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ajánlás

„Állhatatosankitartottakazapostoloktanításábanésközös-
ségében,akenyértörésbenésazimádságban.”(ApCsel2,42)
NagyonfontosrésztolvasunkittaSzentírásból.Bennevan
azEgység a tanítványok,Krisztus követőinek az egysége,
amely„aKenyértörésben”azazazOltáriszentségbenvalósá-
gosanjelenlévőJézusKrisztusaFiúistenkörészerveződik.
Ebben elsődleges példaképünk az Istenanya kell, hogy le-
gyen,akimindig,mindenkörülményekközöttIstenakaratát
keresteésvalósítottamegéletében.
MáriaJuliannalelkinaplójábantalálkozhatunkazÚrJé-
zusésazŐÉdesanyjaüzeneteivel,amelyaKözösség,az
Egység fontosságára, az Oltáriszentség mind mélyebb
megtapasztalásáraéstiszteletére,azimádságszükségessé-
gére,aSzűzanyaszeretetéreésazÚrJézussalvalószoros
kapcsolatkialakításárairányítjaafigyelmünket.

Szeretettel ajánlommindenkinek figyelmébe e sorokat, –
természetesen szem előtt tartva az Egyházi Tanítóhivatal
azonmegnyilatkozását,miszerint amagánkinyilatkoztatá-
sokelfogadásanemkötelező,ésmindenesetbenakinyilat-
koztatás fényébenmegvizsgálandó–akinek Istennelvaló
kapcsolatáterősíti,ésezáltalüdvösségétszolgáljaazbátran
olvassaésváltsaéletté.

„Akinekvanfüle,halljameg!”
P.Teofil
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„NeoltsátokkiaLelket,saprófétaibeszédetnevessétek
meg.Vizsgáljatokfelülmindent,ajóttartsátokmeg.”
(I.Tessz.5.,19-21.)

VIII. Orbán pápa dekrétumával egyetértően alávetjük
magunkat a legfőbb egyházi hatóság ítéletének, és ezen
égiüzenetekközlésévelnemóhajtjukvégsődöntésétmeg-
előzni.
A teológusok véleménye szerint Mária Julianna lelki
naplójábannincssemmiolyan,amiellenkezneazEgyház
tanításával.Ettőlfüggetlenülaszerzőmindenbenaláveti
magátaRómaiKatolikusAnyaszentegyháztanítóhivata-
lának.

Ezakönyvazegyházimisztikus
irodalomegyiklegcsodálatosabb
gyöngyszeme,amelyújfényben
ragyogtatjafelelőttünk
JézusKrisztusmindenértelmet
felülmúlóvégtelenszeretetét.

MáriaJulianna
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ajánlásazÚrJézustól

2009. márc. 24. Szentségimádáson Jézus: „Ez a könyv
szeretetem kiáradása az egész világra. Sajnálom ezt a
tudatlan bűnbe esett népet. Ezért oktatom, tanítom őket
általad.LefoglaltalakMagamnak,hogyélőceruzám,rozs-
dásvízcsapom,élőtabernákulumomlégy.Telégyalám-
pa,amelynekfényeÉnvagyok.Mindazok,akikefényben
megfürödnek,újfényáradatbanfogjákolvasnievangéliu-
momat,mert szeretetem és tanításommegvilágosítja el-
méjüket. Hitük és bizalmuk révén megtapasztaltatom
velük végtelen irgalmasságomat és szeretetemet.Beava-
tomőketmegváltásomtitkába.Haőkisúgyakarják,mun-
katársaimmálesznek.Velemegyesülvelelkeketmentenek
meg az örök kárhozattól. Haláluk után pedig ragyogni
fognakországombanörökké,mintacsillagok.

Ez a könyv nagy kegyelem. Kincs mindazok számára,
akik befogadják, és tettekre váltják. De vádolni fogja
mindazokat,akikelutasítják.Szeretném,haazegészvilág
megismernéeztakönyvet,amelyélő,elevenszavam,és
teljesösszhangbanállazevangéliummal.Mindaz,akiter-
jeszti,Engemszolgál.Énpedigasztalomhozültetemszol-
gáimatAtyámországában.”
(Ezalelkinaplóösszeskötetérevonatkozik.)
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MindenekelőtthálátadokhőnimádottÖrökÉdesatyámnak
mindkét Lelkivezetőmért, és természetesen köszönetet
mondok őnekik is, akik Istenem kegyelméből oly nagy
szeretettel, megértéssel és türelemmel vezettek. Életem
mindenútvesztőjénátőkvoltakafény,amelymegvilágí-
totta számomra Istenem törvényét, ésmegváltó Jézusom
őrajtukkeresztülsugároztarámsegítőkegyelmét.Azelső
Lelkivezetőm Váry József, szervita rendi nevén, Bona-
junktaatyavolt.Őt1984augusztusábanálmombanláttam
meg először. 1999. márc. 2-án bekövetkezett haláláig –
mennybevételéig–Ővezetett.Amikormáregyretöbbet
döntötteágyba,ésszólítottaakórházbasúlyos–halálos–
betegsége, akkor Jézusom új Lelkivezetőt jelölt ki szá-
momra, aki minden területen méltó utódja Bonajunkta
atyának.Mivelőrejtvekívánmaradni,ezértnemírokróla
többet.

Köszönetetmondokfiamnakazáldozatkészsegítőmun-
kájáért, mert nélküle nem tudtam volna a számítógépes
szövegfelviteltelvégezni.
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tartalmiismertető

A Szentlélek megvilágosított a lelkinapló tartalmát illetően.
MindháromkötetközéppontjaalegméltóságosabbOltáriszent-
ségtisztelete,imádása,ésatisztalelkekregyakoroltkegyelmi
hatása.
Jézus:„Mindenbetű,amelyetveledleírattam,megújultEgyhá-
zambanteljesülbe.AkkorfogEngemalegméltóságosabbOl-
táriszentségben úgy tisztelni, szeretni és imádni egységben
Egyházam,ahogyelváromtőle.Deehhezelőbbmegkelltisz-
tulnia.”
A lelkinapló 13. oldalán leírt álmomban láttammeg először
VáryJózsefatyát,akiezután15évigaLelkivezetőmvolt.Ál-
mombanragyogófehérruhátadottrám.Ezvoltazéletfelaján-
lás, ahogyanőmondta: az életáldozati örök fogadalom, amit
elsőgyónásomalkalmávalJézuskérttőlemáltala,ésőnálatet-
tem le.Álmomban eggyé váltam a tabernákulummal, vagyis
Istenemkegyelméből én is szentségtartóvá váltam.Ez1985-
benvolt.
MáriaJuliannalelkinaplója–alegméltóságosabbOltáriszent-
ségtisztelete.EzvoltMáriaJuliannaküldetése,hogyeztleír-
ja,erreéletévelispéldátadjon,ésterjessze–valaminthalála
utánterjesszékmindazok,akiketmajderreindítaSzentlélek.
Én az egyházszakadás miatt meg voltam fosztva a szent-
ségektől,ígyalegméltóságosabbOltáriszentségtőlis.Jézusvá-
gyatadottaszívembe,hogyŐtazOltáriszentségbenalelkem-
befogadjam.Őnemcsakbeteljesítetteeztahatalmasszomja-
mat, hanem igaz tanújává tett, hogy azŐkegyelméből azŐ
tanításátleírjam.Jézusomelsőszavaezvolthozzám:„Áldozz
meg!”KezdettőlfogvamindigalegméltóságosabbOltáriszent-
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ségbőlkapomakinyilatkoztatásokat.Úrfelmutatáskormindig
szólhozzámhőnimádottUram,éshahosszabbüzenetetdik-
tál, aztmindig a tabernákulumból érzékelem.Amikor nem a
templomban szólhozzám, akkor a lelkembőlhallomŐt,Aki
mindig emlékeztet rá, hogy azOltáriszenségben a szívemben
lakik.1983.aug.7-én,aMennyeiAtyanapjánhívottmeg.Az-
ótarendszeresenjárulokszentáldozáshoz.Egyhétentöbbszöris
aszívembefogadtamŐt,demivelgyermekemetegyedülnevel-
tem,kiskorábannemtudtammindennapeljutniatemplomba.

AMáriaJuliannalelkinaplójaháromkardinálisüzenetettartal-
maz:
1.AzEgyházegysége.
2.AlegméltóságosabbOltáriszentségtisztelete.
3.SzűzMáriatisztelete.
AzÚr Jézus így imádkozik főpapi imájábanMennyeiAtyjá-
hoz: „Legyenek mindnyájan egyek. ...amint mi egyek va-
gyunk.”Vagyismindenleszakadttagtérjenvisszaazapostoli
egyetemesKrisztusalapítottaEgyházba,aminteztazÚrrajtam
keresztülmegvalósította.AzÚrJézuselsőszavaiezekvoltak
hozzám:„Áldozzmeg!”Majdőszintebűnbánatomután:„Bű-
neidelvannakvéve.”Szentáldozáskorpedig:„Térjélbeközé-
jük!”Miután engedelmeskedtem hívásának, csak azután be-
szélthozzám.
Miért tértem vissza az apostoli egyetemes Anyaszentegy-
házba?
Azért,mertŐvágyatadottaszívembealegméltóságosabbOl-
táriszentségután,amelybenŐvalósággaljelenvan,ésezcsak
aKatolikusEgyházbantalálhatómeg.
Miérthagytamelareformátushitet,amelybebeleszülettem?
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Azért,mertottnemtisztelikésnemszeretikaSzűzanyát.Az
édesÚrolyannagyszeretetetéstiszteletetadottaszívembeaz
Ő Szent Édesanyja iránt, hogy kisgyermeki ragaszkodásom
erősebb volt Égi Édesanyámhoz,mint az őseim által tovább
adotthithezvalókötődésem,amelynekhiányosságaitéppena
MáriatiszteletnélkülözéseáltalfedtefelelőttemazÚrJézus.
EkéttiszteletmegegyezikDonBoscoálmával.OttisazEgy-
házcsakúgytudgyőzelmetaratniazellenségfelett,hogyapá-
paazEgyházat,minthajót,amelyaviharostengerenhányko-
lódik,szorosanhozzákötiakétoszlophoz:alegméltóságosabb
Oltáriszentséghez, és a Szűzanyához. Ezt mondta erről Don
Bosco:„Annyiveszélyközöttkéteszközzellehetmegmenteni
azEgyházat:AbuzgóMária-tisztelettelésagyakoriszentáldo-
zással.” Ezt a kettőt kéri tőlem, ésmindanynyiunktól a lelki
naplóbanazÚrJézus.

