekedjétek az Én
emlékezetemre. Három féle módon vagyok köztetek: A ta-
nítás, vagyis az evangélium által, az Oltáriszentség, és a
szeretet által. Az elsõ kettõben hinni kell. A harmadikban
nem kell hinni, mégis megtapasztalják az emberek, hogy
köztük járok. Ezért mondtam: Arról ismernek meg titeket,
hogy Hozzám tartoztok, ha szeretettel vagytok egymás
iránt. Ma a világban nagyon kevés a szeretet. Beteljesül-
tek a Szentírás szavai: Sok szívben kihûlt a szeretet. De
egy kis mag megmaradt: Egyházamban még lehet õszinte
igaz szeretetet találni. Ma nagy ünnep van a mennyben.
Szent angyalaim leszállnak a mennybõl a földre, hogy ott
imádjanak Engem a legméltóságosabb Oltáriszentségben.
A szentek végeláthatatlan serege zengi dicséretemet a
mennyben azért, hogy megalapítottam az Oltáriszentsé-
get, és õket földi életük során Szent Testemmel és Szent
Véremmel tápláltam, ezáltal megerõsítve a sátán támadá-
saival szemben. Nagy dolog az Oltáriszentség. Ez az Én
valóságos jelenlétem a földön. A szentmise, az Én vér nél-
küli keresztáldozatom, és az Oltáriszentség tartják fenn
ezt a világot. Ezekért kegyelmez meg Atyám a föld lakói-
nak. Ezért irgalmas a bûnösökhöz, mert az Én kiontott
Szent Véremen, és keresztre feszített Szent Testemen ke-
resztül látja õket, amikor letekint rájuk a földre. Én ugyan-
is, mint Megváltó Isten-Ember ég és föld között függök a
kereszten a világ végezetéig. Ezért Atyám csak rajtam ke-
resztül lát minden embert. A szentek végeláthatatlan sere-
ge örökké hálát ad keresztáldozatomért. Ha rövid úton
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Most az idõrõl beszélek neked. Az idõ nagy ajándék. Fo-
gadj úgy minden eseményt az életedben, hogy a te meg-
szentelõdésedre és mások megszentelésére adom. Az idõt
kamatoztasd. Kérd, hogy Én osszam be. Kérd, hogy ne
mulassz el egyetlen pillanatot sem, hanem mindig tedd
meg, amire indítalak. Ez állandó önmegtagadást kíván tõ-
led. Ha megoldatlan helyzettel találkozol, add át azonnal
Nekem. Higgyed, hogy Én mindenható vagyok, és szá-
momra nincs lehetetlen. Ha nem cselekszem azonnal, ne
aggódj! Ha nem hozok megoldást, akkor higgyed, hogy ez
válik a javatokra. Soha ne gondold, hogy imáidat nem
hallgatom meg. Minden imát mindig meghallgatok. De
csak a hittel és bizalommal teli imára adom a kegyelmet.
A legtöbb kegyelmet az nyeri el, aki teljesen Rám bízza
magát, aki teljességgel kizárólag csak Rám hagyatkozik.
Az ilyen lélek nagyon kedves elõttem. Nem tudok neki el-
lenállni. Lehajolok hozzá, és elhalmozom kegyelmeim-
mel. Azért, mert szabad kezet ad Nekem, és ezért a legjob-
bat tudom neki adni. Legyetek kisded lelkûek. Akkor
megtapasztaljátok gondviselõ szeretetemet. Gyakori imá-
tok ez legyen: Jézusom bízom Benned. Te gondoskodj, Te
cselekedj. Teljességgel Rád hagyatkozom.”

2007. jún. 7. csütörtök. A világegyházban Úrnapja van.
Szentségimádáson Jézus: „Ma van Szent Testem és Vérem
ünnepe. Ma csütörtök van. Ezen a napon adtam elõször
eledelül Magamat apostolaimnak a kenyér és a bor színe
alatt. Módfelett nagy kegyelem. Így maradok köztetek a
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sátok el figyelmesen az evangéliumot. Az utolsó fillérig
meg kell fizetni a tartozást. Tudjátok mit jelent ez? A bû-
nökért járó büntetést. A bûnös ember nem ismeri a boldog-
ságot, mert az egyedül nálam van, és Én annak adom, aki
életszentségben él. Ugyanígy a békét is. Aki pedig szere-
tetben él, az mindkettõt birtokolja.

Légy engedelmes! Légy hû mindhalálig! Szeress minden
körülmények között! Vallj meg Engem az emberek elõtt,
ha kell, még az életed árán is. Szíved legyen csordultig te-
le irántam hálával azért, mert megmentettelek a sátán
csapdáiból. Ne feledkezz el errõl soha! Hozz áldozatot, és
imádkozz a lelkekért, mert a sátán, mint ordító oroszlán
leselkedik minden lélekre, hogy a kárhozat örvényébe
rántsa. Imádkozz X-ért! Imáidra sok kegyelmet kap.
Szentté teszem õt.
Nagyon szeretlek. Nem hagylak el soha. Csak azt enge-
dem megtörténni veled kapcsolatban, ami az Én rád vo-
natkozó örök szent tervem. Azért, mert átadtad az életedet
Nekem. Higgyél szavamban. Minden csalódás tõlem van.
Én engedem meg. Azért, hogy szentté tegyelek általuk.
Minden próbatétel az Én akaratom, azért, hogy bizonyítsd
hûségedet és kitartásodat mellettem. Minél többször sikerül
hûségesnek maradnod, annál erõsebb lesz a belém vetett hi-
ted. Minél erõsebb vagy, annál nagyobb próbatételeket
tudsz vállalni a lelkekért az Én dicsõségemre. Dicsõsége-
met az növeli, ha minél több lélek menekül meg az örök
kárhozattól. Ezek a lelkek az egész örökkévalóságon át di-
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szeretnétek szentté válni, szemléljetek Engem gyakran a
kereszten. Merüljetek el kínszenvedésem titkaiban. Kérjé-
tek a Szentlelket, hogy gyújtsa lángra szíveteket az irán-
tam való szeretetre és részvétre. Hagyjátok el bûneiteket,
mert ezek miatt szenvedtem kínhalált. Adjatok hálát azért,
hogy magamra vettem bûneiteket, és helyettetek Én adtam
elégtételt Atyámnak. Ekkora szeretetet csak Isten tud ta-
núsítani, Aki maga a szeretet. Soha ne zúgolódjatok! Néz-
zetek fel keresztemre! Vegyetek példát Rólam! Zokszó
nélkül tûrtem a legnagyobb igazságtalanságot. Ártatlanul
perbe fogtak, és a legfájdalmasabb kínhalálra ítéltek. Mi-
ért? Azért, mert megvallottam, hogy Én vagyok az Isten
Fia. Azért, mert az Istent Atyámnak neveztem. Szemléljé-
tek az Én végtelen szeretetemet. Lejöttem hozzátok
Atyám ölébõl, hogy megtanítsalak titeket Atyám örök
szent törvényére, a szeretetre, és erre az életemmel is pél-
dát adtam. Merüljetek el az Én szeretetemben! Tanuljatok
tõlem! Minden élethelyzetben kérjétek, hogy Én cseleked-
jek általatok. Hagyjatok el minden kötõdést, minden ra-
gaszkodást a régi életviteletekbõl. Kezdjetek új életet! A
szeretet életét, amely a megváltottak örömteli örök élete
már itt a földön. Ne kötõdjetek a mammonhoz, a tárgyak-
hoz! Ne ragaszkodjatok a hatalomhoz! Ne engedjetek a
bûnös testi vágyaknak! Mindent, de mindent kiengedtek a
kezetekbõl egyetlen pillanat alatt, és még azt sem tudjá-
tok, hogy mikor. A halál hirtelen jön. Minden itt marad.
De a cselekedeteiteket magatokkal hozzátok. Jól vigyáz-
zatok! Van bírája a földnek, és minden lakójának. Olvas-
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emberi természeteteket, és tudatosan felvenni, és hordoz-
ni a keresztet. Ezt teszi az édesanya, amikor vállalja meg-
fogant magzatát, a világra hozza, és sok-sok áldozat árán
felneveli. Vagy a gyermek, aki idõs, beteg szüleirõl gon-
doskodik. Vagy a pap, aki lemond arról, hogy saját csalá-
dot alapítson, és helyette Isten nagy családjának szenteli
az életét. Hasonlóképpen a szerzetes, aki a közösség szol-
gálatáért lemond arról, hogy egyéni élete legyen. De kér-
dezem Én, lehet-e áldozatok nélkül bármit is elérni? Még
az iskolás gyermeknek is tanulni kell ahhoz, hogy jó bizo-
nyítványt kapjon, és felsõbb osztályba lépjen. Pedig ez
múlandó dolog, mégis milyen fontosnak tartják a szülõk.
Valóban fontos. De mennyivel fontosabb a lelkek meg-
mentése! Ha egy pár tíz évre (a földi életre) hosszú évek,
vagy évtizedek áldozatos felkészülése szükséges, mennyi-
vel fontosabb az örök élet elnyerése, és halhatatlan lelke-
tek táplálása az éltetõ igével, és Szent Testemmel és Vé-
remmel. Sajnos manapság ezzel csak nagyon kevés ember
törõdik. Õket pedig a többiek bolondoknak tartják élet-
módjuk miatt. Ma is érvényesek a szentírás szavai: Taní-
tásom, amely lélek és élet, a pogányoknak balgaság, a zsi-
dóknak botrány, de az Engem követõknek igazgyöngy,
amelyért eladják mindenüket, amijük csak van, hogy meg-
nyerjék. Mit jelent ez? Meghalni a bûnnek, a világ összes
csábításának, és feltámadni az életszentségre, amely már
itt a földön a megkezdett örök élet. Tanításom lélek és élet
annak, aki elfogadja és tettekre váltja. De ítélet és átok
mindazoknak, akik megvetik, és gúnyt ûznek belõle. Ma-
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csõíteni fogják irgalmamat, és irántuk való szeretetemet.
Mindörökké hálát zengenek Nekem, kereszt-áldozato-
mért, amiért megváltottam õket.”

2007. jún. 10. Szentségimádáson Jézus: „Drága kislá-
nyom, Szívemnek gyöngyszeme! Nagyon-nagyon szeret-
lek téged. Te is szeress viszont Engem! Tudod hogyan?
Úgy, hogy ha áldozatokat adok, soha ne zúgolódj, soha ne
mondd azt, hogy ez neked sok, hanem nézz Rám a ke-
resztre, és Velem együtt mondd: Atyám, ne úgy legyen
ahogy én akarom, hanem ahogy Te. Atyám, lelkeket kérek
Tõled, akik mindörökké szeretnek majd Téged. Atyám,
kész vagyok elfogadni mindent a Te dicsõségedre. Kérlek,
erõsíts meg engem, add a Te kegyelmedet nekem. Így
imádkozz! Akkor könnyû és édes lesz a kereszt, amellyel
meglátogatlak. Ne félj! Soha nem próbállak erõdön felül.
Nézz körül a világban, csak az utcán, a környezetedben.
Ugye hányszor megbotránkozol? De ezek az Én megvál-
tott gyermekeim. Õket is meg akarom menteni, mint
ahogy egykor téged is elhalmoztalak kegyelmeimmel.
Imát kérek értük és áldozatokat. A ti közbenjárásotokra
akarom megmenteni a lelküket. Mûködjetek Velem együtt
legalább ti, akiket kiválasztottam. Így adjatok hálát ke-
gyelmeimért, amelyeket nektek juttattam.

Most az áldozatvállalás értékeirõl beszélek neked. Ez a
legnagyobb a földön, amit Istennek adhattok a felebarát
javára. Áldozatot hozni annyit jelent, mint megtagadni
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ítik Õt. Kérjétek az ég és föld Urát, hogy jutalmazzon meg
titeket azzal, hogy a Szentlélekben imádjátok és dicsõítsé-
tek Õt, mert minden az Õ kegyelme.

Most Isten szeretetérõl beszélek neked. Istennek az embe-
rek iránti szeretete olyan, mint a levegõ. Ember e nélkül
képtelen létezni. Isten szeretete megnyilvánul az egész te-
remtésben, és kiárad minden testre. Növényre, állatra, em-
berre egyaránt. De még a kozmikus világra is. Mindent Is-
ten végtelen szeretete és bölcsessége alkotott. Isten végtelen
hatalmassága felfoghatatlan a korlátolt elme számára. Ti
emberek csak parányi részei vagytok az egész világminden-
ségnek. Éppen ezért kellene még nagyobb tisztelettel és
alázattal imádnotok a világmindenség teremtõ Urát. Elis-
merve az Õ mindenek feletti hatalmát, el kellene mélyíteni
magatokban az Istenfélelmet, vagyis rettegve félni kellene
még a legkisebb bûn elkövetésétõl is. Mert Isten szeme
mindent lát, még a gondolatot is, és számon kéri minden
embertõl a tetteit. Mindezeken túl a tökéletes istenfélelem
abból áll, hogy igyekezzetek viszontszeretni Õt, Aki a
Golgotán a Vérét ontotta a ti üdvösségetekért. Ezentúl
nem csupán félelembõl, hanem iránta való szeretetbõl ne
vétkezzetek, hogy meg ne szomorítsátok Õt, Aki oly na-
gyon szeretett és szeret titeket. Íme ebben áll az Isten sze-
retete, amire nektek is szeretettel kell válaszolni.

Isten nagysága és az ember semmisége. Ezt mondtam: „Ná-
lam nélkül semmit sem tehettek.” Ez a mondat most hatvá-
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napság nagyon divatos Istent úgy kezelni, mint egy auto-
matát. Bedobják az imát, jöjjön ki a kívánt dolog. Fõleg
világi dolgokért szoktak így imádkozni. Ha nem kapják
meg, mert nem válna a javukra, összeomlanak, és nem
hisznek többé. Pedig a Miatyánkban ezt tanítottam: „Le-
gyen meg a Te akaratod.” A Getszemáné kertben így
imádkoztam: „Atyám, ha lehetséges, múljék el Tõlem ez
a kehely, de ne az Én akaratom legyen, hanem a Tiéd.” Ma
kevesen imádkoznak így szívbõl, mert túlzottan ragasz-
kodnak saját elképzelésükhöz. Pedig a nyolc boldogságot
éppen miattuk tanítottam: „Boldogok a lélekben szegé-
nyek”, akik nem ragaszkodnak semmihez és senkihez
ezen a földön. Ezeknek a lelkeknek egyedüli kincsük Én
vagyok, és tanításom megtartása. Õk valóban boldogok
már itt és most, és az örökkévalóságon át.

Az imádás jutalom. Mindazok jutalma, akik megtartják
törvényeimet, és ezáltal bizonyítják, hogy szeretnek En-
gem, a legfõbb Jót. Az ilyen embereknek a lelkében a
Szentlélek, mint buzogó vízforrás tör elõ, és imád Engem,
Atyámat és a teljes Szentháromságot. Az imádás a legma-
gasabb fokú örömteli jócselekedet. Az imádás magának az
Istennek a jutalma azért, mert szeretik Õt. Ez már a
mennyország elõíze itt a földön. Az imádás és a dicsõítés
összetartoznak. Dicsõíteni annyit jelent, mint elismerni és
megadni a méltó tiszteletet az egy igaz Istennek. Atyám,
Aki minden jócselekedetet megjutalmaz, dicsõségében ré-
szesíti mindazokat, akik teljes szívükbõl imádják és dicsõ-
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tok legalább egy tizedet. Azután ott van Szent Mihály. Ké-
szenlétben arra vár, hogy felkérjétek a sátán elleni harcotok-
ban. Vele biztos gyõzelemre juttok, mert Isten ereje van
benne. Azután ott vannak a szentek. Védõszentjeitek, aki-
nek a nevét viselitek a keresztségben, és akinek az ünnepén
születtetek. Országotok nagy szentjei: Szent István, Szent
Erzsébet, Szent Margit, hogy csak néhányat említsek. Õk
mind országotok védõszentjei. Arra várnak, hogy kérjétek
közbenjáró imáikat, és megtöbbszörözik imáitokat. Végül,
de nem utolsó sorban szüntelenül mellettetek van õrangya-
lotok. Õket adtam mellétek védelmezõül, hogy elkerüljétek
a sátán csapdáit. Õk jobban szeretnek titeket, mint szüleitek
és testvéreitek együttvéve. Forduljatok hozzájuk bizalom-
mal bármikor. Szeretettel arra várnak, hogy megkérjétek
õket. De tiszteletben kell tartaniuk szabad akaratotokat. Az
egész mennyországot segítségül adtam, és ti nem éltek a le-
hetõséggel? Fegyvereket adtam, és ti üres kézzel estek el a
csatatéren? Még mindig nem fogjátok fel? Ez a világ csata-
tér. Harcolnotok kell a gonosz szellemi hatalmasságok el-
len. Fegyvereitek: Az imádság és az áldozat. De mindehhez
csend kell. Ellenfelem a sátán dübörgõ sátáni „zenékkel”
töri meg a csendet. Azért, hogy ne tudjátok Hozzám emel-
ni gondolataitokat. Legalább otthonaitokban teremtsetek
csendet. Ne kapcsoljátok be a TV-t, amibõl szintén csak el-
lenfelem vicsorog rátok. Nézzétek meg az érintetlen termé-
szetet, amelyet Atyám teremtett: méltóságteljes csend ho-
nol. Madárcsicsergés, szélsusogás, béke, nyugalom. Ilyen
legyen a lelketek is. Akkor, ha a csendet keresitek, megta-
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nyozottan érvényes, mert napjaitokban a pokol összes ördö-
ge ki van engedve a földre, ebbe a siralomvölgybe. Ezért
most szüntelen önmegtagadásban és összeszedett imában
kellene élnetek, hogy valóban Isten Lelke töltsön el benne-
teket, és Õbenne teremjetek jó gyümölcsöket, és százszoros
termést hozzatok. Ha nem így tesztek, ellenfelem, a sátán
leterít benneteket. Érzéketlenné teszi szíveteket az igaz ér-
tékek iránt. Ezek: Az örök élet és Isten imádása. Hamis ér-
tékeket állít elétek, hogy azokat bálványozzátok. Ezek: A
mammon, a hatalom és az érzékiség. Ó, ti balga esztelen
népség! Hát nem láttatok még halottat ezen a földön? Nem
akarjátok felfogni, hogy egyszer ti is meghaltok, és kien-
gedtek a kezetekbõl mindent egyetlen pillanat alatt? Vagy
azt hiszitek, hogy Isten hozzátok hasonlóan vak, és nem lát-
ja meg bûneitek mérhetetlen mocskát? Csak azért, mert Is-
ten türelmes, ne higgyétek, hogy nem ismeri tetteiteket, és
nem fog számon kérni benneteket! Ezt mondtam: Az ég és
a föld elmúlnak, de az Én igéim soha el nem múlnak.” Be-
teljesül szavam: „Megfizetek mindenkinek tettei szerint.”
Ti, akik meghalljátok szavam, nektek ezt mondom: Szünte-
lenül imádkozzatok! Elsõsorban azokat az imákat, amelyeket
Egyházam elétek ad. Aki tud, minden nap menjen szentmisé-
re, és ha már megtisztult a bûnbánat szentségében, járuljon
minden nap szentáldozáshoz. Ez a legnagyobb erõforrás a sá-
tán ellen. Azután ott van a tüzes lánc, amellyel megkötöz-
hetitek a nagy ármánykodó hazudozót, aki csapdákat állít
fel nektek, csakhogy elragadja a lelketeket. Ez a tüzes lánc
a rózsafüzér. Ne legyen olyan nap, hogy el ne imádkozná-
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tod, boldog leszel. De csak akkor. Szeretlek. A Szívemet
adtam neked. Szívem a legdrágább kincs, amelyet magad-
dal hozol a mennybe. Nincs hozzá fogható érték. Csak
azoknak adhatom, akik nagyon szeretnek Engem. Õrizd
Szívemet szívedben. A Szívem él. Beszélgess Hozzá. Sze-
resd lángoló, izzó szeretettel! Simulj Bele! Szívem a te biz-
tonságod és menedéked. Amit Szívemben kérsz, mindig
megkapod, ha az a lelked javára válik. Ott, a kereszten
mindent neked adtam. Testemet, Véremet, az életemet. Na-
ponta táplállak Szent Testemmel és Véremmel. Örök életet
adtam neked. Minden a tiéd, mert Én vagyok a minden, az
ég és föld Királya, Aki a te megváltó Istened vagyok.”

2007. júl. 5. Szentségimádáson Jézus: „Drága gyerme-
kem! Szeretetem izzó lángja lángra gyújtotta szívedet.
Add át ezt a lángot mindazoknak, akiket eléd hozok. Tu-
dod hogyan? Úgy, hogy imádkozz értük, cselekedd velük
a jót, és sugározd tovább szeretetemet. Akkor lángra gyúj-
tod az õ szívüket is, mert megismerik az önzetlen tiszta
szeretetet, amely Tõlem, a megváltó Istentõl jön, és em-
bertestvéreimen keresztül felém irányul vissza. Így gyúj-
tom lángra az egész földgolyót, minden ember szívét. De
csak azokat tudom, akik nyitottak szeretetem befogadásá-
ra. A süketek és a vakok soha nem tapasztalják meg ezt a
nagy kegyelmet. Ezekért imádkoznotok kell, hogy meg-
nyissák szívüket kegyelmeim befogadására, mert ha nem
teszik, menthetetlenül el fognak veszni.

143

láltok benne Engem. Tudtok Hozzám imádkozni, és meg-
halljátok lelketek csöndjében szavam. Szívetek ajtaján zör-
getek. Ha bebocsáttok, magammal hozom a békét, az örö-
möt, az örök életet. Nyissátok meg végre értelmeteket, és
engedjétek, hogy üdvözítselek benneteket!!!

Most szentségeimrõl beszélek neked. Szentségeim a leg-
fontosabbak ezen a világon, amelyeket lelketek megszen-
telésére, és üdvösségére adtam. Ebbõl is láthatod, milyen
siralmas állapotban van ma a világ, hogy mennyire kiszol-
gáltatta magát a sátánnak, mert elutasítja szentségeimet.
Ma már nem kell a házasság szentsége. Paráznaságban él-
nek. Ez az egy bûn elegendõ ahhoz, hogy ellenfelem a lel-
keket az örök tûzre taszítsa. Nem kell a keresztség, amely
Isten gyermekévé teszi teremtményeimet. Elutasítják a
betegek szentségét, és a haldoklók nem nyerik el Isten bé-
kéjét és az üdvösséget. Nem kell az egyházi rend szentsé-
ge. Mivel nincsenek katolikus keresztény családok, nincs
papi és szerzetesi hivatás. Egyházam haldoklik, mert pap-
jai öregek, betegek és kihalnak. Hiányzik belõle a fiatalos
lendület, és fõleg az életszentség. Imádkozzatok papi és
szerzetesi hivatásokért, és életszentségben élõ családo-
kért, mert ha nem teszitek, nem lesznek papok, akik ki-
szolgáltatják szentségeimet.”

2007. jún. 18. Szentmisén, szentáldozás után Jézus: „Te
csak törõdj az Én dolgaimmal! A tieidre Én magam viselek
gondot. Ezt soha ne veszítsd el a szemed elõl. Ha megtar-
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még mielõtt megfogantál. Elõre láttam tulajdonságaidat,
válaszaidat kegyelmeimre. A negatív dolgokat is Én en-
gedtem meg az életedben, azért, hogy szentté formáljalak
általuk. Minden ember, így te is szeretetre vágyik. Azokat
a lelkeket, akiket kiválasztok magamnak arra, hogy min-
denek fölött Engem szeressenek, Értem lángoljanak, elõt-
te megfosztom a teremtmények szeretetétõl. Azért van rá
szükségük, hogy csalódjanak, hogy ne ragaszkodjanak a
teremtményekhez, mert csak így lesznek lélekben szegé-
nyek, és ezáltal boldogok. Ha nem engedném meg a soro-
zatos csalódásokat a teremtményekben, sohasem ízlelhet-
nék meg az Én semmihez sem hasonlítható tûztenger vég-
telen önfeláldozó szeretetemet, mert tele lenne a lelkük a
teremtmény iránt való viszontszeretettel, és ezért nem ke-
resnének, és nem is szeretnének Engem. Ezért van az,
hogy a kiválasztott lelkeknek módfelett sokat kell szen-
vedniük, mire megtanulják és fölfedezik, hogy mindent az
õ megszentelõdésükre adok. De ha megértik, akkor boldo-
gok lesznek, mert minden élethelyzetet közömbösen fo-
gadnak, mivel már nem ragaszkodnak semmihez és senki-
hez. Hálát adnak Nekem jóért és rosszért egyaránt.

Irgalmas Szívembe rejtelek. Megszabadítottalak minden
ellenségedtõl. Békét szereztem neked. Bent a lelkedben,
és kint a környezetedben. Te Nekem adtad szívedet. Szí-
ved az Én váram, palotám, amelyben lakom. Oly szívesen
vagyok a szívedben, mint Szent Édesanyám méhében vol-
tam egykor. Azért, mert õszintén szeretsz Engem, és enge-
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Most Egyházam megtisztításáról és megújulásáról beszé-
lek neked. Amikor hallod, hogy itt vagy ott megölik pap-
jaimat és szerzeteseimet, ne lepõdj meg. Ezt elõre meg-
mondtam nektek. Nem különb a szolga Uránál. Ha Engem
üldöztek, veletek is így fognak bánni. Azt mondtam:
„Ahol Én vagyok, ott lesz az Én szolgám is.” Hol voltam
Én a földön? A kereszten. Mit tettem Én a földön? Szol-
gáltam. Ezt kell vállalni követõimnek is. Erre hívtam meg
õket. De utána õk is követni fognak Engem az atyai ház-
ba, a menny örök dicsõségébe. Az idõ rövid. Földi szen-
vedéseitek után, ha mindvégig kitartotok, örök jutalom-
mal örvendeztetlek meg titeket.”

2007. júl. 8. Szentségimádáson Jézus: „Drága kislányom,
Szívemnek gyöngyszeme! Ne irigyeld a bûnös szerencsé-
jét, mert nagyon sikamlós talajon áll. Egy pillanat, és ki-
enged a kezébõl mindent. Erre mondtam: „Ne gyûjtsetek
kincset a földön, ahol a tolvaj ellopja, a rozsda megeszi, a
moly megrágja. Gyûjtsetek kincset a mennyben. Ahol a te
kincsed, ott van a te szíved.” A te kincsed Én vagyok, az
Én szeretettõl lángoló irgalmas Szívem, amelyet neked
adok minden szentáldozásban. Minden nap a szívedbe té-
rek. Azt akarom, hogy Velem foglalkozz. Nem lehet két
úrnak szolgálni. Vagy Istennek, vagy a mammonnak.

Most az Én végtelen szeretetemrõl beszélek neked. Már
mielõtt megfogantál volna, öröktõl fogva elhatároztam,
hogy megteremtelek. Szeretetem végtelen volt irántad,
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kit. Neked csak szeretni szabad, mert erre teremtettelek,
mert ez maga a béke, a szabadság és a boldogság, mert er-
re kapod örök jutalmamat.

Szeretlek téged. Szeretetem bearanyoz, mint a nap. Szere-
tetembõl élsz, irgalmamból üdvözülsz. Szeress viszont
Engem! Ez legyen életed legfõbb feladata. Ha szeretsz,
boldoggá teszlek, és nagy békét helyezek a szívedbe. Akik
Engem szeretnek, azok megízlelik a menny örömét, amely
azoknak készült, akik Istent szeretik. A mennyben min-
denki olyan fokban nyeri el az örök boldogságot, ameny-
nyire szerette a földön teremtõ megváltó Istenét. Mit je-
lent az ember részérõl Istent szeretni? Megmondom ne-
ked. Az evangéliumban ezt tanítottam: „Az szeret Engem,
aki Atyám törvényeit teljesíti. Amit a kicsinyek közül egy-
gyel tesztek, azt Velem teszitek.” Az szeret Engem, aki
szükséget szenvedõ embertársán segít. Ha valaki szün-
telenül teszi a jót, megkapja hozzá a szív szeretetének
érzületét is. Vagyis boldog, amikor Rám gondol, Rólam
elmélkedik. Betelik Szentlélekkel, Aki maga imádkozik
a lélekben Istennek tetszõ módon. Ilyenkor a lélek uj-
jong az örömtõl, és nincs más vágya, mint Isten akaratát
megtenni, azaz mindenkit szeretni. Arról ismernek fel ti-
teket, hogy a tanítványaim vagytok, ha szeretettel vagy-
tok egymás iránt.

Maradj kisded, keblemen! Mindig mindenben hagyatkozz
Rám! Én legyek a te Mindened! Apád, anyád, szerelmed,
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delmeskedsz Nekem. Akiket nagyon szeretek, azoknak
megengedem, hogy a lábam nyomába lépjenek, és egye-
süljenek Velem a szenvedésekben. Minél jobban egyesül
Velem egy lélek a szenvedésekben, annál nagyobb dicsõ-
ségben részesítem országomban. Ha egy lélekbõl vértanú
szentet csinálok, azt azért teszem, hogy ellenségei és az
egész világ elõtt legyen alkalma bizonyítani belém vetett
hitét, irántam való szeretetét. Nagy kegyelem a vértanú-
ság. Vértanú szentjeim gyakorolják a legmagasabb fokon
az Isten és a felebarát iránti szeretetet. Nagyobb szeretete
senkinek sincs, mint aki életét adja barátaiért. Én adtam
erre elõször példát a kereszten. Mindazok, akik életüket
adják Értem, az Én jutalmamban részesülnek országom-
ban. Õk a legboldogabbak a mennyben. Szeráfjaim között
imádják a Szentháromságot. Ó, ha fel tudnád fogni, mit je-
lentenek ezek a szavak, már a puszta hallására belehalnál
a boldogságba. De el van rejtve elõled, mert a hitedre
adom a kegyelmet. Amikor majd a hitedet felváltja a be-
teljesülés, a reményedet a semmihez sem hasonlítható bol-
dog színe látás, akkor a most még parányi szikra szerete-
ted izzó lángtengerré válik, amelyben megsemmisül a
múlt, minden sérelem. Már semmi sem számít, csak az
imádás, a színrõl színre látás, és mindent betölt a szeretet.
Erre írta Szent Pál: „Megmarad a szeretet.” Minden más
elmúlik, de a szeretet megmarad, mert Isten a szeretet, és
az Isten örök. Ezért igyekezz szeretetben élni mindenki-
vel, még ellenségeiddel is. Én majd megfizetek mindenki-
nek cselekedetei szerint. Te csak szeress mindig minden-
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miattam. Kigúnyolnak, kiközösítenek titeket. Mivel nem
értenek meg, ezért bolondoknak tartanak. Ma is érvénye-
sek az apostol (Szent Pál) szavai: A zsidóknak botrány, a
pogányoknak balgaság, de a hívõknek örök életük va-
gyok. Rátok, követõimre vonatkoznak a nyolc boldogság
szavai: Boldogok vagytok, ha Énmiattam rágalmaznak ti-
teket, jutalmatok nagy lesz a mennyben. Olvassátok na-
ponta a Szentírást! Ez az Én élõ, eleven szavam. Mind-
azok, aki úgy olvassák, hogy magukra vonatkoztatják,
megtapasztalják, hogy Én szólok hozzájuk. TV, vagy tár-
salgás helyett olvassátok a Bibliát! Ebbõl ismertek meg
Engem, Aki a végtelen szeretet, a ti megváltó Istenetek
vagyok. Aki ismer Engem, az viszontszeret, mert Atyám
vonzza Hozzám. Atyám, Aki minden gyermekét Hozzám,
Megváltójához tereli, különös gonddal vonzza a lelkeket
irgalmas Szívemhez, mint utolsó mentõövhöz, ennek a vi-
lágnak viharos tengerén, hogy el ne süllyedjenek a kárho-
zatba. Ti, akik ismertek Engem, adjatok példát az önzetlen
tiszta szeretetre a hitetlenek elõtt is. Ezáltal hirdessétek az
evangéliumot a környezeteteknek, de elsõsorban a csalá-
dotok körében.”