EháromüzenetamegújultEgyházbannyerielbeteljesülését.
EztígértemegalelkinaplóbanazÚrJézus:„MegújítomEgy-
házamat.Egyházamújraegylesz.Ittfogjákméltóképpentisz-
telni az Oltáriszentséget.Megújult Egyházam középpontja a
legméltóságosabbOltáriszentséglesz.”
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lelkiönéletrajz

Máriaabérmanevem.Attólakedvesatyátólkaptam,Akimeg-
bérmált.Nagyon kedves számomra ez a név,mert égiÉdes-
anyámneve.Juliannaaharmadrendiszerzetesinevem.Aszer-
vitavilágiharmadrendnőiágaalapítójának,SzentFalconieri
JuliannánakésakeresztmamámnakisJuliannaanevük.Irán-
tukvalószeretetbőléstiszteletbőlválasztottameztanevet.A
továbbiakbancsakezthasználom,mivelalelkiatyámésazén
óhajomisaz,hogyrejtvemaradjak.

elhívásomtörténete

Reformátuscsaládbaszülettem.Aszüleimcsaknagyonritkán
vittektemplomba.Otthonazonbanrendszeresenimádkoztunk,
ésolvastukaBibliát.Mivelazötvenesévekbenvoltamgyer-
mek,ígytitokbanjártamhittanra.Mégazédesapámsemtudott
róla, mert ő nem akart nekem „kettős” nevelést adni. Azt
mondta,hogyelégaz,amitaziskolábantanulok.HálaajóIs-
tennek,Akiarraindítottaédesanyámatésanyainagymamámat
– aki szintén velünk lakott – hogy hittant tanuljak.Titokban
konfirmáltam,édesapámcsakutánatudtameg.Mindignagyon
szerettemolvasniaSzentírást.Főlegazevangéliumot,közülük
isSzt.Jánosétésazsoltárokat.Maisezekalegkedvesebbek
számomra.Amikorolvastamgyakransírtamameghatottságtól,
hogyennyireszeretminketajóAtya.Énisigyekeztemteljes
szívembőlviszonozniazŐszeretetét.AmikorÚrvacsorátvet-
tem, úgy fogadtam, mint Jézus valóságos Testét és Vérét.
Egyébkéntakkormégnemtudtam,hogyaprotestánsokcsupán
jelképnek tekintik.Nagyon szerettem azÚr Jézustmár kora
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gyermekkoromtólfogva.Nagypéntekenameddigcsaktudtam
étlen-szomjan böjtöltem, templomba mentem és rendszerint
végigsírtamaszertartást.Többnyireanagymamátkísértem.
A Szűzanyát nagyon tiszteltem és szerettem, mint imádott
Jézusom Édesanyját.A nagymamám elmondta, hogy amikor
édesanyámat szülte, tüdővérzése volt. (Ekkor 1930-at írtak.)
Az orvosok lemondtak róla. Éjjel-nappal imádkozott, hogy
négy kisgyermekét föl tudja nevelni. Egyszer csak nagy fé-
nyességtöltöttebeakisszobát,aholfeküdt.Megjelentnekia
Szűzanya a kisded Jézussal a karján. Rámosolygott és azt
mondtaneki:„Nefélj!Meghallgattatotta tekönyörgésed,75
éveskorodigfogszélni.”Ezzelajelenéseltűnt.Anagymama
pedigfokozatosanfelgyógyult.Ekkor39évesvolt.A75.szü-
letésnapját kórházban töltötte. Meglátogattam, imádkoztam
vele. (Ekkor 17 éves voltam.) Másnap reggel telefonáltak a
kórházból,hogyanagymamaéjfélutánnemsokkalörökálom-
raszenderült.

10éveskorombanaszüleimelvitteknyaralniegykishegyvi-
dékifaluba,aholmegismerkedtemegykorombeliottlakókis-
lánnyal.Akésőbbi években rendszeresennyaraltamnáluk.A
házukkal szemben lakott a plébános atya, aki délutánonként
megvendégelt bennünket süteménnyel, szörppel és közben
Istenrőlbeszéltnekünk.
16évesvoltam,amikorsehogysemtudtammagamnakelkép-
zelniajóIstent.Akkorezazatyaeztmondta:„Istenavégtelen
energia,Akimindentmegtehet.Őavégtelen szeretet ésböl-
csesség,Akinekünk jótakar,ésmintTeremtőnka legjobban
tudja,hogynekünkmiajó.EzértteljesenhagyatkozzunkRá.”
Azistenigondviselésmárakkorelőkészítetteeztatalálkozást,
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melynekkapcsán22évvelkésőbbjöttemidetanácsotkérni.Itt
lettemelsőáldozó,ésezazatyabérmáltmeg.
22éveskorombanférjhezmentemés30évesenvilágrahoztam
egyetlen gyermekünket.A kisfiam hat hónapos volt, amikor
hirtelen egyikdélután rosszul lettem, és lekellett feküdnöm.
Ekkorálmotláttam.Egybuszonutaztunkaférjemmel.Abusz
megállt.Énleakartamszállni.Aférjemmindenerejéveligye-
kezettvisszatartani,deénkitéptemmagamakarjaiból,ésle-
szálltam.Őabuszonmaradt,amitovábbmentvele.Énelkezd-
tem futnimajdkitártkarokkal szálltam fölfelé és aztkiáltot-
tam: „Megyek, drága Úr Jézusom, megyek Hozzád!” Nem
láttamsenkit,dekimondhatatlanédesvonzástéreztem.Utána
az álmomban egy hosszú, széles asztalnál ültem. Velem
szembenültafiam,ésmégnéhányismeretlenember.Ottígy
imádkoztam: „JóAtyám, köszönöm Neked, hogy a fiamat
fölneveltem.Megtanítottamőt,hogymegismerjenésszeres-
senTéged.18éves,mostmárátadomNeked,Teviddodato-
vábbtanulni,ahovájónaklátod.”Amikorezeketimádkoztam,
tudtam, hogy egy teljesen új iskolarendszer létezik. Ekkor
1982.áprilistírtunk.
Aházasságombólkifolyólagsokproblémámvolt.Közösgyer-
mekünk,ésén is sokatbetegeskedtünk.Aférjem,akiegyéb-
kéntrómaikatolikushitű,nemgyakoroltaavallását.

Azálombeteljesült.Aférjem14éviházasságutánelvált tő-
lem. De akkor én már római katolikus voltam. Lelkiatyám
megtiltotta,hogybeadjamaválópert,deismerveelviselhetet-
lenterheimet,azttanácsolta,hogyhaaférjemkezdeményezia
válást, engedelmeskedjek s fogadjam Isten kezéből. Előtte
azért imádkoztam, hogy változzonmeg a férjem, de ha nem
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akar,akkorvigyeelajóIstenazéletemből.Aválóperalattaz
álmomerősítettmeg,hogyközösgyermekünketénfogomfel-
nevelni.Megvoltamgyőződveróla,hogyakisfiunknálamvan
alegjobbhelyen.Amikorazügyvédemsemmijóvalnembiz-
tatott, így imádkoztam:„Jézusom,TégedPilátushalálra ítélt.
Értem átszegzett Kezedbe ajánlom ügyemet.Mindenekfölött
bízomBenned!”Gyermekünketénnevelem,csodálatosbéké-
benésszeretetbenélünk.Aférjemértsokatimádkozom.Őto-
vábbraismegmaradtarégiéletstílusában.Gyermekünkrévén
akapcsolattartásunkbékés,normális.
Mégaházasságomfennállásaalatt, lelkiszenvedéseimköze-
pettegyakrabbanjártamareformátustemplomba.Azegyikif-
júságibibliaóránegyfiatallelkészJézusÉdesanyjárólbeszélt.
Körülbelülezeketmondta:„Máriaugyanolyanbűnösasszony
volt,mintatöbbi.Szükségevoltamegváltásra.Jézusonkívül
még több gyermeke is volt.” Én ezután sírva mentem haza.
Mérhetetlenülfájtalelkemezektőlaszavaktól.SzámomraJé-
zusomÉdesanyjamindigSzentvolt,ésmintilyen,sérthetetlen
is.Eztmondtammagamban:sohatöbbénemmegyekbeabba
atemplomba.Akatolikusvallástnemismertem,báraférjem-
melgyakranjártunkmisére,amígudvarolt.Ezazeset1983ko-
ratavaszántörtént.Ellenállhatatlanvágyatéreztem,hogymeg-
látogassamaztarómaikatolikusatyát,akivelgyermekkorom-
ban oly sokat beszéltem. Nyáron meg is érkeztünk. A falu
annyirabeépült,hogynemismertemrá.Szállásunknemvolt.
Aférjemmelésamásféléveskisfiammalvoltam.Egyparko-
lómelletttisztaegyszerűkisházállt.Rajtafelirat:Szobaki-
adó!Vonzástéreztem.Becsöngettem.Egyszerűidősnéninyi-
tottkaput.
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Ottmaradtunk.Aférjemmégaznaphazautazott,mertnemvett
ki szabadságot. A néni később elmondta, hogy imádkozott,
hogyJézusküldjönnekivendéget.ÉnpedigszállástkértemJé-
zustól.Anénibuzgókatolikusasszony,aki22éveskoraótaöz-
vegyenneveltefelkétgyermekét.30évedíszítivirágokkala
templomot.Elmondtamnekilelkiproblémámatésmégaznap
felkerestemaplébánosatyát.Beszámoltamnekikeserűtapasz-
talataimról,ésválasztkértemtőleJézusÉdesanyjáravonatko-
zóan.Válaszulegykönyvetnyomottakezembe,melynekcí-
me:JézusbensőéleteBaijMáriaCecíliafeljegyzéseiszerint.
KőváriKárolyjezsuitaszerzetesatyafordításában.Ezegyhá-
romköteteskönyvelsőrészevolt,amelyaJézusrejtettéleteal-
címetviselte.Mivelazelőttmégsohasemolvastammagánki-
nyilatkoztatást,ezértmegkérdeztemJézustaSzentírásból.Az
ÉnekekÉnekébőlakövetkezőketolvastam:„MegtaláltamAkit
igazánszeretalelkem,megragadoméselnemengedem.”Ezek
utánelkezdtemolvasniakönyvet.Jézusfogantatásátólameg-
születéséig. Csodálatos volt az a bensőséges lelki kapcsolat,
amelyAnyaésisteniMagzataközöttzajlott.AmikorMáriavi-
lágrahoztaisteniGyermekét,SzentJózseffelegyüttföldrebo-
rulvaimádtákamegtestesültisteniKisdedet.Mivelméltatlan-
naktartottákmagukat,ezértnemmertékŐtérinteni.EkkorJé-
zuslelkébenszólítottaAnyját,hogyfázikéséheséskéri,hogy
gondoskodjonRóla.ABoldogságosSzűzanyaekkorazÉnekek
éneke szavaival szorította keblére Szent Fiát: „Megtaláltam,
Akitigazánszeretalelkem,megragadoméssohaelnemenge-
dem!”
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Amiténekönyvolvasásakorátéltem,aztmegfogalmazninem
tudom. Talán mennyei örömnek nevezhetném.Mindenesetre
sírvaborultamapadlóra,éskönnyekközöttkértembocsánatot
JézusÉdesanyjától,amiértnemtiszteltemésnemszerettemŐt
Hozzáméltóan.Úgyéreztem,hogySzűzanyámkarjaimbaad-
taegyszülöttGyermekét,Akinekkimondhatatlanulörültem.

Másnapelkértemakönyvmásikkétkötetét is.Mielőtt bele-
néztemvolna,kértemaSzentlelket.Ígytaláltamráarraarész-
re,amelybenJézusarrólbeszél,hogymilyennagykegyelme-
ketadazoknakalelkeknek,akikŐttisztaszívvelmagukbafo-
gadják. Kimondhatatlan vágyat éreztem arra, hogy Jézust a
legméltóságosabbOltáriszentségbenaszívembefogadjam.

Másnap,vasárnapreggelmiséreindultam.Öltözködésközben
belüla lelkembenegyszelíd,dehatározotthangothallottam:
„Áldozzmeg!”Nemlehet,válaszoltam,mertismerazatyaés
ebbőlbotránylesz.Ahangválaszolt:„Nefélj,nemleszsemmi
baj,áldozzmeg!”Énmegintcsaktiltakoztam.Őígyválaszolt:
„Hanemakarod,nemmuszáj.Denefélj,áldozzmeg!”Ekkor
ismertem fel a hang tulajdonosát, Jézust. Sírva válaszoltam:
„Uram!Énnyomorultbűnösvagyok.Gyónnisemtudok.Hogy
járulhatnék én a Szentséghez?”Ő szeretetteljes hangon csak
ennyitválaszolt:„Bűneidelvannakvéve.”Sírvafutottamela
templomig. A szentmise végén félve, remegve beálltam a
szentáldozáshoz járulók sorába. Közben hallottam Jézusom
szeretőhangját:„Térjélbeközéjük!”Miseutánazonnalelmen-
temazatyához.Mindenélményemrőlrészletesenbeszámoltam
neki.Őakövetkezőhétenmindennaptanítottmajdeztmond-
ta:„NagyonjólismeredaSzentírást.Hacsakatizedrészéttar-
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todmegmindannakamit ismersz,üdvözülni fogsz.”Egyhét
múlvaéletgyónástvégeztemnála.Elsőáldozóvoltam,ésmeg-
bérmált.A házinénim lett a bémakeresztmamám.Amíg csak
hazanemszólítottamennyeiÉdesatyánk,nagyonjókapcsolat-
ban voltunk. Ezután nagyon boldog lett a lelki életem. Úgy
gondoltam,hogyhaavasárnapotmegünnepelem,akkorköte-
lességemapéntekinapokonengesztelni.Ugyanisakeresztha-
lálutánjöttafeltámadás.Egyévenkeresztülbuzgónjártama
szentmisékre.Közbenmegismerkedtemegyteológussal,akitől
megtudtam,hogyhollehetjelentkeznihitoktatóitanfolyamra.
Nagyindíttatástéreztem.Megiskerestemazatyát,akivezet-
te,deőelküldöttazzal,hogyelőbbelkellvégeznemateológi-
át.Mondtam, hogy én nemmagamtól jöttem.Végülmegen-
gedte,hogyacsoportbantanuljak.Félévtájánfelolvastakegy
felkérőlevelet,amelybenkisegítőhitoktatótkerestek.Megad-
tákacímet,hogyholkelljelentkezniareggelidiákmiseután.
Előttevalónapsokatdolgoztam,ésnagyonkésőnfeküdtemle.
Hívástéreztem,deteljesenalkalmatlannaktartottammagamat,
ígySzűzanyámrabíztamadöntést.Aztkértem,hogyhaŐazt
akarja,hogyelmenjek,ébresszenfel.Megistette.Akisfiamál-
mában fölkacagott, erre ébredtem. Rögtön eszembe jutott,
hogyindulnomkell.Odaisérkeztempontosan.Miseutánmin-
dentmegbeszéltünkazatyával.Háromévenátoktattamtanít-
ványaimat,akik8-10évesgyermekekvoltak.Nagyonszeret-
tükegymást.Amisztérium-játékokatisbetanítottamnekik,és
karéneketvezettem.Mindendiákmisénazoltárnálmagyargre-
goriánénekeketénekeltünk.Ezenkívülakarácsonyiéjfélimi-
seelőttegyórásműsortadtunk.Azenéketegyedülszerkesztet-
tem.Alig fértek el egymástól az emberek, olyan zsúfoltság
volt.Mindennagyonszépensikerült.
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Nagyböjtben egyórát Jézus torinói halotti lepléről tartottam.
Amint az óra elején a jegyzetembe néztem, némán folytak a
könnyeim.Percekigképtelenvoltammegszólalni.Agyerme-
kekvelemsírtak.Szűzanyámatkértem,segítsenmegtartaniaz
órát.Úgy tapasztaltam,hogy tanítványaimszámáramélybe-
nyomástkeltettezatéma.Utánaazatyais–akimindenórá-
monbentült–elismerőennyilatkozott.

Minden órám előtt a templomban imádkoztam. Kértem a
Szentlelket,hogyőtanítsonrajtamkeresztül.Azórákonfilmet
isvetítettem.Mindigszenteltemidőtazegyháziévaktualitá-
sainak.Októberben rózsafüzért tanultunk.Májusban litániára
mentünk.Tanítványaimóhajáraközösutatakartamszervezni
Medjugorjéba.Deezt a templomplébánosamegtiltottaazzal
azindokkal,hogyazEgyházmégnemfoglaltállástezügyben.
Pedigakkormégbékevolt.1985-ötírtunk.Későbbénelutaz-
tamakisfiammalegymásiktemplomszervezésében.Nagyon
sokkegyelmetkaptunk.

Amikormegszűnt ahitoktatóimunkáma templomban, Jézu-
someztmondta:„Mindiglesznektanítványaid!”Akkoreztúgy
értettem,hogyazutánisfogokhitoktatni.Deerrenemnyíltal-
kalom,ésegyideigemiattszomorkodtam.Mostmárértem.Jé-
zusüzeneteinekleírásaáltalmégföldiéletembefejezéseután
islesznektanítványaim,akiketMagaAzÚrJézustanítkinyi-
latkoztatásairévén.
1985nyaránálmotláttam.Egyikkedveskistanítványommala
Golgotánvoltunk.Jézuséletnagyságúkeresztjeelőtttérdepel-
tünk.Mellettevoltakétlator.Nagyonsírtam.Utánafelálltam,
ésegytemplombantaláltammagamat.Ittegyidőspapegycso-
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dálatosragyogófehérruhátadottrám,amelyafejemtetejétől
a talpamig betakart.Ennyitmondott: „Megkeresztellek.”Ez-
utánvisszanéztemaGolgotára,aholakeresztekeltörpültekés
egyszínaranytabernákulumotláttam.Ellenállhatatlanulédes-
ségesvonzástéreztemiránta.ValósággalrepültemFelé,ésegy-
gyéváltamVele.

Akkoribanrésztvettemegylelkigyakorlaton,aholmegismer-
kedtemegylelkitestvérrel,akitőlérdeklődtem,tudna-eajánla-
niegylelkivezetőt.Ajánlottvalakit.Amikorelmentemhozzá
előszörgyónni, teljesen ismeretlenül, felsorolta,hogymilyen
nagykegyelmeketkaptamajóIstentől.Aztmondta:„Szentté
kell lenned!Hanemleszelszentté,hiábaszülettél!Jézuskér
tőled valamit, de azt csak két nap múlva mondhatom meg,
hogymit,mertmostmégsokanvárnakrám.”Acsukottajtón
keresztül megérezte, hogy jöttek hozzá, mert amikor én be-
mentemsenkisemvártutánam.Azelkövetkezőkétéjjelalig
tudtamaludniavágytól,hogymindentJézusnakadjak,bármit
iskérjentőlem.Akárazéletemetis.Őazéletemetkérte.Ami-
korlegközelebbmentemújLelkiatyámhoz,aszentmiséndöb-
benten ismertem fel, hogyő az, aki néhányhéttel azelőtt ál-
mombanrámadtaaztagyönyörűfehérruhát.Sírtamamegha-
tottságtól. Mise után letettem nála az életáldozati örök
fogadalmat.Akkormagamnakmegfogadtam,hogyamígőél,
nemmegyekmáshozgyónni.Ettőlkezdveéletemnekújértel-
mevan.Jelszavam:„MindentIstenemnagyobbdicsőségérea
lelkekért!”Rengetegkegyelmetkapok.Életemmindenpillana-
tátaláthatatlan,demégisállandóanmegtapasztalhatóJézusom
irányítja.Végtelensokcsodatörténikvelem.Jézussugallatok
általtanít,mintegyjóságosAtyaegykb.3éveskislányt.1983
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ótahallomsugallatait.Mégakezdetenaztmondta:„Majdel-
hozomszámodra amegfelelő időt, amikor lekell írnod taní-
tásaimat és üzeneteimet, hogy testvéreid hasznára legyen.A
hátralévőéletedetteljesenszenteldNekem!Írdmegnaplónkat!
Anevedmaradjonelrejtve–eztLelkiatyádonkeresztülisígy
kértem.Azíráscímeezlegyen:Márialelkinaplója.”Amáso-
diknevemet,aJuliannát–Jézusomjóváhagyásával–éntettem
hozzá,azért,hogyazolvasóelsőlátásranehogyfélreértésmi-
attaSzűzanyánaktulajdonítsaeztazírást.