2007. júl. 29. Szentmisén Jézus: „Szeress mindenkit,
függetlenül attól, hogy méltó-e rá. Én vagyok az örök
szeretet. Én a bûnösöket is szeretem. Az Én szeretetem
és irgalmam befed és megsemmisít minden bûnt, feltéve,
ha megbánják azokat. Én mindent jóra fordítok. Neked
csak szeretni szabad.”
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Megváltód, Istened. Csak Velem oszd meg minden gondo-
dat! Add át Nekem minden fájdalmadat! Én vagyok a te
orvosod, gyógyszered, Akit minden nap magadhoz veszel
a legméltóságosabb Oltáriszentségben. Ha a vérfolyásos
asszony hitével fogadsz a szívedbe, csodákat fogsz meg-
tapasztalni. Én mindenható vagyok, de csak a hitetekre
akarok csodákat tenni. Kérjétek Édesanyám, védõszentje-
itek és õrangyalotok közbenjárását! Sokat tudnak, és akar-
nak segíteni. De nektek kell kérni. Amikor rózsafüzért
imádkozol, Szent Édesanyám beborít palástjával. Palástja
élõ védelem, mert szent angyalai vannak jelen. Imádkoz-
zátok minden nap a rózsafüzért! Szent Anyám nagy ke-
gyelmeket esd ki mindazoknak, akik az Õ imáját kérik. A
rózsafüzér az a tüzes lánc, amely megkötözi a sátánt. A ró-
zsafüzér eloszlatja a gondok sötét felhõit az égen. Megol-
dást hoz minden kilátástalan helyzetre. Védelem minden
veszély ellen, mert mindazokat, akik imádkozzák, Szent
Édesanyám a karján hordozza, és megóvja õket a gonosz
minden cselvetésétõl. Imádkozzátok gyakran, lehetõleg
minden nap, mert háborúkat hiúsít meg, távol tartja az
éhínséget, és békét szerez a világnak. Amikor a rózsafü-
zért mondjátok, igyekezzetek a titkokról elmélkedni. Soha
ne hagyjátok el az üdvözlégyekbõl a titkokat, mert ez a ró-
zsafüzér lényege.

„Úgy küldelek titeket, mint bárányokat a farkasok közé.”
Drága gyermekeim! Ma is helytállóak ezek a szavak. Ti,
akik a világban éltek, szüntelen üldözést szenvedtek Én-
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magában még nem bûn, mert azt is Én adom. De ha kül-
dök a gazdag elé egy szegényt, és az elbocsátja üres kéz-
zel, holott módjában állna segíteni rajta, ezzel súlyos bûnt
követ el. Nem az áll a Szentírásban, hogy az összes sze-
gényrõl kellett volna gondoskodnia, jóllehet még ezt is
megtehette volna, hanem az, hogy aki a kapuja elõtt kol-
dult, még azon sem segített. Innen látjátok, milyen keve-
set kérek. De ha a fösvény még ezt a keveset is sajnálja
odaadni, méltó a kárhozatra. A szegény Lázár azért mehe-
tett Ábrahám kebelére, mert türelemmel viselte nehéz
sorsát. Nem lázadt az Isten ellen. Elfogadta, hogy csak a
kutyák nyaldosták sebeit. Ti is, akik kereszteket hordoz-
tok, és nem lázadtok ellene, hanem türelemmel viselitek
az életetek terheit, elnyeritek általa az örök üdvösséget.
Ez a ti próbatételetek. De jaj azoknak, akik elviselhetet-
len terheket rónak a szegényekre, õk maguk pedig nem
mozdítanak rajta. Már kiérdemelték örök sorsukat, a kár-
hozatot. Ne irigyeljétek a bûnös szerencséjét. Ez az õ pró-
batétele. Ha hûtlen volt a kicsiben, amit rábíztam, nem
fogja elnyerni az igazi kincset, amely öröktõl fogva neki
készíttetett.

A mennyország nem hely, hanem állapot. Nincs helyhez
kötve, mint ahogyan az üdvözült lelkek sem. Azt mond-
tam: A mennyország köztetek van, ha szeretetben éltek
egymással. A mennyország mindenütt jelen van, kivéve a
bûnt, és a poklot. A mennyország a ti szívetekben van,
amikor imádkoztok, és ezért boldogok vagytok. A nagy
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2007. júl. 30. Szentségimádáson Jézus: „Én irgalmas va-
gyok. Szeress Engem mindenek fölött, és szeresd döntése-
imet! Soha ne kérdõjelezz meg egyet sem! Az Én igazsá-
gom ez: Szeretet és irgalom. Mindent az alázat tükrében
láss! Mindent az üdvösségetekre adok. Azért vagyok ilyen
irgalmas és szeretetteljes, mert e nélkül egyetlen lélek sem
üdvözülne. Az irgalom az egyetlen ajtó, amelyen keresz-
tül beléphettek az atyai házba. Az Én irgalmam, szerete-
tem jele. Ti is legyetek irgalmasok! Szeressétek a bûnösö-
ket, és imádkozzatok értük, hogy megmeneküljenek az
örök kárhozattól. Ó, ha tudnátok, mit jelent: Örök kárho-
zat! Még a kínhalált is elvállalnátok, csakhogy lelkeket
mentsetek a pokol tüzétõl. Kicsinyeim! A mennyben min-
den lélek annál gazdagabb, minél több lelket ment meg az
örök kárhozattól. Igyekezzetek szentül élni! Már a puszta
életszentségetekre lelkek ezreivel ajándékozlak meg ben-
neteket. Szeressetek, imádjatok, szeressetek! A szeretete-
tekbõl fakadó áldozataitokra és jócselekedeteitekre sok-
sok lélekkel jutalmazlak meg benneteket. Életetek legfõbb
célja ez legyen: Lelkeket menteni az örök életre. Akkor
nem éltetek hiába, és a dicsõséges Szent Pállal együtt ti is
elmondhatjátok: Élek pedig többé nem én, hanem a Krisz-
tus él bennem.”

2007. aug. 5. Szentségimádáson Jézus: „Ma a fösvény
gazdagról és a szegény Lázárról beszélek neked. A fös-
vény gazdag halála után azonnal a kárhozatra ment.
Azért, mert fösvény volt. A gazdagság, az anyagi jólét ön-
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zol, és ez a legnagyobb kitüntetés. Országomban megosz-
tom veled dicsõségemet, mert ahol Én vagyok, ott lesz az
Én szolgám is.

Most a kicsinyek gazdagságáról beszélek neked. „Ne félj
te kisded nyáj, úgy tetszett Atyátoknak, hogy nektek adja
az országot.” A kisdedeké a mennyek országa. Az imádko-
zó kisded lelkekért tartja fenn Atyám ezt a világot. Emlék-
szel? Nemrég olvasták fel a szentmisén Ábrahám alkudo-
zását Istennel: Ha tíz igaz van a városban, megmenekül-e
az egész város? Atyám végtelenül irgalmas, és az imádko-
zó lelkekért kegyelmez meg ennek a bûnös világnak. De
jaj azoknak, akik megvetnek Engem, és lábbal tiporják
törvényeimet. Ha meg nem térnek, elvesznek örökre.
Atyám megtisztítja ezt a világot. Ez a tisztítás már elkez-
dõdött, de a bûn annyira megvakította az embereket, hogy
észre sem veszik. Pedig természeti katasztrófák, háborúk
és járványok vannak. Ha nem tér meg a világ, a csapások
egyre jobban fokozódnak, míg végül nagyon sokan meg-
halnak. Minél több imádkozó lélek van egy településen és
egy országban, annál jobban kegyelmez Atyám annak a
helynek. Elsõsorban a lelkek megtéréséért imádkozzatok,
mert ha megtérnek, akkor jobbra fordul a sorsuk, és meg-
szûnnek a csapások. Így volt ez Ninivében is. Ha ma bûnbá-
natot tartanának az egész világon, akkor a világ paradicsom-
kertté változna. Maga a Szentlélek szállna le, és tanítaná az
embereket, akik mind szeretetben, békében és jólétben élné-
nek, mint egykor az elsõ emberpár a bûnbe esés elõtt. Gyer-
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beteljesüléskor ugyanezek az érzések fognak betölteni
titeket, csak még hatványozottabban. Most annak a vég-
telen örömnek még egy mikronnyi részét sem vagytok
képesek elviselni, mert belehalnátok. De hogy el ne fá-
suljatok ebben a siralomvölgyben, azért megjutalmazlak
benneteket a menny elõízével, hogy kibírjátok, hogy
amíg itt testben éltek, meg vagytok fosztva szent színem
látásától. Azért jutalmazlak meg titeket lelki örömökkel
minden jócselekedeteitekért, hogy tudjátok, jó úton halad-
tok az üdvösség felé. Azért bocsátok lelki fájdalmat, szo-
morúságot és nyugtalanságot a bûnben élõ rabokra, hogy
tudassam velük: Mielõbb térjenek le a bûn útjáról, ami az
örök szenvedésbe sodorja õket. Térjenek meg Hozzám,
üdvözítõ Istenükhöz, Aki féltékenyen szeretem õket, hisz
a Véremen váltottam meg az örök kárhozattól. 
Kislányom! Jó úton jársz. Nagyon szeretlek téged. Min-
den kérésedet meghallgatom. Kiválasztottalak téged, és
kinyilatkoztatom magamat neked. Elhalmozlak kegyel-
meimmel, mert hûségesen sáfárkodsz velük. Csak az
örök hazában fogod meglátni, mennyi lelket mentettünk
meg mi ketten együtt az örök kárhozattól. Mivel úgy ta-
nítod törvényeimet, hogy éled azokat, ezért igen naggyá
teszlek országomban. Folytasd továbbra is a lélekmen-
tést. Még halálod után is sok lelket mentek a könyvünk
által. [Így hívja az Úr Jézus a lelki naplót.] Ne törõdj az
emberek véleményével. A sátán acsarkodik rajtuk keresz-
tül ellened. Amikor gúnyolnak, nézz Rám a keresztre!
Nem különb a szolga az Uránál. Az Én sorsomban oszto-

152



mert a lelkük mélyén érzik, tudják, hogy õk az örök élet
részesei. Azé az örök boldogságé, amelyet Én szereztem
meg nekik a keresztfán.

Nagyon szeretlek benneteket. A Golgotán bizonyítottam
irántatok való szeretetemet. Már ott elõre láttam, a hûsége-
seket mindhalálig. Jóllehet minden az Én kegyelmem, de ti
is kelletek hozzá. Atyám szabad akaratot adott nektek, és Is-
ten ezt a legmesszebbmenõkig tiszteletben tartja. Ha nem
lenne szabad akarat, nem lenne pokol, de még tisztító tûz
sem. Mert Isten az embert a paradicsomkertbe teremtette, és
ha szabad akaratából nem vétkezett volna, mindvégig ebben
a boldog állapotban maradt volna. Ezért mindazok, akik kö-
vetnek Engem, nagy kincsek számomra, mert hûségükkel és
viszont szeretetükkel megvigasztalnak Engem, mert miattuk
nem volt hiábavaló keresztáldozatom. Csak ezért illet meg
titeket örök jutalom országomban, mert szabad akaratotok
révén a ti döntéseteken múlt kitartásotok, eredményes harco-
tok ellenfelemmel, a sátánnal. Mindezt csak irántam való vi-
szont szeretetetekbõl tudjátok felmutatni. Ezért éltem elétek
példát a szeretetre, mert elõre láttam, hogy követõkre találok
bennetek, Véremen megváltott drága kincseim, vigaszaim
és örömeim a Golgotán. Ti is gyûjtsetek ilyen kincseket! Ál-
dozataitokkal és kitartó imáitokkal mentsetek lelkeket! Õk
legyenek vigaszaitok és örömeitek a szenvedésben, a köny-
nyekben. Õk, a megmentett lelkek, akikkel dicsõségemet
növelitek. Jóllehet, az e nélkül is teljes, de ti, akik mindent
Isten nagyobb dicsõségére tesztek, ezért teszitek.”
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mekeim! Ha mindegyikõtök csak egy lelket ment ki a sá-
tán karmaiból, akkor már nem élt hiába a földön. Igyekez-
zetek elsõsorban életpéldátokkal hirdetni az evangéliu-
mot, mert ez a legnagyobb ima, és ez a leghatásosabb
evangelizáció. Ma sok keresztény úgy él, mint a pogá-
nyok, és ez a negatív példa inkább elriasztja, mint vonzza
az Istent keresõ lelkeket. Nehéz lesz a számadás az ilyen
farizeus álkeresztényeknek. Ti viszont kicsinyeim, marad-
jatok meg az evangéliumi életszentségben! Alázattal vi-
seljétek el, ha kiközösítenek és kigúnyolnak titeket Énmi-
attam. Országomban ti lesztek az Én büszkeségem, akik-
kel dicsekedni fogok a szent angyalok seregei elõtt. 

Most a bûnösök megtérésérõl beszélek neked. Már sok-
szor szóltam errõl a témáról, de most új dolgokat mondok
el ezzel kapcsolatban. A bûn olyan, mint a béklyó, mint a
csapda, amely foglyul ejti a kiszemelt áldozatot. Ezért
mondtam: Aki megtartja tanításomat, az szabad lesz. Aki
bûnben él, az rabja a bûnnek, a sátánnak. Én vagyok a
Szabadító. Aki Bennem hisz, és átadja magát Nekem, az
megszabadul a bûntõl. Én teszem szabaddá Szent Vérem
által, amely megtisztítja a bûnök szennyétõl, és fehérbe
öltözteti a lelket. Már itt és most, ebben a földi életben
mennyegzõs köntöst adok rá, amelyben beléphet orszá-
gomba. A menyegzõs köntös az Én megváltó drága Szent
Vérem, amely azokon a lelkeken csillog, akik megtisztí-
tották magukat a Bárány Vérében. Akik e mennyegzõs
köntöst viselik, azok már itt a földön boldogok. Azért,
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den élethelyzetet elfogadsz, és mindig boldog leszel Én-
bennem. Mert a boldogság titka ez: Elégedettnek lenni a
sorsoddal. Isten kezébõl fogadni mindent. Mindig min-
denben meglátni a jót. Ha így élsz, nem tud kísérteni a sá-
tán. Béke fog uralkodni a szívedben, és állandó lesz a há-
laadás az ajkadon.”