Azóta Jézus minden szentmisén felszólít: „Írd meg üzene-
teimet!”AzédesÚrelsőmegszólításaóta–sőtmárelőtteis–
életemetésgyermekeméletétisteljesenátadtamNeki.Aszür-
kehétköznapokkisésnagydolgaibanmaximálisanigyekszem
az evangélium szellemében megmaradni. Lehetőleg minden
napmiséremegyekésszentáldozáshozjárulok.Havontavagy
gyakrabban gyónok. Istenben találom minden örömömet, és
Őbenne szeretem gyermekemet, akivel megajándékozott.
MindezeketazŐkegyelmiajándékaibólteszem,merténma-
gamsemmivagyok.

Báranevemrejtvemarad,azértfontosnaktartottamegyrövid
életrajzot írnimagamról, hisz életemmindennapját átszövik
drágaJézusomcsodálatoskegyelmiajándékai,amelyeketazŐ
mindnagyobbdicsőségéreadokközre.
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azÚrJézusésaSzentléleküzeneteiéstanításai

2008.okt.4.SzentségimádásonJézus:„Drágakislányom!Az
időelközelgett.Márlátszanakajelek.Mostmégtöbbetimád-
kozzatok!Csak egyet kérjetek, azt, hogyhűségesek legyetek
mindhalálig.Virrasszatok, mert minden nagyon hirtelen jön.
Márelőrefelkészítettelekbenneteket.Ti,akikEngemválasz-
tottatok, különleges védelmem alatt álltok. Nem hagylak
elvesznititeket.Oltalmazlakbenneteket,hogyelnetévedjetek
azúton.Hati isúgyakarjátok,megmentitekalelketeket,sőt
mindazokét, akikért állhatatosan imádkoztok és engeszteltek.
Én az üdvösségUra és Istene vagyok. Én azt akarom, hogy
minden léleküdvözüljön.Csakazokkárhoznakel, akiknem
akarnak Engem, a Megváltót ismerni, tisztelni, szeretni és
követni.Azok, akikmindvégignemetmondanakhívásaimra,
és a felkínált kegyelmekre, örökre elvesznek. Őértük kell
imádkoznotok, hogy megváltoztassák életüket. Vakokból
látókká, süketekből hallókká legyenek. Így megtérve, örök
életet nyerjenek.Vigyázzatok!A sátán, mint ordító oroszlán
acsarkodva járkörbe,hogykitnyeljenel.Álljatoknekiellen
keményenahiterejével!AkiBennembízik,megnemszégye-
nül. Hívjatok Engem segítségül minden szükségetekben! Én
veletek vagyok a világ végezetéig. Én kimentelek titeket a
sátánkarmaiból.Neálljatokszóbavele,amikorkísérttiteket!
Ígymondjatoknekiellent:vessetekkeresztetahomlokotokra,
éskérjétek:Uram,Jézusőrizzmegengemmindenhiábavalóés
bűnös gondolattól. Mondjátok el az ördögűző imát (az „Ó
MáriamennyekKirálynője”,vagya„SzentMihályarkangyal
védelmezzminket”kezdetűt).KérjétekégiÉdesanyátokvédel-
mét!HívjátokaSzentlelket,hogyŐvezessentiteket!Gondol-
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jatokRám,Akitapusztábanmegkísértettasátán.Mindigelle-
nemondtamminden kísértésnek. De ezt csak úgy tehettem,
hogymindenekfölöttszerettemAtyámat,ésmindenbenenge-
delmeskedtem Neki. Ti is cselekedjetek Hozzám hasonlóan,
akkormegdicsőítitekaSzentháromságot,éselnyeriteklelketek
üdvösségét.”
Utána szentmisén, szentáldozáskor Jézus: „Szeretlek. Meg-
haltam érted a keresztfán.Magamat adomnektek, hogy ti is
Krisztus-hordozókká legyetek, és alakuljatok átBelém,hogy
Énéljekáltalatok.”

2008.okt.7.SzentségimádásonJézus.„NagyonkedvesNekem
minden Engem kereső lélek. Mondom neked: nem hagyom,
hogysokáigkeressen.Eléjesietek,ésegyüttétkezemvele.Én
ültetemavágyatIrántamaszívébe,hogykeressen,ésÉntöltöm
be szívének vágyát a legfelső fokon, amikor a legszentebb
Eukarisztiábanaszívébetérek.Azazember,akitágasranyitja
Előttemaszívét,a legtöbbkegyelmetnyerielTőlem.Minden
tőletekfügg.Attól,hogymennyireengedtekEngemműködniaz
életetekben.AkiEngemválasztUrának, Istenének, és teljesen
csakRámhagyatkozik,annaka legtöbbet tudomadni.Szentté
teszem.Akicsakegykisrésztisfenntartmagának,azrésthagy
az ördögnek, aki nem engedi, hogy szentté tegyem. Én nem
tudokosztozniasátánnal.Ezért,haEngemakartok,kikelltelje-
sensöpörniaszívetekszobáját.Megkelltisztítanimindenvágy-
tól,mindenfölöslegeskötődéstől.CsakHozzámkellragaszkod-
ni,ésazÉntörvényemmegtartásához.Megkellismerniazevan-
géliumot, és életté, tettekre kell váltani annakmindenbetűjét.
Akieztmegteszi,azmáraföldönszent.Ezaztjelenti,hogyha
ezazéletmódpárosulalángolóIsten-szeretettel,akkorazillető
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a földről egyenesen a mennybe jön. Nem nehéz üdvözülni.
Csupánszeretnikell,ésellenemondanimindigasátánnak.Az
ilyenembertmagaaSzentlélekvezetiHozzámésAtyámhoz.Az
ilyenboldogmárittaföldön,ésazörökéletbenegyaránt.Hati
isboldogokakartoklenni,kövessétektanításomat,fogadjátokbe
kegyelmemet,ésakkorrövidútonszentekkéformállakbennete-
ketis.Eztszigorúanbízzátokegyedül
Rám!CsakÉntudommegtenni,tisohasem.Ticsakengedel-
meskedjetekNekem,ésezrészetekrőlelégNekem.”

2008.okt.15.SzentségimádásonJézus:„Drágakislányom!Aza
legkedvesebbimaElőttem,hamegteszedakaratomat,éselfoga-
dod a körülményeket úgy, ahogy adom, ill. megengedem, és
vakonhiszelésbízolBennem,hogymindentateéskörnyezeted
üdvösségéreadok,ill.engedekmeg.Adjhálátjóértésrosszért
egyaránt,mertmindenta temegszentelődésedreadok.Szentté
akarlak tennimár itta földön.Egyszentsohanemzúgolódik.
Nem kérdezi, hogymiért. Hálát ad a szenvedésekért is, mert
méltónakbizonyultarra,hogyEngemkövessen.Dehálátadaz
örömökértis,mertgondviselőAtyjátlátjaBennem,Akigondos-
kodomróla.Nepanaszkodj,nefoglalkozzanegatívdolgokkal,
úgyis elmúlik! Ittminden elmúlik.Csak egyedülEngem láss,
Rámgondolj,Akiörökkévalóvagyok.Lásdmeg,hogyszeret-
lek. Szeretetem hívott létre téged. Szeretetem gondoskodik
rólad.SzeretetemvittfelEngemértedakeresztfára,aholmeg-
nyitottamszámodraazörökéletkapuját.Ennekörülj,a többit
felejtsdel.MindenkiszámotadElőttemmindencselekedetéről.
Nefájjonnekedabűn,amitellenedelkövettek.Inkábbszánjad
ellenségeidet,akiknemtudják,mittesznek.Tudod,kislányom,
akiszóbaállasátánnal,amikorazkísérti,valóbannemtudja,mit
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csinál,mertellenfelemmegvakítja,éssükettétesziakegyelem
befogadására.Nemfogjafel,mitjelentamásikembernekaző
gonoszsága.Csakmagát látja,csakasajátérdekelétezik,ésa
sátánűzi,hajtjaasokbűnelkövetésére.Csakabűnnélkülélő
emberláttisztán.Előbbmegkelltisztulniabűnbánatszentségé-
ben. Őszintén bevallva önmaga és a gyóntató előtt minden
bűnét, minden mulasztását. Csak miután megtisztult a lélek,
akkor tudjabefogadni aSzentlelket, ésAnnakajándékait.Adj
hálátNekem,hogyvigyázokrád,ésmegőrizlekasátáncselve-
téseitől. Figyelmeztetlek, vezetlek, hogy hűségesen kitarts
Mellettem,AkiateMegváltóIstenedvagyok.”