2007. aug. 27. Szentségimádáson Jézus: „Drága kislá-
nyom! Nagyon szomorú vagyok. Megszomorít a világ
tengernyi, óceánnyi sok nagy bûne. A bûnök már az
egekbe csapnak fel. Mérhetetlenül szomorú vagyok. A
paráznaság nem bûn, hanem „szeretet”. Az abortusz nem
gyilkosság, hanem „baleset”. Ó, ha tudnák ezek a szeren-
csétlenek, hogy mennyit kell szenvedniük ezért odaát. Itt
irgalmas vagyok. Türelemmel várom megtérésüket. De
már közel az idõ, amikor eljövök, hogy lángokban ítél-
jem meg a világot. A tisztítás már elkezdõdött. Ha a föld
népe nem tér meg, a csapások egyre fokozódnak. Sok
lesz a halott. Végül az emberek kétharmada kipusztul.
Beteljesül Zakariás próféta jövendölése. (Zak.13,8) Alig
akad túlélõ a földön. Figyelmeztetéseim nagyon komo-
lyak. Az Egyházat is megtisztítom. Aki áll, vigyázzon,
hogy el ne essék! Nagyon szomorú vagyok, mert sok lé-
lek megy a kárhozatba. Sok lélek, akikért Szent Véremet
ontottam. Sírok, vérkönnyeket ontok értük. Fáj, mérhe-
tetlenül fáj, hogy örökre elvesznek. Örökre, mindörökre.
Pedig a megváltás õrájuk is vonatkozik, de nem akarnak
megtérni.”
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2007. aug. 7. Ma van 24 éve annak hogy, elõször szólt
hozzám az Úr Jézus, és meghívott a szentáldozásra. 
Szentségimádáson Jézus: „Légy engedelmes! Ne engedd
meg, hogy a sátán kísértsen! Azonnal vesd el magadtól,
amikor közeledik! Nekem akkor vagy tetszésemre, ami-
kor bízol Bennem, ha teljesen Rám hagyatkozol minden-
ben. A legkisebb bizalmatlanság, és az ebbõl fakadó el-
keseredés jobban fáj szeretõ irgalmas Szívemnek, mint a
világ összes bûne együttvéve. Kiválasztottalak téged.
Rengeteg kegyelemmel halmoztalak el, ezért nagyon
sokról adsz számot. Köszönd meg, hogy mindig figyel-
meztetlek. Szeretetem mûveli ezt benned. Élj méltókép-
pen ahhoz a kiválasztottsághoz, amelyben részed van!”
Szentmisén, szentáldozás elõtt Jézus: „Szívemet adom ne-
ked. Szívem a te menedéked. Bízzál Bennem élõ, eleven
hittel!”

2007. aug. 8. Szentségimádáson Jézus: „Én kedves kivá-
lasztott drága kislányom! Én szabom meg mindennek az
idejét. Mint ahogy azt eddig is tapasztaltad, Én irányítok,
idõzítek mindent. Minden úgy van jól, ahogyan Én cselek-
szem. Így van ez a te életedben is. Ahelyett, hogy kesereg-
nél, inkább így imádkozz: Jézusom Rád bízom magam.
Hiszem, hogy minden a javamra válik. Kérlek, add, hogy
maradéktalanul teljesítsem rám vonatkozó örök tervedet.
Jézusom mindenek fölött szeretlek Téged, és bízom Ben-
ned. Te gondoskodj, Te cselekedj. Ámen.
Ha így imádkozol, nem tud kelepcébe csalni a sátán. Min-
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2007. aug. 29. Keresztelõ Szent János vértanúsága ünne-
pén, szentségimádáson Jézus: „Drága kislányom! Nagyon
szeretlek. Szeretetemnek nincs határa. Mindent odaadtam
értetek. Az életemet is. Ti is adjatok oda mindent a lelke-
kért! Ne sajnáljatok semmi áldozatot! Még ha az életeteket
is kérem, azt is adjátok oda. Minél több áldozatot hoztok
tiszta, önzetlen szeretetbõl, annál több lélekkel ajándékoz-
lak meg benneteket. Ne féljetek azoktól, akik a testet meg-
ölik. Már jó elõre felkészítettelek benneteket. Üldözni
fognak titeket az Én nevemért. Sõt, a véreteket fogják ki-
ontani az Én tanításomért. Kérd Keresztelõ Szent János
közbenjárását, hogy imádkozzon mindazokért, akik vérta-
núk lesznek. Kérje számukra a végsõ állhatatosság ke-
gyelmét. Most pedig imádj, és örvendezz Énbennem.”

2007. aug. 30. Szentségimádáson Jézus: „Drága kislá-
nyom! Az idõ elközelgett. Jeleket küldtem országotoknak,
a fenyegetõ csapás jeleit. Augusztus 20-a Magyarország
államalapításának az ünnepe, amelyet elsõ szent királyo-
tok, Szent István vitt végbe. Ezen az ünnepen tavaly,
2006-ban meghiúsult a világi ünnepelés, mert olyan vihart
bocsátottam rájuk, amilyet addig még nem tapasztaltak.
Ebben az évben ugyanazon a napon olyan idõjárást adtam,
hogy meghiúsult a Szent Jobb körmenet. Ez a két jel azt
jelenti, hogy mind az ország, mind a Magyar Egyház meg
lesz rostálva. A türelmi idõ lejárt. A katolikusok – tisztelet
a kivételnek – nagyon eltávolodtak az õsegyház életszent-
ségétõl. Sokan csak a maguk dicsõségét és hasznát haj-

159

2007. aug. 28. Szentségimádáson Jézus: „Drága kislá-
nyom, Szívemnek gyöngyszeme! Most a nagy találkozás-
ról beszélek neked. Várd kitörõ örömmel, mert minden vá-
gyadat felülmúlja. Ha a világ összes örömét összeadnád, és
azt megszoroznád milliószor millióval, az is semmiség len-
ne ahhoz az örömhöz, amit akkor fogsz átélni, amikor
meglátsz Engem, üdvözítõ Istenedet. Tudod miért? Azért,
mert Én oly nagyon szeretlek téged, mint senki más. Az
életemet adtam érted, a Véremet ontottam érted, hogy tá-
gasra nyissam elõtted országom kapuját. Kínszenvedésem
egyedül a ti javatokat szolgálta. Most is a világ végezetéig
szenvedek a szentségtörések miatt, de a ti üdvösségetekre
mégis köztetek maradok a szentségekben. Adj ezért hálát!
Szeress viszont Engem olyan tisztán és önzetlenül, mint
ahogyan Én szeretlek téged. Egyedül a szeretet számít.
Csak a szeretet jöhet át a túlsó partra, országomba. Ott nem
ismerünk gyûlöletet, sértést, haragot, semmi ilyet. Ott csak
szeretet van. Országomban minden lélek annyira boldog,
amilyen mértékben szeretett a földön. A szeretet a fõpa-
rancs. Ezt igyekezzetek megélni a maga teljességében. Ak-
kor mindent megtesztek, amit parancsoltam nektek. Akkor
Nekem fogtok szolgálni, és megtisztel titeket az Atya. Ma-
radjatok meg az Én szeretetemben! Így tegyétek vonzóvá a
keresõ emberek számára Egyházamat. Csak így ismerhet-
nek fel Engem bennetek, Aki magam vagyok a szeretet.
Merülj el szeretetemben! Imádj, imádj, imádj! Borulj le
elõttem, úgy kérd bocsánatomat e bûnös világ számára. Ne
feledd: A kicsinyek imái tartják fenn a világot.”
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mon imádást, rablást, kapzsiságot, hatalmaskodást, és ér-
zékiséget. Ezek által földre teper, gúzsba köt, és a pokol-
ba taszít. Nem nézhetem tovább tétlenül, hogy Szent Vé-
remen megváltott gyermekeim szívét ellenfelem bitorolja.
Ki fogom õt ûzni onnan, és elfoglalom jogos helyemet.
Készüljetek! Aki áll, az vigyázzon, hogy el ne essék! Aki
életszentségben él, az legyen még tökéletesebb! Így mu-
tassatok példát ti, Véremen megváltott gyermekeim, bûn-
ben élõ társaitoknak! Legyetek világító fáklyák! Ha taní-
tásom nem kell, életpéldátokkal hirdessétek az igét. De
számítsatok rá, hogy ezért meg fognak ölni benneteket. Ti
akkor se legyetek a sátán cimborái! Hûségetekkel bizo-
nyítsátok, hogy méltóak vagytok a keresztény névre! Ne
féljetek! Én megerõsítelek benneteket. Olyan ékesszólást
adok Szentlelkem által, amely méltó hirdetése lesz dicsõ-
ségemnek. Vigyázzatok! Imádkozzatok! Mindent tudtul
adtam nektek. Mindez nagyon közel van, és hirtelen jön.

Most a világ megtisztításáról beszélek neked. Ez már el-
kezdõdött. Minden hirtelen jön. Az egyik helyen tûz, a
másikon a víz. Másutt földrengés, földcsuszamlás. Kitele-
pítés, menekülés. Tudod miért van mindez? Azért, hogy az
anyagban bízó embereket rádöbbentsem az igazi értékre,
amely az élet. Azért, mert a földi lét ideje alatt lehet és kell
felkészülni az örök életre. Tudod hogyan? Az irgalmasság
jócselekedeteivel. Az õszinte felebaráti szeretettel. Ehe-
lyett mi van? Kapzsiság, önzés, harácsolás, önimádat,
gyûlölet, kisemmizés. Atyám ezért fosztja meg õket bál-
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hásszák. Sok keresztény úgy él, mintha pogány lenne.
Atyám már nem tûri tovább, hogy Engem, az Õ Szent Fi-
át bûneikkel újra meg újra kigúnyoljanak, megostorozza-
nak és keresztre feszítsenek. Atyám elküldi szent angyala-
it, és megtisztítja ezt az országot, és benne az Egyházat.
Ezt jelenti a két egymást követõ évben az államalapítás
napjára idõzített két vihar. Szent István maga könyörög ér-
tetek az összes magyar szenttel együtt, hogy ne hagyjam a
kárhozatba zuhanni ezt a népet, amely Szent Édesanyám
tulajdona. Nagyon szomorú napok következnek országo-
tokra. A bûnök már az égbe csapnak. A jó Atya megfenyí-
ti gyermekét, még mielõtt az a vesztébe rohanna. Atyám a
szenvedések által menti meg a lelkeket. Adjatok ezért há-
lát. Maga a Szentlélek könyörög az Egyház papjai és hívei
által az egész ország megtéréséért. Meghallgattam imáito-
kat. Magyarország újjá fog születni. Sok megtérés lesz.
De ahhoz, hogy újjászülessen, elõbb meg kell tisztulnia.
Ez pedig szenvedés nélkül nem lehetséges. A bûnöket le
kell vezekelni. Méghozzá maguknak a bûnösöknek. Az
idõ lejárt. Megkezdõdött Magyarország megtisztítása.
Egyedül azért imádkozzatok, hogy Isten akarata teljesül-
jön, mert csak ez válik az üdvösségetekre. Nem az anyagi
jólét a fontos, a fölösleges gazdagság, mert minden itt ma-
rad. Én a lelkekért ontottam a keresztfán Véremet. Én az
üdvösségetekért adtam oda az életemet. Én a ti szívetek
szeretõ Királya akarok lenni, hogy elvezesselek titeket az
örök boldogságra. De ti nem engedtek be a szívetekbe.
Helyettem a sátán trónol bennetek. Mit ad nektek? Mam-
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egész világ. Összeomlik a jelenlegi társadalmi rendszer. Ez
a világ megérett a pusztulásra. Helyébe egy új, szebb világ
jön. De elõbb Atyám megtisztítja a bûntõl. A mammon-
imádástól, a hatalmaskodástól, az uralkodástól, a parázna-
ságtól és a többi erkölcstelenségtõl. Mindez azért van, mert
a feje tetejére állították az értékrendet. Már nem tudják
megkülönböztetni a jót a rossztól. Ennek az oka az egoiz-
mus, az önimádat. Mindenki csak a maga hasznát keresi a
másik rovására. A gazdag országok kiszipolyozzák a sze-
gényeket. Egyes államok egyenesen világuralomra törnek.
Õk akarják megszabni, hogy mit tehet a másik, miközben
demokráciáról beszélnek. A fejlett országok magukat pusz-
títják ki. Csak fajtalankodnak, de nem szaporodnak. Az
emberek saját magukat mérgezik. Kábítószer-, alkohol-,
nikotinfüggõk. Mindez azért van, mert Én, az Isten, a Meg-
váltó és az Atya és a Szentlélek nem kellünk. Õk maguk-
nak az isten. De minden bálvány, amit Isten elé állítanak.
Az ego is. Végül minden bálvány megöl. Egyedül Isten az,
Aki éltet. Nagyon-nagyon szomorú vagyok. Én minden
embert boldogságra, szeretetre, békére teremtettem. Bele-
ültettem minden megfogant élet lelkébe, hogy keressen
Engem, mert mindezt csak Bennem találja meg. Szomjaz-
zák a békét, a szeretetet és a boldogságot, de helyettem bál-
ványokat imádnak, és azt hiszik, hogy ezáltal mindent
megtaláltak, és közben lesüllyedt rabok lesznek, boldogta-
lanok, nyugtalanok, szeretetlenek, mert a bálványaik áldo-
zatai. Bûneik miatt pedig süketekké és vakokká váltak ta-
nításaim befogadására. Pedig az Én tanításom lélek és élet,
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ványaiktól, hogy belássák, nem az anyagiakban való bõ-
velkedéstõl függ az ember élete, hanem a kölcsönös sze-
retetre adja Isten az üdvösséget. Ó, ha tudnátok, mennyi
megtérés származik egy-egy ilyen katasztrófa helyzetbõl!
Amikor az emberek látják vesztüket, már nem érdeklik
õket a tárgyak, a ház, a kocsi, hanem csak az élet. Gyerme-
keik, szeretteik élete, és a saját életük. Akkor Hozzám ki-
áltanak: Istenem segíts! Ne hagyj elveszni! Én akkor leha-
jolok hozzájuk, és válaszolok kiáltásukra. Tudod hogyan?
Úgy, hogy megéreztetem velük jelenlétemet, szeretetemet.
Más embereket arra indítok, hogy segélycsomagokat küld-
jenek nekik. Így ráeszmélnek, hogy mi a helyes értékrend.
Az élet Isten nagy ajándéka, amelyet arra kaptak, hogy
gyakorolják a felebaráti szeretet jócselekedeteit. Ezután
már ne maguknak, és ne az anyagiak gyûjtésének éljenek,
hanem Annak, Aki magának teremtette õket. Istent szeres-
sék mindenek fölött, úgy, hogy megtartják törvényeit. Ez
az egyedüli boldogság a földön, és csak ezáltal nyerik el
az örök életet. Így lássátok az eseményeket. Isten örök
bölcsessége messze felülmúlja az emberi értelmet. Az
Atya lelkeket ment az örök életre. Az Isten örök távlatban
gondolkodik. A hídon nem építenek házat. A híd arra szol-
gál, hogy átmenjenek rajta a folyó túlsó partjára. A földi
életet arra kaptátok, hogy felkészüljetek az örök életre, és
megérkezzetek az Atya házába.”