2008. okt. 26. Szentségimádáson Jézus: „Elérkezik ennek a
korszaknakavége.Márbenneéltekavégsőidőkben.Ezaztje-
lenti,hogyszüntelenkészenlétbenkelllennetek,nehogymeg-
lepjenazanap,amelyrőlmárannyitbeszéltemneked.Ezanap
a nagy figyelmeztetés napja, forróbb leszmindenmásnál.A
lelkétfogjaégetnimindazoknak,akikbűnbenélnek.Abocsá-
natosbűnisbűn.Nagyonjóknakkelllennetek!Nemaztkér-
tem,hogysúlyosbűntnekövessetekel,hanemazt,hogyszen-
tüléljetek!Mindenéletformábanlehetszentülélni,csakakar-
ni kell. Mindazok, akik eddig halogatták az életszentséget,
nagyon sokat fognak szenvedni.Gyermekeim!Azélet rövid.
Csupánapillanatokadtalehetőségekbőláll.Nektekkellvála-
szolnirá.DönteniIstenésazŐtörvényemellett,vagyismin-
digmindenélethelyzetbengyakorolnikellmindenkivelafele-
barátiszeretetet.Szabadakaratotésértelmetkaptatok.Aszerint
lesztekmegítélve, hogy hogyan cselekedtetek.Aki ellenáll a
kegyelemnek,azmárkimondtamagafölöttazítéletet.Szeres-
sétekIstent,ésŐbenneafelebarátot,úgy,ahogyÉnszerettelek
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titeket! Kövessétek példámat! Ilyen egyszerű. De szükséges
hozzá az önmegtagadás, és a kereszthordozás. Enélkül nem
megy, mert a szeretet áldozatokat kíván, de megéri. Atyám
örök jutalommal fizet érte. Már itt a földön elteltek az Én
békémmelésazzalatisztaboldogsággal,amitaszentekérez-
tek,amikoraföldönéltek.Jajazoknak,akiknemgyakorolják
a szeretetet és az irgalmasságot, amikor alkalmakat adok rá!
Sajátmagukatfosztjákmegalegnagyobbjótól,azIstenirgal-
mától.Mindenemberaztkapjaazisteniigazságosságtól,amit
őadottafelebarátjának.Sokszoregyjószóissokatjelent,ha
megvigasztaltokegycsüggedőlelket.Nesajnáljátokráazidőt!
Higgyétekel,ÉnMagamkárpótollaktiteketérte.Hamegteszi-
tek,Énfoglakmegvigasztalnihasonlóhelyzetbentiteket,ésÉn
oldommeggondjaitokat.Akikszeretetbenélnek,éstöreksze-
nekazéletszentségre,azokörömmeltelnekmajdel,amikora
nagy figyelmeztetéskor látják jócselekedeteiket és azt, hogy
ezekáltalazÉnakaratomattették.Minélinkábbbelesimultok
azÉnakaratomba,annálboldogabbakéselégedettebbeklesz-
tek.MagasztalnifogjátokazÉnnevemet,éshálátfogtokadni
kegyelmeimért.Deminél távolabbállegyemberéleteazÉn
törvényemtől, annál jobban fog szenvedni és égni. Lesznek
olyanok, akikbeleőrülnekvagybelehalnak, amikor felfogják
bűneikrettenetessúlyátésannakfelmérhetetlenkövetkezmé-
nyeit.Mertmindenszónakésmindencselekedetnekkövetkez-
ményevan.Ilyenpl.agyermeknevelés,vagyfontosdöntések,
amelyekazegyénill.aközösségéletétbefolyásolják.Értsétek
megvégre:azönszeretet,azönmegvalósításmagaakárhozat.
CsakakifeláldozzaéletétÉrtem,vagyisakiszeretetbenél,az
mentimegasajátéletét.Mosttombolasátán.Tudja,hogymár
nagyonkevésazideje.Vigyázzatok!Nagyonravaszésfondor-
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latos.Neálljatokveleszóba!Mielőttbármittesztek,imádkoz-
zatok!NyissátokkiaSzentírást!Istenélő,elevenszavaezhoz-
zátok,amelyittésmosthangzikel,útbaigazítvatiteketazörök
életösvényén.Használjátokfelazidőt,amígakegyelemideje
tart! Ne a világ eseményeivel foglalkozzatok, mert az úgyis
elmúlik.Ismerjétekmeginkábbazevangéliumot,váltsátoktet-
tekre,ésörökéletetszereztekvelemagatoknak,mertÉncsak
atibeleegyezésetekkeltudlakmegváltanititeket.Imádkozza-
tokegymásért!Azimamegkötözi,tehetetlennétesziasátánt.
Széttiporjaafejét,ésszabadulásthozannak,akiért imádkoz-
tok.Öröküdvösségethozszámára,deannakis,akimásokért
imádkozik.AzimasegélykiáltásIstenhez,amelyreIstenazon-
nalválaszol,mégakkoris,hatieztnemveszitekészre.Hahit-
telteliimávalkéritekIstent,akkorŐirányítjaakörülményeket,
úgy,ahogyazalelketekjaváraszolgál.Egyetjegyezzetekmeg:
minden körülmény csak eszköz Isten kezében, hogy általa
szenttétegyen.Ezértsohaseessetekkétségbe!Hittelimádkoz-
zatok,éshiggyetekabban,hogyIstenmindenható,ésalegrosz-
szabb helyzetekből is a legjobbat fogja kihozni. Nézzetek a
keresztre!MielőttÉnmeghaltamrajta,aszégyenfájavolt.Az
ÉnkiomlóVéremazüdvösségdrágajelévéváltoztattaszámo-
tokra.Ígytekintsetektiisasajátszenvedéseitekre!Hatürelem-
mel viselitek, lelkek százait, ezreit menthetitek meg az örök
üdvösségre.Deabecsületes,áldozatosmunkávalis.Ezeketúgy
fogadjaelAtyám,Akiamennybenvan,mintjóillatúimákat,
amelyekfelszállnakHozzá.Mindigaszándékszámít.Az,hogy
mivanaszívetekben.Ajóindulatú,segítőszándék,pl.azala-
mizsnálkodás ugyanúgy lelkeket ment, mint az ima, vagy a
türelemmel és Istenre hagyatkozással elviselt szenvedés.
Mindigaztfogadjátokel,amitkaptok.Énistanítottam,imád-
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koztam, gyógyítottam, szolgáltam, és végül a keresztre száll-
tam.Alényegaz,hogyéletetekmindigösszhangbanálljonIsten
akaratával. Látod,mennyire szeretlek benneteket. Figyelmez-
tetlek, tanítalak,óvlak.Azért,hogymegmentsema lelketeket.
Ó,halátnátokésélvezhetnétek,milynagyboldogságraterem-
tetteIstenazembert!MégEngemisleküldöttatimegváltáso-
tokra! Mind-mind kivétel nélkül szentül élnétek, csakhogy
elnyerjétekazörökéletet.DeIstenaztakarja,hogyhiggyetek
Benne,hagyatkozzatokRá,éstegyétekmegazŐakaratát.Ez
olyanegyszerű,hogymégegykisgyermekismegtudjatenni.
Azért mondtam: az ilyeneké a mennyek országa. Tanuljatok
tőlük!LegyetekbizalommalIstendöntéseiiránt!Sohanezúgo-
lódjatok!Szüntelenülimádkozzatok,ésAtyámörökboldogság-
galjutalmazmegtiteket,haszeretitekŐt.

Most örök szeretetemről beszélek neked. Szívem eleped a
vágytól, hogy ti is ott legyetek, aholÉn vagyok, és lássátok
dicsőségemet.EztkértemAtyámtól.Ezértmentemfelérteteka
keresztre,Magamravettematibűneiteket,hogymegnyissam
előttetekországomkapuját.Ó,tikicsinyhitűek!Ekkoraszere-
tetláttánmiértnembíztokBennem?MiértfordultokelTőlem,
keresve a teremtmény kedvét, saját élvezeteteket? Hát nem
bizonyítottameléggéirántatokvalóörökszeretetemetazáltal,
hogyleszálltamközétekAtyámöléből,Emberrélettem,mindig
csakjóttettem,imádkoztamértetek,ésvégülÁldozattálettem
a szégyen fáján, hogy üdvözítselek benneteket? Mit kellett
volna még megtennem, hogy viszontszeressetek? Keresztre
feszítésemkitartavilágvégezetéig,merttiolykonokulragasz-
kodtokbűneitekhez,örökrekizárvamagatokatezáltalafelkí-
nált üdvösségből. Koldusként zörgetek szívetek ajtaján. Ha
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ideig-óráigbeisengedtek,elhalmoztokkérésekkel,amelyeka
földijólétreirányulnak.Haaztadommeg,amialelketeküdvé-
reválik,ésezakereszt,elfordultokdacosanTőlem,éskizár-
tokazéletetekből.Pedighatudnátok,hogyKitésmitutasíto-
tokvissza!Aföldilétröpkepillanatcsupán.Hamarvégetér.És
utána…Mindannyianmeg lesztek ítélvecselekedeteitek sze-
rint.Odaát rettenetes szenvedés várminden bűnösre.Akár a
pokolban, akár a tisztítótűzben.Ha onnan visszajöhetnétek a
földre,mindszentülélnétek.Deazidőlezárult.Változni,javul-
nicsaktestiéletetekbenlehet.Szívleljétekmegteháttanításo-
mat,amely lélekésélet.Nézzétek,mennyireszeretaz Isten!
Szeressetekviszontúgy,hogyszakítotokabűnnel,ésmegtart-
játoktörvényeimet!

Drága kislányom! A legmerészebb álmaidban sem tudnád
elképzelni, mennyi lelket mentek általad és mindazok által,
akik átadják az életüket Nekem. Mondd Nekem gyakran:
Jézusom,Szerelmem!Kedvesebbvagynekem,mintazegész
teremtett világ.CsakNeked akarokmindigmegfelelni.Csak
Tevagyfontosszámomra,ésaz,amitTeakarsz,hogymegte-
gyek.LégyazénKirályom,UramésIstenem!MindenemTe
vagy.Tégedszeretlekteljesszívemből.CsakTeutánadepedek.
Minden gondolatom Te vagy. Ölelő karodba vágyom, hogy
szeretőSzívedenvalljammegNekedörökszerelmemet.”

2008. nov. 4. Szentségimádáson Jézus: „Drága kislányom!
Mindenemberéleteegyfolyamatospróbatétel.Mindentfogadj
elalelkekért!Minéltürelmesebbvagyatégedértszenvedések
elviselésében, annál több lelketmentünkmegmi ketten. Én
meg te,mert benned folytatom, a te szenvedéseid általmeg-
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váltásomszentművét.Erreválasztottalakki,errehívtalakmeg,
ésteigentmondtálmeghívásomra,amikorletettedazéletfel-
ajánlást.”(Az I.-II. kötet végén található.) „LégykisdedazÉn
keblemen!Fogadjelmindentúgy,ahogyvan!Arosszdolgokat
is.Énmindigeszedbejuttatom,amitszolgám,SzentPálleírt:
„Az Istent szeretőknekminden a javukra válik.”Csak egy a
fontos:mindig,mindenbenengedelmeskedjNekem,merterről
kérlek számon.Amai napot is azért rendeztem így, hogy itt
légySzentSzínemelőtt,ésÉnberagyogjamlelkedet,ésazÉn
békémmelajándékozzalakmeg.NagyonkedvesvagyNekem.
Lakástvettemalelkedben.TevagyazÉnostyám,akibenjelen
vagyok.Rajtadkeresztülsugárzombékémetésszeretetemetaz
emberekfelé.TecsaksugározzEngemmindig!Hafolynakis
akönnyeid,légyazÉnbékémeszköze,havérzikisaszíved,
közvetítsdszeretetemet!Sohanefeledd:Énélekbenned,ésÉn
működömáltalad.Ezazönátadottélettitka.Gyümölcsepedig
azÉnáldottjelenlétem.”

2008. nov. 20. Szentségimádáson Jézus: „Drága kislányom!
Beteljesülnekapróféciák.Szereteteméskeresztáldozatomtart-
jafenneztavilágot.Abűnökmárazégbecsapnak.Nemnéz-
hetemtovábbeztatengernyibűnt.Bekellavatkoznom.Ezati
érdeketekben történik. A nagy figyelmeztetés jön. Mindenki
meglátjatetteit,egészéletét,ésszembesülannakkövetkezmé-
nyeivel.Ezegynagykegyelmiadomány.Léleklátás,tisztánlá-
tás, amely az üdvösségre visz. Imádkozz a hit adományáért
mindazokszámára,akikmégnemhisznekBennem!Ahitaleg-
nagyobb kegyelem a földön. Hit nélkül nem lehet tetszeni
Istennek,ésnemislehetüdvözülni.Ahitetekfontosabb,minta
szemetek világa.A hitből fakad a remény és a szeretet. Ez a
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háromistenierényazüdvösségrevisz.Anagyfigyelmeztetés-
korennekfényébenfogjátoklátni tetteiteket,egészéleteteket.
Amikorezaléleklátástörténik,mindenegyesembernekmeg-
adomahitkegyelmét,hogyhiggyenIstenben,ésazŐ törvé-
nyében,ésebbőlaszempontbólítéljékmegsajátéletüket.Ezért
leszannyimegtérőbűnösakkor.Éppezértadomeztaléleklá-
tást,mertnagyonsoklélekrohanakárhozatba.Ezegymentő-
övaszámukra.Természetesenmegmaradaszabadakarat.Aki
meg akarmaradni a hitben, azmegmarad, de aki elveti, arra
nemkötelezem.Figyelmeztetlektiteket,ezekamegátalkodot-
taklesznekasátáneszközeiésmindenrossznakazokozói.De
mindenkiEngemszolgál.Mégasátánis.Mertcsakannyirosz-
szatkövethetel,amennyitÉnmegengedekneki.Imáitokkalés
áldozataitokkal megtörhetitek a sátán hatalmát. Erre adom a
kegyelmeket.Tartsatokkiazimábanakkoris,hanemaztkap-
játok, amit kértek.HiggyetekBennem!Én jobban tudom,mi
válikazüdvösségetekre,ésaztmegisadomnektek.”

2008. nov. 23. Szentségimádáson Jézus: „Drága kislányom!
Elérkezik a türelmi idő vége. Karom lesújtani készül. Ítélet
közeledik. Ez az ítélet a lelkek mélyén fog lezajlani. Olyan
lesz,mintavégítélet,demégmindigmegadomazesélytalel-
keknekamegtérésre.Managyonsokabűnös.Sokatudatlan.
Nemakaromavesztüket.Eztulajdonképpenegynagykegye-
lem-kiáradás, amimost következik.Megláttatom a lelkekkel
cselekedeteiksúlyát,ésannakkövetkezményeit.Megmutatom
mindenkinek külön-külön, személyre szólóan a helyes utat,
amelyazüdvösségrevisz.Megadomaléleklátáspillanatában
ahitkegyelmét.Utánaadöntéstazemberrebízom,merttisz-
teletbentartomaszabadakaratot.Nagyonsúlyoséselviselhe-
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tetlenülnehézórákésnapoklesznekezekmindazokszámára,
akik tudomást sem vesznek Rólam, ezért teljesen váratlanul
fogjaőketérni.Anagyfigyelmeztetésmárittvanaküszöbön,
és nagyon hirtelenül fogja érni mindazokat, akik nem élnek
készenlétben,éscsakazélvezeteknekhódolnak.Nagyonsze-
retemnépemet,azegészemberiséget.Énkivételnélkülmin-
denegyesembernekazöröküdvösségétakarom.Ezérthaltam
kínhaláltakeresztfán.EzértesedezemszüntelenülAtyámelőtt,
hogykönyörüljönrajtatok.Atyámvégtelenülirgalmas,ésmin-
den megtérő bűnösnek nagyon örül.Azért, hogy Szentséges
Véremazértazemberértnemomlotthiába.Atyámnagyonsze-
retEngem,ésmindenkérésemet teljesíti.DeNekemszüksé-
gemvanatiimáitokra,önmegtagadásotokraésáldozataitokra,
amelyeketazÉnkínszenvedésemörökérdemeivelegyesítetek,
hogy bemutassam Atyámnak, és erre adja a kegyelmeket.
Tudjátokmeg,hogyeztabűnösvilágotazÉnkereszthalálom
és a ti engesztelésetek tartják fenn.Ha ti, engesztelő, kisded
lelkűgyermekeim,felhagynátokazimádássalésazimával,ez
avilágmegsemmisülne.Mégígyisnagykegyelem,hogyegy
kisengesztelőcsoportértazegészországnakirgalmazAtyám.
Nemde azt mondtam: legyetek tökéletesek, mint Mennyei
Atyátok? Ezt mindnyájatokra értettem. Mert mindenhatósá-
gommindenéletállapototmegszentelt.Aszerzetest,apapot,a
családot,azegyedülállót.Mindenkit.Mindenembermegkapja
akegyelmet, hogy szenttéváljon,ha akarja.Énnemvagyok
erőszakos.Éntiszteletbentartomaszabadakaratot.Ellenfelem
azonban ravasz, hazug, sunyi. Rászedi, becsapja, behálózza
áldozatait,éselgáncsolja.DeÉnmindigmegadomamenekü-
lésútjátmindenkísértésből.Rajtatokmúlikaválasztás.Alehe-
tőséget mindig megkapjátok a jóra. A lelkiismeret minden

32



embertfigyelmeztet,magaaSzentlélekintiajóra.Hamégisa
rossz kell, a bűnösnek viselnie kell annak következményeit.
Mertmindendöntésnekkövetkezményevan.Ha az emberek
szüntelenül imádkoznának, és kérnék a Szentlélek vezetését,
mindigcsakjódöntésekethoznának,ésboldogoklennénekők
ésmindazok,akikrekihatnakjódöntéseik.

Mostazabortuszrólbeszélekneked.Azemberiséglegnagyobb
bűneagyermekáldáskioltása.Istenáldásánakdurvavisszauta-
sítása,amelyneksokszorazaggodalmaskodásésakishitűség
vagyahitetlenségazoka.Ó,hatudnákezekaz„okosok”,hogy
Istennekmindenegyesmegfogant élettelöröktől fogva terve
van!Hátnemlátjátok,hogymindenhivatásIstenajándéka?Az
egyikfodrász,amásikszakács,aharmadikszabó,anegyedik
orvos,ésvannakkiválasztottak,Istenszolgálatára,aszerzete-
sekésapapok.Ezkülönösennagykegyelem.Ezazt jelenti,
hogy Isten arra rendelte őket, hogy az Ő jelenlétében, az Ő
közelébenéljenek.ImádjákésszolgáljákŐt.BemutassákNeki
a legszentebbáldozatot,aSzentmisét,amelybenazonosulnak
azŐdrágaSzentFiával:EzazÉnTestem.EzazÉnVérem.
Egy papnak minden Szentmisében Krisztussá kell válni, és
ebbenkikelltartaniegyikSzentmisétőlamásikig.Mitjelent
ez? Teljes önátadott életet az Atyának. Teljes követését a
Fiúnak,JézusKrisztusnak.Ezaztisjelenti,hogyhaarravan
szükség, oda kell adnia az életét a juhokért, amint azt a jó
Pásztor tette. Teljes önmegtagadást azért, hogy tökéletesen
szolgáljaKrisztust,éshogytökéletesképmásávátudjonválni
Annak,Akiazéletétáldoztafelérte.Ó,hatudnátok,mennyi
papésszerzetesleltehalálátazanyaméhben!Ésmennyicsa-
ládapaéscsaládanya!Haőkmindélhetnének,mostnemtarta-
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naittazország.Nemlennepaphiány,ésszentéletűszerzetese-
imgondjátviselnékabetegeknek,azöregeknekésazárvák-
nak.Sokkal jobb lenneavilág,haáldásomatnemutasítanák
vissza,hanemelfogadnák.HahinnénekBennem,Akiszerető,
gondviselőésmindenhatóAtyavagyok.Mérhetetlenülfájvég-
telenülszeretőSzívemnekmindenkismagzathalála!Én,Aki
azt mondtam, hogy azért jöttem erre a világra, hogy életük
legyen, és bőségben legyenek.Visszautasítják kegyelmemet,
mert ők azt hiszik, hogy jobban tudják…Énnemkellek, de
hagyjákmagukatelbuktatniellenfelemáltal.Ó,ezekaszeren-
csétlenek,nemtudják,mitveszítenek!Azörökboldogságot,az
örök életet. Nemrég beszéltél lelki édesanyáddal, aki azzal
dicsekedett,hogymegszületettahuszadikunokája.Akikmár
felnőttek, mind diplomát szereztek, és jó állásban vannak.
Pedigegy-egycsaládbanöt-hétgyerekvan.Őkmegtapasztal-
jákgondviselőszeretetemet,mertRámhagyatkoznak,ésnem
szabnak határt teremtő hatalmamnak. Itt kezdődik a keresz-
ténység,amikoramindennapiéletbenésmindendöntésetek-
benEngemakartokkövetni.Nekemakartokengedelmeskedni
úgy,hogymegtartjátoktörvényemet,amelyegyetlenszócsu-
pán:szeretet.Szeretniannyitjelent,hogynemzáromelmagam
Istenörökterveelől.Havalakiházasságralép,vállaljaagyer-
mekeket, akikkel Isten megajándékozza őket. Erre tesznek
esküt a templomban. De csak kevesen tartják meg. Látod,
milyensúlyoskövetkezményevanmindendöntésnek?Olykor
életvagyhalál.”