2007. szept. 2. Szentségimádáson Jézus: „Írd drága kislá-
nyom, Szívemnek gyöngyszeme! Nagy változás elõtt áll az
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Most az Oltáriszentségrõl beszélek neked. Ebben szenve-
dem el a legtöbbet. Újra meg újra keresztre feszítenek En-
gem mindazok, akik szentségtörésben vesznek magukhoz.
Rengeteg ilyen ember van. Gúnyt ûznek Belõlem. Ezt
mondják magukban: „Úgyis irgalmas. Ez nem is bûn.
Egyszerûen szeretjük egymást. Õ teremtett minket ilyen-
nek. Ha jól érezzük együtt magunkat, kinek ártunk vele?”
Így vélekednek a paráznaságról, amiben élnek. Szemér-
metlen öltözetük nekik természetes. Elcsábítják a másik
férjét, feleségét, nekik van igazuk. Õk boldogok, és csak
ez a fontos. Az a baj, hogy papjaim keveset beszélnek a
pokolról, az örök kárhozatról. A tíz parancsról, a súlyos
bûnökrõl, amelyek miatt el lehet kárhozni. Mindenki ter-
mészetesnek veszi a bûnt, a mezítelenséget az utcán, az
erkölcstelenséget, a lopást, a csalást, a részegeskedést, a
lezüllést. Ó, ti gyermekeim, ha fel tudnátok fogni az Én
tökéletes Szentségemet, és azt az undort és kínszenvedést,
amit Én egy bûnben élõ ember lelkében érzek, belehalná-
tok. Szent Pál leírta, hogy aki nem különbözteti meg az
Oltáriszentséget a közönséges kenyértõl, vagyis ha hitet-
lenül veszi, a kárhozatára veszi. De ha súlyos bûnben ál-
dozik, ugyanígy a kárhozatára veszi. Sajnos errõl is na-
gyon keveset beszélnek papjaim, pedig manapság nagyon
idõszerû volna. Még talán soha nem áldoztak annyian sú-
lyos bûnben, mint most. A többi bûnt meg sem említettem:
Hazugság, a felebarát megkárosítása, megrágalmazása.
Ezek szintén nagyon súlyos bûnök. Ott vannak a Szentírás
utolsó lapján felsorolva. Ezek nem örökölhetik Isten or-
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de csak annak, aki befogadja. Ítélet mindazok számára,
akik elutasítják. Imádkozzatok! Imádkozzatok! Imádkoz-
zatok! Addig, amíg még van idõ, amíg tart a kegyelem.
Mondom nektek, már itt van, és hamarosan lecsap az ítélet,
Isten igazságossága a földre. Fausztinának ezt mondtam:
Hirdesd irgalmasságomat, amelyet utolsó mentõövként
adok e bûnös emberiség számára. De ha elutasítja, igazsá-
gosságom szerint ítélem meg a föld lakóit. Menj végig egy
utcán. Nézd meg a nõket. Kiveszett belõlük a szemérem.
Szinte mind paráznaságban él. Még a szentségi házasság-
ban is, mert nem kellenek a gyermekek. Csupán élvezeti
cikknek tekintik egymást. Az áldozat elõl menekülnek. A li-
berális nézetrõl jobb nem is beszélnem. Az emberi nem ki-
gúnyolása, amikor nõ nõvel, vagy férfi férfival köt „házas-
ságot”. És még ezek az ártatlanokat is meg akarják rontani
azzal, hogy örökbe fogadják õket. Nem, ezt nem tûrhetem
tovább. Tûz által fogom megtisztítani a világot. Rá fogom
döbbenteni a bûnben élõ embereket, hogy nagyon-nagyon
rossz úton járnak. Hiába árasztom ki rájuk kegyelmeimet,
õk süketek és vakok annak befogadására. Megfosztom
õket bálványaiktól. Igazságosságom lesújt a földre, és an-
nak lakóira. Ti kicsinyeim, akik Engem Megváltótokat kö-
vettek, ne féljetek! Én mindig veletek vagyok. Kimondha-
tatlanul szeretlek benneteket. Ti az Én Szívemben vagytok,
és Én a ti szívetek Királya vagyok. Ti osztoztok az Én
szenvedéseimben: a kiközösítésben, a meg nem értettség-
ben, az üldözésben. De ne féljetek! Én veletek vagyok.
Nagy lesz jutalmatok a mennyben.
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hõségben. Tanítottam, mindenféle betegséget meggyó-
gyítottam. Halottakat támasztottam fel. Mit kaptam érte?
Féltékenykedést, hatalomféltést, elárulást. Sokszor még
köszönetet sem mondtak (kilenc leprás). Tõletek is ezt a
szeretetet kérem. Ne csak azt szeressétek, aki viszonozza.
Mindent Nekem tesztek. Én bizonyítottam, hogy tökélete-
sen szeretlek titeket. Az életemet is odaadtam értetek a
kínhalálban, és minden sértés ellenére veletek maradok az
Oltáriszentségben a világ végezetéig. Szeressetek viszont!
Engem lássatok minden szegényben, rászorulóban, külö-
nösen hittestvéreitekben, akiket elétek hozok. Kövessetek
Engem az önmegtagadásban, a kereszthordozásban. Így
hozzatok áldozatokat másokért. Én Isten létemre szolga
voltam köztetek. Megmostam tanítványaim lábát. Majd az
életemmel fizettem a ti üdvösségetekért. Ti Engem szol-
gáljatok a felebarátban, és ha kell, akár az életeteket is ad-
játok oda másokért. Így lesztek hasonlókká Hozzám.
Ezért kaptok jutalmat a mennyben. 

Az idõ lejár. Hamarosan beteljesülnek szavaim. Ti, akiket
kiválasztottam magamnak, és elhalmozlak kegyelmeim-
mel, várjátok kitörõ örömmel a Velem való nagy találko-
zást, mert az lesz életetek csúcspontja. Én leszek minden
vágyatok boldog beteljesülése. Én letörlök a szemetekrõl
minden könnyet. Énbennem elnyeritek az örök boldogsá-
got. Mert Énbennem cselekedtétek a jót földi életetekben,
és Én megfizetek nektek tetteitek szerint. Mindazok, akik
Nekem engedelmeskednek, örök jutalomra számítsanak,
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szágát. Sokan úgy áldoznak, hogy gyûlöletet, haragot táp-
lálnak a felebarát iránt. Pedig aki nem bocsát meg ellensé-
gének, annak Atyám sem bocsát meg. Az ilyennek a gyó-
nása is szentségtörés, a feloldozása érvénytelen. Ezek sem
örökölhetik Isten országát. Csak aki teljesíti a fõparancsot,
a szeretetet Isten és a felebarát iránt, csak az áldozhat, és
mehet be Atyám országába. Íme az Oltáriszentségben el-
szenvedett kínjaim a bûnösök miatt. Imádkozzatok papja-
imért, hogy a Szentlélek szócsövei legyenek, és beszélje-
nek a szentáldozás feltételeirõl, és az örök kárhozatról. Ti
pedig kicsinyeim, akik teljes szívetekbõl önfeledten sze-
rettek Engem, adjatok hálát minden szentáldozásotokért,
mert egyedül miattatok maradtam itt a világ végezetéig,
hogy titeket tápláljalak Szent Testemmel és Véremmel,
hogy megerõsítselek a sátán támadásaival szemben, és üd-
vözítselek. Látjátok mily hatalmas és tökéletes az Én szere-
tetem, mennyit tûrök és szenvedek azért, hogy a szívetekbe
térjek. Legyetek ezért nagyon boldogok, és szüntelenül
imádjatok a lelketekben. Nemcsak a templomban, hanem
az otthonaitokban is. Mert ti vagytok a templom, ti vagytok
az ostya, mert Én, az Isten bennetek trónolok.

Most szeretetemrõl beszélek neked. Az Én szeretetem csu-
pa lemondás, önmegtagadás. Lejöttem közétek a földre,
hogy megtestesüljek Szent Anyám méhében. Ott hagytam
Atyámat, a mennyet, az angyalokat, a tökéletes boldogsá-
got. Mit kaptam helyette? Meg nem értést, gúnyt, verést,
keresztre feszítést és kínhalált. Gyalogoltam hidegben,
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becsapni õket a sátán, aki ezt sugallja nekik: „Élvezzétek
az életet, amíg csak lehet, mert úgyis meghaltok.” De ez
hazugság. Az igazság ez: Ez a földi lét valóban elmúlik, de
ezt az idõt arra kaptátok, hogy megszerezzétek alatta hal-
hatatlan lelketek számára az örök boldogságot. Ha ezt el-
mulasztjátok, halhatatlan lelketek örökké kárát vallja, va-
gyis örökké szenved. Mivel Én vagyok a feltámadás és az
élet, ezért a kárhozatot örök halálnak nevezitek, és jól te-
szitek, mivel nélkülem nincs élet. De a pokolban mind-
örökké szenvednek a lelkek, és a feltámadáskor a kárho-
zottak lelkei is feltámadnak az örök szenvedésre, az örök
büntetésre. Ezért mondtam: Nincs halál, mert az ember
lelke halhatatlan. Csak a test az, amely porrá lesz, vagyis
feloszlik, miután a lélek kiszállt belõle, mert a test a föld-
bõl vétetett. Ezért mondtam Evangéliumomban: „A lélek
az, ami éltet, a test nem használ semmit.”(Jn.6,63) Ezért
kértem tõletek az önmegtagadást, mert a test kívánsága a
lélek kárhozatát okozza, de aki lélek szerint él, az meg-
menti lelkét az örök életre.”

2007. szept. 4. Szentségimádáson Jézus: „Drága kislá-
nyom! Az idõ elérkezett. Már benne vagytok a tisztítás-
ban. Sok lélek menekül meg a szenvedések által. Ti is
adjatok hálát a nélkülözésért (vagy más keresztért, amit
küldök), amikor a nehézségek miatt összekulcsoljátok
kezeteket, és imákat mondotok Nekem. Ha az emberek
szeretnének Engem, nemcsak akkor imádkoznának, ami-
kor baj éri õket, hanem szüntelenül. Dicsõítenének, hálát
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mert Én igazságos vagyok. Egyetlen apró jótettnek sem
marad el a jutalma. Majd ha országomban lesztek, akkor
fogtok szembesülni tökéletességemmel, szentségemmel.
Ez azt jelenti, hogy végtelenül jó és irgalmas vagyok. De
végtelenül igazságos is. Minden elfogultság és személy-
válogatás nélkül megfizetek mindenkinek a tetteiért.
Aszerint, hogy földi életében jót vagy gonoszat cseleke-
dett. Számon fogok kérni minden kegyelmet, minden in-
dítást, minden alkalmat, amelyet Én adtam, hogy megtet-
tétek-e a jót, amikor lehetõséget adtam rá. A mulasztás is
nagy bûn. A pokol útja ki van rakva a meg nem valósított
jó szándékok köveivel. Olyan ez, mint amikor a hazug
ember fût-fát ígér, de semmit sem teljesít. Ha a munkás
nem dolgozik, nem érdemel bért. Így van ez Nálam is. Ha
nem élsz a lehetõséggel, és nem teszed meg akaratomat,
amelyet a lelkiismeretedbe írtam, nem kapsz jutalmat.
Drága kicsinyeim, Szívemnek kiválasztott gyermekei! Fo-
gadjátok meg tanításomat! Úgy háláljátok meg, hogy tet-
tekre váltjátok azokat. Ékesítsétek fel magatokat sok ön-
zetlen szeretetbõl fakadó jócselekedettel. Atyám bõsége-
sen meg fog jutalmazni benneteket országában. Dicsõítsé-
tek Õt szüntelen a Szentlélekben!

Drága kislányom! A halál egészen más, mint ahogyan azt
a földön elgondolják. Halál nincs. Amikor Atyám az em-
bert megteremtette, és lelket lehelt bele, az Õ lelkébõl
adott az embernek, amely halhatatlan. Ezért az ember lel-
ke is halhatatlan. Ó, ha az emberek ezt tudnák, nem tudná
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szeretetet, hanem csüngj az Én Szívem szeretetén. Le-
gyen neked elég az Én kegyelmem, amely mindeneket
felülmúl.

Ne sírj! Én veled vagyok. Én bekötözöm és meggyógyí-
tom sebeidet. Én mindenható vagyok. Bízzál Bennem!
Add át Nekem minden terhedet, szomorúságodat, gondo-
dat. A mennyben majd meglátod mindennek az értelmét,
az okát. Most ne kutasd! Most még élj a hitben! Higgyed,
hogy veled vagyok, hogy segítek, hogy mindenható va-
gyok, és Én mindenkinél jobban szeretlek téged. Én va-
gyok a te Testvéred, Jegyesed, Megváltód, Urad és Iste-
ned, a te Mindened. Annak örülj, hogy magamat adtam
neked vigaszul, támaszul segítségül, és azért, hogy Én le-
gyek a te örömöd. Ha Velem vagy, semmiben sem látsz hi-
ányt, mert Én gondoskodom. Mindazt megadom, ami az
üdvösségedre válik. Egyedül Én tudom mi az, és Én tu-
dom megadni. Higgyél Bennem! Bízzál Bennem! Ne sírj!
Mindig mosolyogj Rám, úgy, mint most.”

2007. szept. 6. Szentségimádáson Jézus: „Drága kislá-
nyom! Fáj, nagyon fáj a világ összes bûne. De még en-
nél is jobban fáj, amikor a keresztények nem bíznak
Bennem. Keresztfára feszítenek hitetlenségükkel. Nem
elég nekik, hogy a keresztfán bizonyítottam irántuk való
végtelen szeretetemet és hûségemet. Atyám Engem, a
legkedvesebbet is odaadott értük áldozatul, hogy meg-
váltsam õket. Hogyne adna hát oda nekik Velem együtt
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zengenének, mint szent angyalaim a menyben. A szentek
már itt a földön úgy élnek, mint az angyalok. Önmagam-
ért szeretnek Engem, Aki magam vagyok a szeretet. Te is
imádj Engem önmagamért! Azért, mert elõbb szerettelek
téged, és megváltottalak a keresztfán. Érted lettem áldo-
zattá, hogy megnyissam számodra a menny kapuját. Ér-
ted ontottam Véremet, hogy megtisztítsam lelkedet a
bûntõl. Érted mondottam: Szomjazom, mert vágyva
vágytam magamat adni neked az Oltáriszentségben, és
azt akarom, hogy megosszam veled dicsõségemet orszá-
gomban. Szomjazom a szívedre, hogy szeress Engem
lángolóan, mindenek fölött. Én legyek számodra az elsõ,
a minden. Ezért fordítom el tõled mindazok szívét, aki-
ket gyengéden szeretsz, akikkel vérségi kapcsolat köt ösz-
sze. Így mutatom meg neked, hogy mennyivel felsõbb-
rendû a lélek a testnél. Akik Bennem lettek testvéreiddé,
azoktól önzetlen szeretetet kapsz, de csak tõlük, mert õk
Énbennem tudnak szeretni. Csak Én tudom megadni ezt
a kegyelmet. Rajtam kívül csak önzés van. Nincs szere-
tet, nincs semmi jó, csak bûn. Ezért ne ragaszkodj senki-
hez és semmihez ezen a földön, mert rajtam kívül min-
den és mindenki csalódás. Azt akarom, hogy kizárólag
Bennem örülj, Engem imádj, szeress. Ehhez minden ke-
gyelmet megadok neked. Lefoglaltalak magamnak, hogy
egyedül az Enyém légy. Neked adtam magamat, hogy
birtokolj Engem. Így megtapasztalod: Annak, aki Istené,
semmi sem hiányzik. Isten egymaga elég. Mivel már
Bennem minden a tiéd, ne szomjazz másra, ne akarj más
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rat van. Megfosztom õket bálványaiktól. Akkor talán
megtérnek. Ha így hagyom, még több lélek vész el. Még
a keresztények szívében sem állok az elsõ helyen. Amikor
paráználkodnak, ezt mondják: „Isten ilyennek teremtett
bennünket.” Eszükbe sem jut az önmegtagadás. Pedig Én
ezt kértem tõlük.”

2007. szept. 30. Szentségimádáson Jézus: „Drága kislá-
nyom! Élj továbbra is szüntelen készenlétben, és másokat
is erre figyelmeztess. Az idõ már nagyon rövid. Betelje-
sülnek a próféciák. A bûn elárasztotta a világot, amely
megérett a pusztulásra. Eljött az ideje, hogy a bûnösöket
megfenyítsem, és az igazakat Magamhoz ragadjam. 