2008. dec. 1. Szentségimádáson Jézus: „Drága édes kislá-
nyom!Szüntelenimádkozzatok!ImáitokatajánljátokfelazÉn
irgalmasSzíveméségiÉdesanyátokszeplőtelenSzíveszándé-
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kaira. Soha nem látott keserves napok köszöntenek erre a
világra.Acunamik,aföldrengések,azesőzések,aszélviharés
atűzvész,mindeltörpülnekamögött,amimostköszönterrea
világra.Ittcsakamegtérésésazimasegít.Csakezakettőeny-
híthetiacsapásokat.Elmindenevilágigonddal, tobzódással!
Csak az önmegtagadás és a kereszthordozás segíthet.Karom
lesújterreabűneibenfetrengővilágra.Megsemmisítekminden
bűnt.Elnémítokmindenhazugszájat.Csakegyigazságlesz,
azevangélium.Csakegytörvénylesz,aszeretet.Végeatürel-
miidőnek.Ahaladéklejárt.Amimostkövetkezik,azelnémít-
ja agonoszt.Avilágra– jóllehet, súlyos szenvedésekárán–
egyúj,szebbjövőkövetkezik.Úgyismondhatnám,hogyegy
paradicsomiállapotjön.Ezmégnemamenny,demindenkép-
penaszeretetésazigazságuralma.Errekészüljetek.Ti,akik
Engemkövettek,emeljétekfelafejeteket,mertelérkezikati
megváltásotok.AkkormindenkiTeDeumot(=hálaadást) fog
zengeniNekem,azörökéletSzerzőjének.Akkormegnyílnak
azegek,ésszentangyalaimhozsannátzengenekaföldönélő
maradékkal, azzal a szent gyökérrel, akikből kisarjad az új
világ. Kicsinyeim! Imádkozzatok! Újra mondom: szüntelen
csakimádkozzatok!KérjétekaSzentlelket,hogyŐimádkoz-
zonbennetek,végetnemérőhozsannákat,TeDeumokat,mert
sohanemlátottkegyelemkiáradásjönmostaföldre.Jóllehet,
mindeztmegelőzi amegtisztítás, ami elkerülhetetlen. Jól je-
gyezzétek meg: minden a ti javatokra, örök üdvösségetekre
válik.Ígytekintsetekajövőelé,amelymáraküszöbönvan,és
olyhirtelensújtleabűnösökre,mintsasazsákmányára.Deti,
akik olvassátok és megfogadjátok szavam, elteltek mennyei
erővel.MagaaSzentlélekfogvezetnititeket.Tifogjátokmeg-
erősíteni amég hitükben gyengéket.Ti fogjátok felkarolni a
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kétségbeesetteket.Sohanemlátottegységésszeretetfogural-
kodniavilágon,mertmindezazÉnkegyelmem,Akikereszt-
halálthaltamésfeltámadtamazegészvilágösszesbűnöséért,
ésnemakarom,hogycsakegyiselvesszenközülük.Ígytekint-
setek a jövőre,mint égi beavatkozásomnagypillanatára.Ne
csüggedjetek, ne lankadjatok! Imádkozzatok! Imádkozzatok!
Imádkozzatok!Odaátmajdmegértitekmindennekazokát,és
elnyeritekméltójutalmatokat.Köszönöm,hogykövetitekfel-
hívásomat.Megáldalak titeket azAtya, aFiúés aSzentlélek
nevében.”

2008.dec.2.SzentségimádásonJézus:„Nagyonszeretlek.Ne
féljsemmitől!Énmindigveledvagyok,ésmindazokkal,akik
hisznekBennem,ésátadtákazéletüketNekem.Azilyen lel-
kekrőlÉnmagamgondoskodom.Nem látnak hiányt semmi-
ben.Életükmindenpillanatábanélvezikaztabiztonságot,amit
azÉnállandójelenlétemnyújtszámukra.Tartsatokkimindha-
lálig,mertcsakahűségeseknyerikelazörökéletkoronáját.
Mindig csak Engem lássatok a keresztfán! Engedelmes és
hűségesvoltammindhalálig,mégpedigakereszthalálig.Soha
nemamagamakaratáttettem,hanemAtyámét.Tiistegyetek
így! Tagadjátok meg magatokat, legyetek engedelmesek és
hűségesekmindhalálig!Eztkéremmindenkereszténytől,akik
a nevemet viselik,mert a keresztény szó jelentése:Krisztusi
lelkületű.Éljetekméltóanehhezanévhez,hogymegtudjalak
vallanititeketAtyámelőttésazŐszentangyalaielőtt.Komor
idők következnek, de ti annál jobban bízzatokBennem,Aki
Mindenhatóvagyok,ésszeretlektiteket.Úgyszerettelek,hogy
azéletemetisodaadtamértetek.Aderűtésareménytsohane
engedjétekkiaszívetekből!AkiBennembízik,nemcsalódik,

36



mert Én hűséges, szerető, gondviselő, megváltó Istenetek
vagyok, és az ismaradokmindörökké.Aki a sírókatmegvi-
gasztalja, a szomorkodóknak enyhülést ad, a szenvedőknek
erőtakitartáshoz,ahűségeseknekpedigöröküdvösséget.Én
legyekati
reményetek,örökboldogságotok.Amiavilágbanvan,aztmin-
det itt kell hagyni, de Én mindörökre a tiétek vagyok. Én
vagyok az igazgyöngy, Akiért érdemes mindent eladni.
Tanításom örök életmindazoknak, akik tettekre váltják. Jöj-
jetekHozzám!ÉnmindenkitMagamhozvonzok.Boruljatokle
keresztem előtt, mert a kereszt a ti üdvösségetek. Soha ne
lázadjatok,hakereszteketkaptok.Senkineksemadoknagyob-
bat,mintamekkoraszükségesahhoz,hogyörökéletrevezes-
semáltala.Azigaz,tisztaszeretetetkéremtőletekIrántamés
embertestvéreitekiránt.Ezafőparancs,ezazörökélet.”

2008. dec. 11. Szentségimádáson Jézus: „Drága kislányom!
Eljön a vég. Vége lesz mindannak, ami eddig volt. Egy új,
szebbjövőkövetkezik.Kisarjadaszentgyökér,aszentmara-
dék,akikanagykeresztényüldözésésavilágnagymegtisztí-
tásautánmegmaradnak.Mostmármegtanultad,hogyaz idő
csupánpillanatokhalmaza.Mindenpillanatbandöntenedkell
Mellettem,haengedelmeskedniakarszNekem.Azutolsópil-
lanatban is így lesz. De ami azután következik, az minden
vágyadat,mindenelképzelésedetfelülmúlja.Egyegészörök-
kévalóságonátfogodmagasztalniésdicsőíteninagyirgalma-
mat és szeretetemet, és vég nélkül fogsz örvendezni annak,
hogyigentmondtálmeghívásomra,ésmindvégigengedelmes-
kedtélNekem.Ezért kéremmég imáidat és engeszteléseidet,
hogysokmegtérőbűnöslegyen,akikigentmondanakmeghí-
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vásomra,éshűségesekmaradnakHozzámmindhalálig.Énaz
ilyenlelkekbengyönyörködöm.Mindenmegtérőbűnösértel-
metadszenvedéseimnek.Demindenmegátalkodottcsalódást
okozNekem,ésmérhetetlenültetéziszenvedéseimet.Egykis
idő,éseljönazújvilág,amelyszéplesz,mintaVőlegényének
felékesítettmenyasszony.Méltónéstisztánfogjavárnidicső-
ségesvisszajövetelemet.KülönösenEgyházamfogújfényben
ragyogni.Sokleszközöttükaszent.Papjaiméshíveimegyütt
zengenekhálaéneketszentangyalaimmal.ASzentmiselesza
legnagyobb ünnep, amelyet mindig méltó tisztelettel fognak
bemutatni.ValóbanIstenimádásaleszaSzentmise,amelynek
avégénmindigleszSzentségimádás.Ahívekésapapokimád-
nifognakEngem,Akitalelkükbefogadtak,ésimádnifognak
akitettOltáriszentségben.Papjaiméshíveimolyan tisztákés
szenteklesznek,hogyleesdikcsodáimatamennyből.Szentségi
áldásomraabetegekelnyerikgyógyulásukat,ahitetlenekmeg-
térnek, a hitükben gyengék pedigmegerősödnek. Tudod kis-
lányom,aholigazánésőszinténszeretnekEngem,ottamenny
egyesül a földdel, mert Én leszállok közéjük, és ott vagyok
közöttük.”

2008.dec.13.Szentmisén,szentáldozásutánJézus:„Irgalmas
Szívembevagyelrejtve.Jóllátommindengondodat.Énmeg-
oldom azokat. Te csak törődj az Én dolgaimmal! Szeress és
imádjEngemszüntelen!Ezlegyenegyedülifeladatod!”

2008. dec. 17. Szentségimádáson Jézus: „Édes kislányom!
Nagyonszeretlektéged.Tartskimindhalálig!Aderűtsohane
engeddkiaszívedből!Légykedvesésszeretetteljesmindenki-
hez!Engemszolgálszafelebarátban.Hanehezedreesik,kérj
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Engem,ésÉnmegerősítelek.Csakaszeretetszámít.Ezthozod
magaddal.Amikor nem tudsz szeretni, a sátán lázad ellened,
hogyneEngem,hanemőtszolgáld.Nemnehézszeretni.Csu-
pánkérnikell,ésÉnmegadomhozzáakegyelmet.Haszeretet-
benélsz,békevanaszívedben.Innenismeredfel,hogyjóúton
haladszFelém.Száműzzmindenharagotéskeserűségetaszí-
vedből!Nefoglalkozzvele!Úgyiselmúlik.DeazÉnszerete-
temörök.MerüljelBennem,mertÉnörökvagyok.Énszeret-
telek téged előbb.Mégmielőtt lettél volna,Énöröktől fogva
kiválasztottalak.KedvesebbvagyNekem,mintazegészterem-
tettvilág.Azért,mertmeghaltamérted,ésaztakarom,hogyott
légy, ahol Én vagyok, ésmeglásd dicsőségemet.Most imádj
Engem, adj hálát mindenért, azért, hogy kiválasztottalak.
NemsokárameglátszEngemszínrőlszínre,ésegyegészörök-
kévalóságonátnemfogsztudnibetelniszentszínemlátásával.”