Most szeretetemrõl beszélek neked. Szeretetem olyan,
mint a hold. Ragyog az égen, de csak azok látják, akik éb-
ren vannak. Akik alszanak, tudomást sem vesznek róla. Az
alvók a bûnben élõ emberek. Õket nem érdekli az, hogy
Én, az Isten megváltottam õket, és az sem, hogy még így,
bûnös mivoltukban is szeretem õket, és meg akarom men-
teni az örök haláltól. De eljön a nap, és már itt is van, ami-
kor megfenyítem õket, és felébrednek. Felszámolom bûnös
életüket. Meglátják bûneiket, szennyes lelküket. Akkor,
amikor megtapasztalják, hogy bármely pillanatban meg-
halhatnak, érezni fogják, hogy nincsenek készen a halálra,
mert végigaludták az életüket. A ti áldozataitokra és imái-
tokra árasztom ki rájuk irgalmas szeretetemet. Megkapják
Tõlem a tisztánlátás kegyelmét, hogy nem utasítom el
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mindent. Persze, csak azt kapják meg, ami a javukra vá-
lik. Ami a kárhozatukra lenne, azt nem kapják meg.
Atyám tudja egyedül, mi válik az üdvösségetekre, és azt
meg is adja nektek.

Most a szerzetesi hivatásról beszélek neked. Nagyon nagy
kegyelem. Aki odaadja életét Krisztusért, megnyeri azt az
örök életre. Szerzeteseimet Én választom ki Magamnak.
Én hívom el õket abba a rendbe, amelybe öröktõl fogva
szántam. Amikor megszólítok egyet, azt olyan nagy szere-
tettel teszem, hogy nem tud ellenállni hívásomnak. Úgy
alakítom életében a körülményeket, hogy egyedül Engem
kövessen, Engem szeressen, és átadja az életét Nekem. De
nemcsak azokat hívom el erre az életszentségre, akiket
szerzetesrendbe szántam, hanem azokat is, akik családban
élnek. Õket is az életszentségre hívtam meg. Így mutatom
meg tökéletességemet Én, az Isten, Aki minden emberbõl
szentet formálok.”

2007. szept. 20. Városmisszió. Szentségimádáson Jézus:
„A világ nagy változás elõtt áll. Ez az utolsó lehetõség,
hogy irgalmas szeretetembe burkolózzanak. Ha nem tér
meg, összeomlik. Úgy lesz, mint a II. világháború elõtt.
Akkor is az Eukarisztia éve volt [1938-ban]. Nem tért
meg, ezért megtisztítottam. Elõbb az Egyházat tisztítom
meg. A jókat elviszem, hogy ne érjék meg a nagy világ-
égést. Kilencven éve [1917, Fatima] kérem a megtérést.
Hiába sajnálom õket, nem tudok mást tenni. Szabad aka-
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A Szívem eleped a lelkekért. Ez a vágy vitt fel Engem a
keresztre. Magamra véve a bûnt, áldozattá lettem minden
bûnösért. Mindazok, akik megbánják bûneiket, jöjjenek
Hozzám bátran, mert Én a szentgyónásban hónál fehé-
rebbre, Napnál ragyogóbbra mosom Szent Véremmel a
lelküket. Hirdesd ezt mindenkinek: Irgalmam végtelen. A
Golgotán a bûnösökért ontottam ki a Véremet az utolsó
cseppig. Nagyon kellett már ez a városmisszió. Már sok-
kal elõbb megtehették volna. Sok lelket mentettek volna
meg. De ez csak a kezdet. Ezt folytatni kell. Meg kell
szólítani az embereket. Sokan keresnek, mert nem ismer-
nek Engem. A katolikus Egyház Szent Testem és Szent
Vérem sáfárja. Hirdetnetek kell az örömhírt: „Jézus él. Õ
meghalt irántunk való szeretetbõl a mi bûneinkért, de har-
madnapra feltámadt, és Vele együtt mi is feltámadunk az
örök életre.” Hirdesd a lelkeknek: Nincs halál! Csak át-
menet van a földi létbõl az örök életre, vagy az örök kár-
hozatra. Minden itt dõl el, amíg testben éltek. Én vagyok
az örök Bíró. Én megfizetek mindenkinek tettei szerint,
amint testi életében jót, vagy gonoszat cselekedett. Látod,
épp erre példa a mai evangélium. A fösvény gazdag, aki
semmi jót sem cselekedett, pedig irgalmasságot gyako-
rolhatott volna a szegény Lázárral, akit a kapuja elé küld-
tem. Mivel nem tette, ezért Én sem irgalmaztam neki, és
elkárhozott. A szegény, sokat szenvedett Lázár nem lá-
zadt, hanem türelemmel viselte sorsát, ezért örök jutalom-
mal fizettem meg neki. Ti is cselekedjetek hasonlóképpen
Lázárhoz. Viseljétek el sorsotokat, a szenvedéseket is tü-
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õket, hanem a lelküket akarom megmenteni az örök élet-
re. Akkor, aki bûnbánatot tart, és irgalmamért kiált, üd-
vözül.

Nagyon szeretlek. Dicsõítésed nagyon kedves Nekem. A
dicsõítõ imára mindent megadok, mert ez a legnagyobb
ima. Ezzel az imával társultok szent angyalaimhoz és
szentjeimhez, akik szüntelenül ezt zengik: „Szent, Szent,
Szent!” A dicsõítõ imával elismeritek istenségemet, min-
denhatóságomat, végtelen jóságomat és szeretetemet. A di-
csõítõ ima egyben hálaadás is minden kegyelemért. Mond-
játok Nekem gyakran, napközben is: Szent, Szent, Szent!
Ez az ima rövid, tömör, mégis kifejez mindent. Hálaadást,
szeretetet, elismerést, imádást. Bárcsak minden ember ezt
imádkozná! Akkor béke és szeretet uralkodna a földön, és
az emberek gondtalanul és boldogan élnének. Az ember fõ
feladata a földön az Isten imádása és dicsõítése. Erre te-
remtette Atyám. Ez a fõparancs: „Szeresd Uradat, Istene-
det teljes szívedbõl, teljes lelkedbõl, teljes elmédbõl, és
minden erõdbõl!” Ebbõl fakad a folytatás: „Szeresd feleba-
rátodat, mint magadat!” Akinek a lelke csordultig van az
Isten iránt való szeretettel, annak a szeretete kiárad vég
nélkül minden teremtményre. Az Isten szeretet. Jogos tehát
és illõ, hogy gyermekei is telve legyenek szeretettel. Ez
minden megkeresztelt emberre vonatkozik, mert õk a
Mennyei Atya gyermekei. Aki nem szeret, az megtagadja
az Atyát, Aki maga a szeretet. Ezáltal saját magát zárja ki
a mennybõl, mert az azoknak készült, akik Istent szeretik.
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hallotta, amit Isten azoknak készített, akik Õt szeretik. Mi-
vel te nagyon szeretsz, ezért ezt kapod örökségül. Emberi
szó kevés kifejezni azt, ami odaát várja az Istent szeretõ-
ket. Találóan írta Szent Pál: „A világ összes szenvedése
nem mérhetõ a mennyország egyetlen pillanatának bol-
dogságához. Tudod drága kislányom, akiket kiválasztok,
azoknak sokat kell szenvedniük. Mivel Én igaz vagyok,
megmutatom nekik az árát, hogy miért vállalják a szenve-
dést, az áldozatot. Neked is megmutattam a mennyet. So-
kat sírtál, mert vissza kellett jönnöd. Most már tudod,
hogy miért szenvedsz, és azt mondod: megéri. Mert itt a
földön minden szenvedés elmúlik, de a jutalom, a boldog-
ság örökké tart, Így szívesen hordozod keresztedet, sõt
még másokért is engesztelsz, azért, hogy lelkeket ments
az örök életre. De azt is tudod, hogy soha senkit sem pró-
bálok erején felül. Bízol Bennem, és szeretsz Engem min-
denek fölött. Rám bízod magad, mert tudod, hogy Ben-
nem sohasem csalódsz. Én pedig Magam mellé ültetlek
trónomra, és uralkodni fogsz Velem mindörökké.

Most a szentgyónásról beszélek neked. Amikor gyónsz,
Nekem, az örök Bírónak vallod meg bûnödet. Olyan ez,
mint egy bíróság. A hiteddel hiszed, hogy Én mindent tu-
dok és látok. Ezért vádolod magad mindazzal, ami ellen a
lelkiismereted tiltakozik. De azt is tudod, hogy Én végte-
lenül irgalmas és szeretõ Istened vagyok, Aki a keresztfán
elszenvedtem érted a büntetést, ezzel megsemmisítettem
adósleveledet. Egyedül csak arra várok, hogy bûnbánatot
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relemmel. Ha így tesztek, Hozzám lesztek hasonlókká, és
az örök boldogság lesz jutalmatok. 

Most a bûnösök osztályrészérõl beszélek neked. A bûn
büntetése a halál. A bûnösök büntetik magukat azzal, hogy
ellene mondanak az Isten törvényeinek, a tíz parancsnak
és a szeretetnek. A bûn ott kezdõdik, hogy a lélek elhatá-
rolódik Istentõl, mintegy elbújik elõle, mint egykor Éva és
Ádám a bûnbeesés után. Pedig ha keresné Istent, hogy bo-
csánatot kérjen Tõle, megmentené a lelkét az örök életre.
De minél többször bukik el, annál gyengébb, kiszolgálta-
tottabb lesz ellenfelem számára. Minél jobban elfordul
Tõlem, Aki a legnagyobb jótevõje vagyok, annál mé-
lyebbre süllyed a bûnben. Ha a sátán nem szedné rá ha-
zugsággal a lelkeket a bûnre, nem lenne egyetlen ember
sem, aki értelemmel, és szabad akarattal rendelkezik, aki
megfosztaná magát a legfõbb Jótól, az örök boldogságtól,
és megölõ ellenségének, a sátánnak szolgálna. Mivel el-
lenfelem becsapja õket, ezért csapdába esnek, elveszítik
hitüket, és ezzel együtt örök életüket is. Erre mondtam:
Aki hisz, az üdvözül. Erre figyelmeztet Szent Péter apos-
tol: „Szálljatok szembe a sátánnal keményen a hit erejé-
vel.” (1 Pt.5,9) Ellenfelem elõször a hitet ingatja meg. Én
megengedem ezt a próbatételt, de mindig megadom hozzá
a menekülés útját is.

Szívemnek gyöngyszeme, drága kislányom! Most örök
boldogságodról beszélek neked. Szem nem látta, fül nem
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2007. okt. 25. Szentségimádáson Jézus: „Édes drága kis-
lányom, Szívemnek gyöngyszeme! Látod, itt vagyunk új-
ra együtt. Én és te. Itt vagyok elõtted, jóllehet elrejtve, de
mégis valóságosan, a legméltóságosabb Oltáriszentség-
ben. Te is itt vagy. Eljöttél, mert Én hívtalak, Én vonzotta-
lak. Hamarosan kihívlak a testedbõl, és akkor színrõl szín-
re meglátsz Engem, Akit teljes szívedbõl imádsz. Örülj és
vigadj, mert az egész örökkévalóságon át ebben lesz ré-
szed. Mindörökké boldoggá teszlek. Kicsi leánykám, Szí-
vemnek gyöngyszeme. Én, az Úr hajoltam le hozzád. Én
választottalak ki, és Én hívtalak el, hogy kövess Engem, a
keresztúton, fel a Golgotára. Nem próbáltalak erõdön
felül. Mindig veled voltam, vagyok, és leszek, mert Én va-
gyok, Aki van. Szavaim igazak, és beteljesülnek. Együtt
mentünk az úton. Sok kegyelmet kaptál. Kereszted nehe-
zebbik részét Én magam vittem elõtted. Kiálltad a próbát.
Mindvégig hûséges voltál. Botlásaidra nem emlékezem,
mert csak az a bûn, amit tudva és akarva követnek el. Sze-
retlek téged. Szeretetem vitt fel érted a keresztfára. Azért,
hogy megnyissam elõtted országom kapuját, mert azt aka-
rom, hogy ott légy, ahol Én, és lásd dicsõségemet. Ki-
mondhatatlan boldogság vár rád országomban. Magaddal
hozod minden tettedet. Amíg még itt élsz a földön, életed
hátralévõ részét azzal töltsd, hogy továbbsugárzod szere-
tetemet. Minden nap Velem töltekezel. Engem, az örök
végtelen Szeretetet fogadod a szívedbe minden szentáldo-
zásoddal. Én élek benned. Átformáltalak képmásommá.
Nem te vagy többé te, hanem Én élek és mûködöm álta-
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tarts, és a jóra törekedj. Örök jutalommal fizetek ezért ne-
ked. Gyarlóságaidat letörlöm a szentáldozás által Szent
Véremmel.”

Drága jó megboldogult Lelkiatyámnak, Bonajunkta atyá-
nak 350 lelki gyermeke volt.
Ezt a megtörtént esetet õ mesélte el: Volt egy idõs beteg
bácsi, aki évekig nyomta az ágyat. Rengeteget szenve-
dett, tele sebekkel. Azért imádkozott, hogy meghaljon.
Megjelent elõtte az õrangyala. Ezt mondta: Most választ-
hatsz: Vagy három perc a tisztítótûzben, vagy még egy
ilyen év az ágyban. Az öreg boldogan kapott az alkal-
mon: Akkor induljunk! Amint megérkezett a tisztítótûz-
be, leírhatatlanul szenvedett. Kiáltott az õrangyalának:
Mikor lesz már vége? Ezt nem lehet kibírni! Az õrangyal
válaszolt: Még csak most érkeztél. Mire a bácsi: Akkor
menjünk vissza az ágyba! Ezután pontosan egy év múl-
va meghalt. Lelkiatyám ezt azért mondta el, hogy ve-
gyük komolyan a tisztítótûz szenvedéseit, és igyekez-
zünk úgy élni, hogy a fölrõl egyenesen a mennybe me-
hessünk.

2007. okt. 3. Szentmisén Jézus: „Én mindig veled va-
gyok. Amikor alszol, vagy ébren vagy. Õrizlek téged.
Látom gondolataidat, hallom szavaidat, nézem cseleke-
deteidet. Neked adom Szívemet, amely nagyon szeret
téged. Szeresd nagyon, és vigasztald a világ sok bûne
miatt.”
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ban, az engedelmességben, és a szeretet gyakorlásában.
Örök jutalommal fizetek nektek, ha mindhalálig hûségesek
lesztek. Én vagyok az Alfa és az Omega, a kezdet és a vég,
az irgalmas Megváltó, de az igazságos Bíró is. Amilyen
mély és tökéletes irgalmasságom, ugyanolyan igazságossá-
gom is. A számban kétélû kard van. Ez az Evangélium,
Atyám igéje. Eszerint ítélem meg az embereket. Mindent
tudtul adtam nektek. Minderre példát mutattam nektek. Az
idõ lejár, és Én megfizetek mindenkinek cselekedetei sze-
rint. Legyetek éberek! Nem tudjátok sem a napot, sem az
órát. Tegye mindegyikõtök a dolgát, amit rá bíztam. Ez az
állapotbeli kötelességetek. Éljetek evangéliumi életszent-
ségben! Erre hívtalak meg benneteket.

Drága kislányom! Élj szüntelen készenlétben! Tedd meg
akaratomat! Te mindig csak erre figyelj! A többi az Én
dolgom. A sorsodat, és a körülményeket Én irányítom. Be-
teljesül mindaz, amit elõre megmondtam neked. Hamaro-
san kihívlak testedbõl, és Magammal viszlek Atyám or-
szágába. Atyám kimondhatatlanul szeret téged. Ott leszel
elõtte, és egy egész örökkévalóságon át fogod Õt imádni.
Õt szeretni és imádni leírhatatlan boldogság. Már most
imádd Õt gyakran, Aki Velem és a Szentlélekkel együtt je-
len van a legméltóságosabb Oltáriszentségben.

Most szeretetem kiáradásáról beszélek neked. Szeretetem
olyan, minta a nap sugarai. Bearanyoz mindent, amit csak
elér. Ha magas fal van elõtte, nem tudja felmelegíteni azt,

181

lad. Sokan nem értenek, ezért ellened fordulnak. De te egy
vagy Velem, mindig csak Rám tekintesz, hisz Én vagyok
a te Istened, a te Mindened. Parányi szíved boldog Kirá-
lya, Aki boldoggá teszlek téged. Maradj mindig ilyen bol-
dog. Ha csak Engem szemlélsz, az leszel. Bízd Rám a jö-
võt, a holnapot! Bennem nem csalódsz. Csupán szeretetet
kérek tõled. A sorsodat Én irányítom. Én mindenrõl gon-
doskodom. Nekem elég, ha átadod minden gondodat. Én
megoldom minden problémádat. Én mindazokat szentek-
ké formálom, akikért imádkozol. Te csak add át õket Ne-
kem. Én cselekszem. Higgyél, és bízzál Bennem!

Szívem szeretete átöleli az egész földgolyót. Szívem a tiéd
és mindazoké, akik megnyitják elõttem lelkük ajtaját. Betérek
mindazokhoz, akik szeretettel hívnak magukhoz. Magammal
viszem a békét, az örömöt, a szeretetet és a biztonságot. Kér-
ve kérlek benneteket, ismerjétek fel az idõk jeleit! Az ajtóm
nyitva áll. Még beléphettek irgalmas szeretetembe. De hamar
lezárul a kegyelem ideje, és akkor azoknak, akik kinnreked-
tek, nem lesz többé visszaút. Kicsinyeim! Véremen megvál-
tott drága gyermekeim! Ütött az óra. Irgalmasságom ideje
lejár. A helyébe lép igazságosságom. Jöjjetek Hozzám, ha
kell, akár az életetek árán is. Életetek minden pillanatában
Hozzám igyekezzetek! Ne feledjétek: Nem lehet két úrnak
szolgálni. Ha üdvözülni akartok, szüntelen készenlétben kell
lennetek. Ez azt jelenti, hogy megtartjátok Atyám törvénye-
it, és élitek az Evangéliumot. Mindenben példámat követi-
tek. Az önmegtagadásban, a kereszthordozásban, az alázat-
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hozzam a szakadékból, minden bûnös embernek adok ke-
resztet. Pontosan annyit, amennyi ahhoz szükséges, hogy
megtérjen. Atyám boldogságra és szeretetre teremtette az
embert. Minden ember boldog akar lenni. Mivel nem is-
mernek Engem, mindezt a teremtményeknél keresik, de
ott nem találják. Ezért csapódnak egyiktõl a másikhoz,
csalódást, csalódásra halmozva. Végül már olyan elviselhe-
tetlenné válik az életük, hogy elkezdenek Engem keresni.
Nagy boldogságot jelent annak az embernek, aki Engem
megtalált, az Én tanításom, és szeretetem megtapasztalása.
Megváltozik addigi élete. Nyugtalanságát felváltja a béke,
kilátástalanságát a remény, csüggedését a derû. Mindeh-
hez olyan emberekre van szükségem, akik közvetítik taní-
tásomat, és megélik az evangéliumot. Életpéldátokkal kell
hirdetni az Isten országát. Elsõsorban ezzel, és csak utána
szavaitokkal. Ezt kértem tõletek: „Tegyetek tanítványaim-
má minden népet!” Meg ezt mondtam: „Arról ismernek
fel titeket, hogy a tanítványaim vagytok, ha szeretettel
vagytok egymás iránt.” Legyetek készségesek mind-
azokkal, akiket elétek hozok. Vezessétek Hozzám õket!
Tanítsátok õket törvényeim megtartására, és legfõképpen
gyakoroljátok a szeretetet, mert ez az egy mindennek az
Alfája és az Omegája. Csak a szeretet képes csodákat
tenni. Szeretet nélkül nem lehet tetszeni Istennek.

Most a szeretetrõl beszélek neked. A szeretet az Én aján-
dékom. Csak egyfajta szeretet létezik, az, amely Istenben
gyökerezik. A többi a szeretet megcsúfolása. Az igazi sze-
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ami a fal mögött van. Ellenfelem falakat emel. A fal a bûn.
Ezért a bûnös ember lelkét nem tudja elérni, mert a fal el-
zárja elõle. Drága kicsi gyermekeim! Ne vétkezzetek! A
bûn nem ad örömöt. A bûn kioltja az emberben az örök
élet csíráját. A bûn nagyon megszomorít Engem. Nem le-
het büntetlenül vétkezni. Minden elkövetett bûnért meg
kell szenvedni. A büntetést le kell vezekelni. A bûn a leg-
rosszabb az emberre nézve. Rosszabb a betegségnél, de
még a halálnál is. Ha nem így lenne, nem mentem volna
fel a keresztre, ahol kínhalált szenvedtem értetek, azért,
hogy megváltsalak titeket. Igyekezzetek szentül élni,
ahogy példámon látjátok! Szentek legyetek, mert Én Szent
vagyok! Csak aki szentül él, az méltó Hozzám, és Én
beemelem õt az örök életre.”
Drága Jézusom! Szeretnélek mindig úgy imádni, szeretni,
hogy az Neked tetszésedre legyen!
Jézus: „Tetszésemre vagy. Megvidámítod Szívemet. A je-
gyesem vagy. Országom, Szívem a tiéd.”
Hõn imádott Uram, köszönöm Neked.

2007. okt. 28. Szentségimádáson Jézus: „Most a bûnösök
megtérésérõl beszélek neked. Minden bûnösnek nehéz a
megtérés. Sok keresztet adok nekik, hogy belefáradjanak
a bûnbe, hogy unalmassá, sõt elviselhetetlenné váljon szá-
mukra bûnös életük. Igaza volt Bonajunkta atyának, aki
ezt mondta: „Jaj annak az embernek, aki nem kap keresz-
tet, mert lemondott arról az Isten.” Valóban. Én, Aki elme-
gyek az egy elveszettért, hogy a vállamra vegyem, és fel-
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nagyon tiszteletben tartom, hisz ez Atyám ajándéka min-
den ember számára. Ezért kérem újra meg újra. Ha teljesen
átadod Nekem, csak akkor tudok benned, általad mûködni.
Az ilyen lelkek nagyon tetszenek Nekem. Õk lesznek a
legboldogabbak országomban. Atyám nagyon megtiszteli
a mennyben mindazokat a lelkeket, akik Engem szolgáltak
a földön. Állj be közéjük! Mondj le mindenrõl, ami a tiéd!
Add át Nekem, hogy Én rendelkezzem velük Atyám na-
gyobb dicsõségére! Ne akarj magadnak elismerést még a
legkisebb dologban sem! Ne akarj magadnak igazságot
szolgáltatni! Fogadd el a megaláztatást, az igazságtalansá-
got, minden kellemetlenséget Énértem! Nézz fel keresz-
temre! Mit látsz? Az Én véresre vert, átszegzett Testemet,
keresztüldöfött Szívemet. Ott függök teljesen kisemmiz-
ve, megfosztva még az életemtõl is. Ennyit úgy sem kérek
tõletek, mert képtelenek lennétek elviselni. De minden
Engem követõ léleknek adok egy-egy parányi szálkát ke-
resztembõl, azért, hogy hasonlóvá váljon Hozzám, hogy
ezáltal részt juttassak neki országomban dicsõségembõl.
Nagy dolog az üdvösség. Nézz Rám, mi volt az ára! Olyan
nagy áldozat, ha tõletek is kérek egy kis hozzájárulást? Ne
viszolyogjatok az áldozatoktól, a szenvedésektõl! Itt a föl-
dön minden elmúlik. Az érte járó jutalmatok az örök bol-
dogság. Adjátok át az életeteket, hogy már itt a földön
szenteket formáljak belõletek! A világnak sok szentre van
szüksége. Csak így lehet megtéríteni. Csak a szentek által
tudom megmenteni a lelkeket. Fel, fel! Ne lankadjatok! Ne
késlekedjetek! Váltsátok tettekre kéréseimet!
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retet nem méricskél, nem keresi a magáét. Ha kell, az éle-
tét adja barátaiért. Ezt a szeretetet kértem tõletek: „Ti is
úgy szeressétek egymást, ahogyan Én szerettelek titeket!”
Én a szolgáló szeretetet gyakoroltam. Betegeket gyógyítot-
tam, halottakat támasztottam fel. Hirdettem Atyám igéjét,
az evangéliumot. Olyan kimerült voltam, hogy a csónak-
ban is elaludtam. Magamat nem kíméltem, sõt keresztfára
adtam. Ezt kérem tõletek is. Amit a kicsinyek közül eggyel
tesztek, azt Velem teszitek. Nagyon könnyû Engem szol-
gálni, mert mindig hozok elétek rászoruló embereket,
akikben Engem szolgálhattok. A legnagyobb dolog a lé-
lekmentés. A leghatásosabb eszköz erre a jó életpélda. Az
önzetlen, tiszta szeretet, az evangéliumi életszentség, és a
jócselekedetek. Csak az tud lelkeket menteni, aki követ
Engem, vagyis az Én életpéldám szerint él. Legyetek kö-
vetõim mindenben! A kereszthordozásban, a felebarát
iránti szeretetben, az irgalmasság gyakorlásában, és ha
kell, az életetek feláldozásában is. Ha igazán szerettek En-
gem, mindez nem nehéz, mert az igaz hívõ keresztény
kész minden pillanatban az életét is odaadni Értem.

Nagyon szeretlek. Szeress viszont Engem sok hálátlan lé-
lek helyett is! Tudod hogyan? Úgy, hogy lemondasz min-
denrõl, ami a tiéd. Az idõdrõl, az erõdrõl, de még a gon-
dolataidról is. Add át azokat Nekem, hogy Én töltsem ki
feladatokkal, munkával, az Én gondolataimmal. Tedd meg
mindazt, amit kérek tõled! Add Nekem még a szabad aka-
ratodat is! Újra meg újra, minden élethelyzetben, mert Én
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szentségérõl, és a szentáldozásról! Ne sajnáljátok rá az
idõt! Én adtam nektek. Kamatoztassátok a perceket, és
használjátok ki a lehetõségeket! Minden emberben Engem
lássatok! Legyetek lélekhalászok, amiként apostolaim is
voltak.

Drága kislányom, Szívemnek gyöngyszeme! Az élet rö-
vid. Használj ki minden percet, minden pillanatot! Kama-
toztasd az örökkévalóság számára! Mentsd a lelkeket! Írá-
saiddal, amelyeket Én diktálok neked. Áldozataiddal,
amelyekhez Én adok erõt neked. Szereteteddel, mert Én
szeretek általad. Imáiddal, amelyeket Szûzanyáddal
együtt mondasz Nekem. Így bõ termést hozol magaddal.
Könyvünk (ezalatt a lelki napló értendõ) által rengeteg lé-
lek lesz még buzgóbbá, még szentebbé. Sokan fognak
visszatérni e könyv hatására a katolikus Egyházba. Majd a
mennybõl fogsz imádkozni ezért. Ha te is úgy akarod,
visszajöhetsz a földre, hogy segíts az embereknek szentül
élni, és Énbennem boldognak lenni. Add át az életedet Ne-
kem újra meg újra, hogy megtöltsem békével, szeretettel,
hogy célt adjak cselekedeteidnek. A végcél Én legyek,
Akihez a lelkeket vezeted. Sugározd szeretetemet! Beszélj
Rólam mindazoknak, akiket eléd hozok. Tedd velük az ir-
galmasság jócselekedeteit! Ne fáradj bele! Csak a végcélt
lásd, az örök életet! Ez mindent megér, még az életed fel-
áldozását is.”
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„Az Isten országa köztetek van, ha szeretetben éltek egy-
mással.” Az Isten országa szeretet, béke, jóság, boldogság,
nyugalom, minden vágy beteljesülése. Atyám az embert
úgy teremtette, hogy mindezekre vágyakozzon. Én úgy
szerettem az embereket, hogy az életemet adtam a lelke-
kért, és köztetek maradtam a világ végezetéig. Ha megte-
szitek tanításomat, Bennem gyökereztek, és Én cselek-
szem általatok. Akkor már a földön is megtapasztaljátok
az Isten országát. A mennybe csak azok jöhetnek, akik tet-
tekre váltják tanításomat. Ez azt jelenti, hogy tökéletes
formában folytatják azt, amit itt a földön elkezdtek. Kicsi-
nyeim! A földön jelen van az Isten országa, de a pokol is.
Ti magatok választjátok meg szabad akaratotok szerint,
hogy melyikben akartok élni. A ti döntéseteken múlik
minden: örök boldogság, vagy örök kárhozat. Nektek,
akik követõim vagytok, nyomatékosan meghagyom: Ter-
jesszétek tanításomat! Ha nem teszitek, rajtatok fogom
számon kérni azokat a lelkeket, akik miattatok nem ismer-
hettek meg Engem, pedig kerestek, és elkárhoztak. Be-
széljetek tanításomról mindazoknak, akiket elétek hozok.
Menjetek ki az utcára! Bárhol, bármikor hirdessétek az
evangéliumot minden népnek! Mindezt kedvesen, szelí-
den, szeretettel, segítõ készséggel tegyétek! Ne azzal fog-
lalkozzatok, hogy esetleg kigúnyolnak titeket! Ezt Velem
is megtették. Elmúlik. De ha csak egy lelket is sikerül
megmenteni, a jutalom örök. Ti, katolikus keresztény
gyermekeim! Lássatok munkához! Csalogassátok be az
embereket a templomba! Beszéljetek nekik a bûnbánat
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tõ és mindenható, vagyis Szent. Mondogasd ezt Nekem
gyakran: Szent vagy, Szent vagy, Szent vagy. Imádlak,
imádlak, imádlak. Különösen a tabernákulum elõtt, ahol
milliárdnyi szent és szent angyal zengi ugyanezt, mert nem
hagyják, hogy egyetlen templomban is elismerés nélkül
maradjak egyedül. Az õ szeretetük oly nagy Irántam, hogy
ezt szüntelenül kifejezésre juttatják, bárhol is legyek, a
Mennyben, vagy a Földön. Így ti is mindnyájan bekapcso-
lódhattok a mennyei seregek legszentebb dicsõítõ imájába,
melynek révén megszentelõdtök, és rengeteg kegyelmet
nyertek. Mindazok, akik gyakran áldoznak, és mindig tisz-
ta lélekkel járulnak Hozzám, bárhol, bármikor bekapcso-
lódhatnak szentjeim imájába, mert a szívükben élek, mint
Királyuk és Megváltójuk. Sok bûnös lélek miatt kiengesz-
telitek haragomat ezzel az imával, és rengeteg kegyelmet
adok nekik a megtérésre. Tibennetek pedig gyönyörködöm,
és szelíd szeretetemmel irgalmamba burkollak titeket, meg-
õrizve ezáltal a sátán összes támadásától az örök életre.
Amikor így imádkozol, a legnagyobb tetszését nyered el a
dicsõséges Szentháromságnak, feledteted Velem a világ
szennyét, bûnét, és irgalmam átöleli az egész emberiséget.
Igen, ti kicsinyeim, engesztelõ, imádó és dicsõítõ lelkek
tartjátok fenn a világot, mert csak a tiszta és Istent szeretõ
lelkek miatt árasztom ki kegyelmemet jókra és gonoszokra
egyaránt. A dicsõítõ ima a legnagyobb. Elég, ha csak ezt
imádkozod, de izzó szeretettel. Ezzel mindent elnyersz Tõ-
lem a magad és az egész világ számára. Mondd Nekem
gyakran, szüntelen, örömben és bánatban egyaránt: Szent
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Imádságok

2006. április 9. Amikor szenvedsz, ezt mondd Nekem:
„Uram köszönöm Neked, hogy megosztod velem, szol-
gáddal keresztedet itt a Földön, hogy ezáltal méltóvá tégy
arra, hogy osztozzam dicsõségedben is Országodban.” Ez
nagyon megdicsõíti Nevemet, neked pedig megkönnyíti a
szenvedéseket.

2006. május 7. „Édes jó Szûzanyám, kérlek helyezz en-
gem, nyomorult bûnös férget a Te hétfájdalmas szeplõte-
len Szíveddel és a Te könnyeiddel egyesítve hõn imádott
Jézusom irgalmas Szívébe.” (Többször megtapasztaltam,
hogy ez nagyon nagy hatású ima, és a leggyorsabb segít-
séget kaptam erre.)

2006. május 14. Szentségimádáson Jézus: „Amikor ezt
mondod Nekem: Imádlak, a legnagyobb elismerést nyújtod
Nekem, az Isten-Embernek, a Megváltónak. Ebben az egy
szóban minden jelen van: a Belém vetett hited, bizalmad,
reményed és teljes szereteted. Ezzel az egy szavas imával
már itt a Földön belépsz a Mennybe, szentjeim és szent an-
gyalaim megszámlálhatatlan seregébe, mert ez az õ imájuk,
akik – mivel színrõl színre látnak – teljes elismerésben ré-
szesítenek. A másik ilyen egy szavas ima a „Szent”. Ami-
kor kimondod: Szent vagy, benne van a csodálatod, bár nem
láthatsz, de kegyelmembõl lélekben felismered, hogy Isten
vagyok, Aki tökéletes, jóságos, türelmes, végtelenül szere-
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szentmise liturgiájába: „Szent vagy, Szent vagy, Szent
vagy mindenség Ura Istene. Dicsõséged betölti a Mennyet
és a Földet, hozsanna a magasságban. Áldott, aki jön az
Úr nevében, hozsanna a magasságban.” Amikor ezt imád-
kozzátok, akkor a mennyei seregek imájába kapcsolódtok
be, akik szüntelenül dicsõítenek Engem. A dicsõítõ ima a
legnagyobb. Csak az tud dicsõíteni és imádni Engem, aki
a kegyelem állapotában van, vagyis bûn nélkül való.
Imádkozzátok gyakran ezt az imát. Ha nincs elég idõ, ak-
kor ezt: Dicsõség az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek-
nek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. 
Atyám szüntelenül megjutalmazza mindazon gyermekeit,
akik dicsõítik Õt. Megtölti lelküket az Õ békéjével és ki-
mondhatatlan örömével, amely a Menny elõíze már itt a
Földön.

2006. dec. 28. „Miatyánk! Szenteltessék meg a Te Neved
– vagyis az Atya gyermekei elismerik Atyjuk végtelen
szentségét, ezáltal bekapcsolódnak már itt a földön a meny-
nyei seregek állandó imádásába, akik szüntelenül zengik:
Szent vagy! Szent vagy! Szent vagy!

Jöjjön el a Te országod – vagyis a föld változzon menny-
országgá. A földön is úgy, mint a mennyben Isten törvé-
nye, a szeretet érvényesüljön. 

Legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a
földön is. Tartsátok meg a tíz parancsot, és ami ezt még
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vagy! Szent vagy! Szent vagy! Imádlak, imádlak, imádlak.
Szentlelkem segít, mert Õ Maga imádkozza ezt benned.

Nagy kegyelem a Szentségimádás. A Földön a legnagyobb,
de a Mennyben is. Tulajdonképpen mindkét helyen ugyan-
azt teszitek. A Mennyben a szent angyalok és a szentek
színrõl színre látnak, és úgy imádnak. A Földön elrejtõzve
vagyok, ahol a hit szemével láttok, és imádtok Engem.
Azért kellett elrejtõznöm köztetek, mert amíg testben él-
tek, nem vagytok képesek színrõl színre látni teljes dicsõ-
ségben Engem, mert belehalnátok a boldogságba, és nem
tudnátok elviselni azt a fényáradatot, amely Én Magam va-
gyok. Mivel annyira szeretlek titeket, itt maradtam köztetek.
Táplálékul adom Magamat nektek, és az Oltáriszentségben
pedig szüntelenül várlak benneteket, hogy tiszteljetek, sze-
ressetek és imádjatok. Hódolattal boruljatok le színem elõtt.
Öntsétek ki szíveteket. Adjátok át Nekem minden terheteket.
Azt akarom, hogy színem elõtt szüntelenül örvendezzetek
és imádjatok. Akkor feltöltelek titeket az Én erõmmel,
szentségemmel, hogy gyõzelmet arassatok a sátán felett,
imádjatok Engem, és minden embert szeressetek.

2006. aug. 6. „Én Uram, én Istenem, én hõn imádott Min-
denem! Szeretlek, imádlak Téged teljes szívembõl.”

2006. okt. 2-án, õrangyalok ünnepén Szentségimádáson
Jézus: „Imádkozzatok gyakran õrangyalotokkal együtt.
Azt az imát, amelyet az egyház nagyon bölcsen bevett a
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Ne vígy minket a kísértésbe – vagyis kérjétek, hogy ne
próbáljalak titeket erõtökön felül, mert az Én kegyelmem
nélkül elvesztek. Szükségetek van a gyakori szentgyónás-
ra, szentáldozásra, hogy megerõsödjetek, és elutasítsatok
minden kísértést.

Szabadíts meg a gonosztól – vagyis kérjétek, hogy szaba-
dítsalak meg minden ellenségetektõl, minden bûntõl, hogy
Nekem teljes odaadással tudjatok szolgálni, hogy Atyám,
törvényeit megtartva bizonyítsátok irántam való szeretete-
teket és hûségeteket. Ámen.”

2007. febr. 13. „Miatyánk, Aki a mennyben vagy, szentel-
tessék meg a Te neved.” 
A mi Atyánk a mennyben van, ahol az angyalok és a szen-
tek szüntelenül ezt zengik: „Szent, szent, szent.” Az õ
imájukba kapcsolódunk bele már itt a földön, amikor ezt
imádkozzuk: „Szenteltessék meg a Te neved.”

„Jöjjön el a Te országod” – Vagyis szálljon le a menny a
földre.

„Legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a föl-
dön is.”
Legyünk tökéletesek, szentek mindnyájan. Jézus ezt
mondja az evangéliumban: Legyetek tökéletesek, mint
mennyei Atyátok. A Szentlélek pedig így szól: „Szentek
legyetek, mert Én szent vagyok.” (1 Pt.1,16)
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tökéletesebbé teszi, legyetek irgalmasok és éljetek sze-
retetben.

A mi mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma – va-
gyis az Oltáriszentséget, hogy naponta egyesüljetek Velem
a szentáldozásban, az imádásban és a szeretetben. Belõ-
lem, a végtelen Szeretetbõl töltekezzetek, és Engem sugá-
rozzatok ki embertársaitok felé, hogy Én éljek és mûköd-
jek általatok. A mindennapi kenyeret, mint a test táplálékát
is kérjétek, hisz egyedül az Atyaisten tudja megtöbbszö-
rözni a termést, amelybõl a kenyér készül.

Bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsá-
tunk az ellenünk vétkezõknek. Ha az emberek megszívlel-
nék e szavakat, sohasem tartanának haragot. Az Atya
ugyanis rátok bízta a kiengesztelõdést. Õ akkor bocsátja
meg vétkeiteket, ha ti is szívbõl megbocsátotok ellensége-
iteknek. Ha nem bocsátotok meg egymásnak, átkot hívtok
le magatokra. Akkor az Atya sem bocsát meg nektek. Eb-
bõl következik ez a mondat: Távozzatok az örök tûzre,
amely a sátánnak és csatlósainak készült. Gondolkodjatok
el ezen! Az Egyház a legszentebb imát, a szentmisét így
kezdi: Uram irgalmazz! Elõtte bûnbánatot tartotok. Imád-
kozzatok, esdjétek le Isten irgalmát a magatok és ellensé-
geitek számára. Bocsássatok meg szívbõl egymásnak,
hogy ti is bocsánatot nyerjetek. Egyik szentéletû papom
nem oldozta fel a hozzá járuló gyónót azért, mert az nem
bocsátott meg ellenségének.
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mindennapi kis keresztjeimet. Kérlek, adj béketûrést sor-
som elviseléséhez, hogy önmegtagadásom által örökre
megdicsõítsem a Te nevedet. Ámen.”

2007. máj. 16. Szentségimádáson Jézus: „Legyetek kisded
lelkûek. Akkor megtapasztaljátok gondviselõ szeretetemet.
Gyakori imátok ez legyen: Jézusom bízom Benned. Te gon-
doskodj, Te cselekedj. Teljességgel Rád hagyatkozom.”

2007. aug. 8. „Jézusom Rád bízom magam. Hiszem, hogy
minden a javamra válik. Kérlek, add, hogy maradéktala-
nul teljesítsem rám vonatkozó örök tervedet. Jézusom
mindenek fölött szeretlek Téged, és bízom Benned. Te
gondoskodj, Te cselekedj. Ámen.”

2007. szept. 30. „A dicsõítõ imára mindent megadok, mert
ez a legnagyobb ima. Ezzel az imával társultok szent an-
gyalaimhoz és szentjeimhez, akik szüntelenül ezt zengik:
„Szent, Szent, Szent!” A dicsõítõ imával elismeritek isten-
ségemet, mindenhatóságomat, végtelen jóságomat és sze-
retetemet. A dicsõítõ ima egyben hálaadás is minden ke-
gyelemért. Mondjátok Nekem gyakran, napközben is:
Szent, Szent, Szent! Ez az ima rövid, tömör, mégis kifejez
mindent. Hálaadást, szeretetet, elismerést, imádást. Bár-
csak minden ember ezt imádkozná! Akkor béke és szere-
tet uralkodna a földön, és az emberek gondtalanul és bol-
dogan élnének. Az ember fõ feladata a földön az Isten
imádása és dicsõítése. Erre teremtette Atyám.”
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„A mi mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma”
Kérjük minden napra az erõforrást, a legméltóságosabb
Oltáriszentséget, Krisztus drága Szent Testét és Vérét,
hogy általa átalakuljunk a mi üdvözítõ Megváltónkba, va-
gyis hogy szentekké váljunk.

„Bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsá-
tunk az ellenünk vétkezõknek.”
Az életszentségre vivõ másik elhagyhatatlan erõforrásunk
a bûnbánat szentsége, a szentgyónás és a feloldozás.

„Ne vígy minket a kísértésbe” – Ne próbálj minket erõn-
kön felül.

„De szabadíts meg a gonosztól”
Szabadíts meg minden olyan körülménytõl, amely gátolna
bennünket az életszentség elérésében.
„Ámen.”

2007. ápr. 2. Nagyhétfõn szentségimádáson Jézus: „Így
imádkozz: Imádott Jézusom! Kérlek erõsítsd és nagyob-
bítsd meg irántad való szeretetemet. Add, hogy úgy szeres-
selek Téged, mint ahogyan Te szerettél engem a kereszten.
Jézusom, kérlek add, hogy mindig Téged lássalak magam
elõtt a keresztfán, és Belõled erõt és béketûrést nyerjek
szenvedéseim elviseléséhez. Jézusom, kérlek add meg a
kegyelmet, hogy újra meg újra, nap mint nap teljes ön-
megtagadásban élve hûségesen és szeretettel hordozzam
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ellene mondjak minden kísértésnek és minden bûnnek.” 
(Ez az ima nincs benne egyik korábbi kötetben sem.)

„Kedves Védõszentem, akit módfelett tisztelek! Kérlek,
járj közben értem az Úr Jézus Krisztusnál, hogy én is tel-
jesítsem az Õ leghõbb vágyát, hogy a te példád szerint
mindhalálig megálljam a helyemet. Életmódommal, sza-
vaimmal és tetteimmel is hirdessem Isten evangéliumát.
Imádkozz értem, hogy mindhalálig kitartva én is vértanú-
ságommal tegyek bizonyságot az Igazról, Aki az életét ad-
ta értem.

Hõn imádott Jézusom kérlek, foglalj le Magadnak bennem
mindent. Lelkemet, testemet, szívemet, minden gondola-
tomat, szavamat, cselekedetemet, egész életemet, annak
minden pillanatát. Kérlek, ne hagyj meg egyetlen mik-
ronnyit se nekem, se másnak. Egyedül csak a Tiéd akarok
lenni osztatlanul, hogy Te rendelkezz velem tetszésed sze-
rint. Ámen.” (III. kötet 186-187. old.)
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Szentáldozás utáni imák

„Jézusom mindenek fölött szeretlek Téged. Hálát adok
mindenért, különösen a szentáldozás kimondhatatlan
csodálatos nagy kegyelmi ajándékaiért. Izzó égõ lángoló
vággyal vágyakozom Isteni Szent Színed látására. Kér-
lek add, hogy elégjek ebben a tûzben, és belépjek vérta-
núid sorába, ha Te is így akarod.” (Lelki napló III. kötet
172. old.)

„Jézusom, mindenek fölött szeretlek Téged. Vértanúsá-
gomban 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
hûségben.” (IV. kötet 82. old.)

Imádott Jézusom kérem a Te erõdet és a Te kegyelmedet,
hogy leküzdjek magamban minden nyomorúságot, min-
den bûnt, és minden számodra visszatetszõ dolgot. Inkább
szeretnék meghalni ebben a pillanatban, minthogy a legki-
sebb visszatetszést okoznám Neked. Kérem a Te erõdet és
a Te kegyelmedet, hogy maradéktalanul teljesítsem rám
vonatkozó örök szent tervedet, hogy mindig azonnal felis-
merjem és megtegyem a Te drága Szent akaratodat. Hogy
mindig azonnal felismerjem a sátán csapdáit, és azonnal
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nyugodt. Ezen az ösvényen Én indítottalak el, mert ezt je-
löltem ki számodra, azért, hogy megszentelõdj. Tudod mi
az életszentség titka? A szeretet. Egyedül ez az egy. Mind-
az, amit tiszta, önzetlen szeretetbõl teszel. Igyekezz ezen
az úton járni. Minden gondolatodat, szavadat, cselekede-
tedet, egész életedet a szeretet vezesse. Egyedül csak a
szeretet a jó tanácsadó. Ebbõl fakad minden erény: az alá-
zat, az engedelmesség, és a többi. Kérd Tõlem, hogy
szentéletû, jó apáca légy, és Én megadom neked.”
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Levelezés

2006. okt. 27. Jézus: „Drága szeretett gyermekem! Kive-
zettelek az ördög csapdájából, a paráznaságból, amit azért
engedtem meg, hogy kiábrándulj egy életre belõle. Leha-
joltam hozzád, amikor Hozzám kiáltottál szenvedésedben.
Megtisztítottalak, és Magamhoz emeltelek. Olyan ma-
gasra, ahol szentté teszlek, ha közremûködsz kegyelme-
immel. Jól tudod, minden Engem követõt a keresztútra
hívtam meg. Aki utánam akar jönni, tagadja meg magát,
vegye fel naponta keresztjét, és úgy kövessen Engem.
Ahol Én vagyok, ott lesz az Én szolgám is. Engem a föl-
dön a kereszten találtok meg. Nektek is keresztre kell fe-
szíteni magatokat, lemondva ennek a világnak minden él-
vezetérõl, mert csak akkor birtokolhatjátok teljességben
Szívem szeretetének semmihez sem hasonlítható édessé-
gét. Nektek is az élõ vizet adom, az örök életet. De csak
akkor tudom, ha befogadjátok. Légy nyitott kegyelmeim-
re. Adj hálát azért a nagy változásért, hogy ott lehetsz,
ahol most vagy. Ne kérdezd minduntalan: Uram, valóban
ez a Te akaratod? Ilyen szent és tiszta változást csak ma-
ga az Isten akarhat. Légy megelégedett sorsoddal, és adj
hálát érte minden nap. Fokról-fokra vezetlek. Szentet for-
málok belõled. Te csak hagyatkozz Rám, mint egy kis-
gyermek, és add át magadat Nekem újra meg újra, életed
minden pillanatában. Ígérem, életutad végén nem fogsz
magadra ismerni, mert Én fogok élni és mûködni általad.
De csak akkor, ha mindig átadod az életedet Nekem. Légy
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