2008. dec. 18. Szentségimádáson Jézus: „Drága kislányom!
Elérkezikatürelmiidővége.Márlátszanakajelek.Abűnökaz
égbecsapnak.Ellenfelemúgybeszőttegyilkoshálójávalavilá-
got,hogykisemlátszikbelőle.Ittmárcsakegynagytisztítás
segít,egyistenibeavatkozás.Demégmielőtteztmegtenném,
adok egy utolsó esélyt az emberiség számára. Megmutatom
nekik, hogymilyen pocsolyában hemperegnek.Megmutatom
nekik lelkük bűzlő hulla állapotát, amelyet halálos bűnök
szennyeznek koromfeketére.Gyermekem, imádkozz!Nagyon
komolyanmondomneked, rettenetesek lesznek azok anapok
mindazokszámára,akikabűnszennyébenélnek.Ti,drágakis-
lányom,akikengesztelőáldozatokvagytokebűnösvilágfenn-
tartására,nagyonboldogoklesztek.Atilelketekragyognifoga
boldogságtól, mert meglátjátok a lelketekben világító, fénylő

39



Istent,Akithordoztoknapmintnapazimában,ajócselekede-
tekbenésaszeretetben.MegláttokalelketekbenEngem,Akit
napontavagyhetentefogadtokaszívetekbe,éshagyjátok,hogy
Én éljek általatok, és Én vezesselek benneteket. Ez titeket
mennyeiboldogsággal fogeltölteni, ésúgy ragyogtokmajde
bűnösnemzedékközött,mint a csillagok.Vigyázzatokmaga-
tokra! Szüntelen őrködjetek lelketek tisztasága fölött! Sohase
feledjétek: minden az Én kegyelmem. Nekem adjatok hálát!
Tőlemkérjetek segítséget!Nagyon-nagyon szeretlekbennete-
ket, Véremen megváltott drága gyermekeim! Tudjátok meg,
hogy a ti imáitokrakapják a világ fiai ezt a nagykegyelmet.
Azért, hogy megtérjenek. Szerető Szívem nem akarja, hogy
akárcsak egy is elvesszen közületek. Nem tudjátok felfogni,
milyenapokol.Kimondhatatlankínzószenvedés,amelyörök-
kétart.Vagyissohanemleszvége.Ti,amikorittaföldönszen-
vedtek,aligvárjátok,hogyvégelegyen.Deazörökkévalóság-
bansohasemmineksincsvége.Nincsaszenvedésnek,ésnincs
aboldogságnak.Azüdvözültek serege többekközött ezért ad
hálátNekem,hogyörökkétartóéletetésboldogságotszereztem
nekikakeresztfán,amikorMagamravettembűneiket,éselég-
tételt adtam érte, és megnyitottam számukra a mennyország
kapuját. Ti is, drága kicsi gyermekeim, amíg a földön éltek,
kövesséteknagy testvéreiteknek, a szenteknek apéldáját.Le-
gyetekállhatatosakAtyámtörvényeinekamegtartásában,kitar-
tóakaszenvedésektürelmeselviselésében,áldozatosakaszere-
tetben, és akkor elnyeritek az örök boldogságot.Atyám úgy
tekintrátok,mintazÉnszolgáimra,akikalelkeküdvénmun-
kálkodtok,ésezért igennagymegtiszteltetésben lesz részetek
Atyámésazegészmennyeiudvarrészéről.Hagyjátok,hogyÉn
éljekésműködjekáltalatok,éstartsatokkiebbenmindhalálig!
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Most azokról beszélek neked, akik mindhalálig hűségesek
Hozzám.Errőlismeredfelőket:fényhordozók.LelkükbenÉn
vagyok a Fény, a világ Világossága, Aki átsütök rajtuk.
Kiárasztomrajtukkeresztülszeretetemet, jóságomat,derűmet
ésbékémet.Általukvigasztalomaszomorkodókat,segítema
szegényeket, jutalmazomajókat,deelzárkózomagonoszok-
tól.Általuktanítombölcsességrearászorulókat.Kisdedekőka
lelkükben, mert Bennem bíznak, ezért Rám hagyatkoznak.
Úgy,mintmostteis.Figyelsz,éskérdezel:„Uram,mitírjak,
mert kizárólag a Te szavaidat akarom leírni, én semmi va-
gyok.”Nagyonszeretlekezért,ésmegjutalmazlakérte.

Nagyonközelvanapróféciákbeteljesülése.Éljetekszüntelen
készenlétben! Tartsatok bűnbánatot! Gyónjatok, áldozzatok!
Életetekmindenpillanatábantegyétekmegakaratomat!Akkor
beteljesítitekAtyámrátokvonatkozóörökszenttervét.Csakez
afontos,csakezértazegyértimádkozzatok,hogymindigfel-
ismerjétekésmegtegyétekIstenakaratát.Akieztmegteszi,az
nemélthiábaezenaföldön,mertIstenazért teremtettemeg,
hogyazŐörökszenttervétvégrehajtsa.Jajannak,akinemezt
teszi.Mondomneked:sokveréstkap.Büntetéseannakfügg-
vényében zajlik, hogy mennyire ismerte fel Isten akaratát.
Mindaz,akiismeriazevangéliumot,detettekrenemváltja,sok
veréstkap.Akinemismeri,ésnemteszi,kevesebbveréstkap.
Azért kap büntetést, mert a lelkiismeret készteti a jóra, és
vádolja,amikorrosszattesz.Ezértmindigajómellettkelldön-
tenie.Méghaazőserdőmellettszületikisegyember,éssoha-
semhallottRólam,abbanisszólalelkiismeretszava,éssza-
bad akarata szerint dönthet a jó vagy a rossz mellett. Ezért
kapjaajutalmatvagyabüntetést.
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Mindaz,akiamegszentelőkegyelemállapotábanél,boldogés
békességgelteljes.Bizalmát,reményétBelémveti,ésÉnmin-
dig gondoskodom róla. Nem így a bűnösök, akik Lucifert
követik, aki aztmondta: „Nem szolgálok Istennek.” Nem is
nyerikellelkükbékéjét,éssohanemismerikmegaztatiszta
szent örömöt, amit az Engem szolgálók, az életszentségben
élők élveznek. A bűnösök csak acsarkodnak, káromkodnak,
erőszakoskodnak, de nemmennek semmire.Mindazt, amit a
földönmegszereztek, itt kell hagyniuk, éskoldus szegényen,
üreskézzeltávoznakelebbőlavilágból.Hanembánjákmeg
bűneiket,azörök tűzre,hamegbánják,a tisztítótűzbe jutnak.
Tudodkislányom,vannaklelkek,akiketmásokimádkoznakbe
atisztítótűzbe.Ezekamennybenkicsinyfénypontok,akikaz
egészörökkévalóságonátazérthálálkodnakNekem,ésazok-
nak, akik imádkoztak értük, hogy nem kárhoztak el, hanem
üdvözültek.KérjetekTőlembátran,kérjeteksokat,mertmin-
den kegyelmet megadok bizalommal teli imáitokra! Legfő-
képpenlelkeketkérjetek,mertebbentalálomlegfőbbörömö-
met,mertalelkeküdvösségeadértelmetretteneteskínszenve-
désemnekakeresztfán.”

2008.dec.21.SzentségimádásonJézus:„Nagyonszomorúaz
ÉnLelkem.Abűnökazégbecsapnak.Népemvakéskonok.
Nem akarnakmegváltozni,megtérniHozzám.Görcsösen ra-
gaszkodnakvétkesszokásaikhoz.Énnemszámítok,számukra
nemislétezem.Csakavilágnakakarnakmegfelelni.Csakaz
számít,hogymitmondamásikember.Az,hogyIstenlétezik,
ésvantörvénye,nekiknemszámít.Pedigazéletetmindannyi-
anazértkaptátok,hogybizonyítsatok.Csakittésmosttudjá-
tokbebizonyítani,hogyméltóakvagytokazörökéletre,deha
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nemakarjátok,akkorelkárhoztok.Nagyonsokabűnösember,
ésegyikamásikatvisziabűnbe.Azabaj,hogyazemberek
nemismernekEngem.Kevésapasztoráció.Úton-útfélenhir-
detnikelleneazigét.Mindenmegkereszteltemberazáltalános
papsághoz tartozik. Nektek, keresztényeknek világító gyer-
tyákként kellene élni e bűnös nemzedék között. Be kellene
ragyognotok a bűn sötétségét szeretetetekkel, jócselekedetei-
tekkel, derűsmosolyotokkal, és ahol lehet, a szavaitokkal is.
Életrekelleneváltanotokanyolcboldogságot.Deehhezsok-
kalnagyobbhitrevanszükségetek,hogyarosszdolgokköze-
pette is rendületlen bizalommal gyökerezzetek Belém,
MegváltóIstenetekbe,AkiMindenhatóvagyok.Kérjétekahit
kegyelmét,mertezazalapjakeresztényéleteteknek!

Nagyon fáj szerető Lelkemnek minden elkárhozott lélek.
Sokszor egész életükön át ott kopogtatok a lelkük ajtaján.
HívogatomőketSzentség látogatásra,Szentmisére.A lelkiis-
meretükáltalszólokhozzájuk,hogynearosszat,hanemajót
válasszák.Neagyűlöletet,hanemaszeretetet.Deőksüketek
ésvakok.Megsemhallanak,csakmennekasajátbuta,ostoba
fejük után, rengeteg kellemetlenséget és szenvedést okozva
ezzelmaguknak.Vágynakaszeretetre,mindenüttkeresik,csak
ottnem,aholvan.Ezértnemtalálják.Énvagyokaszeretet.Aki
Engem keres, megtalálja a szeretetet, mert senkinek sincs
nagyobbszereteteannál,mintakiazéletétadjabarátaiért.Ha
megtalált,találkozikaszeretettel,ésezatiszta,szentszeretet
átalakítja,megváltoztatja,úgyhogyőmagaisszeretettéválik.
Ezaz igazimegtérés.ÁtalakulásBelém,aMegváltó Istenbe.
Eztkéremmindnyájatoktól.Ezaboldogságtitka,ésezmaga
azüdvösség.Hamindenkiígyélne,aföldmennyországgávál-
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tozna. Ezt tanítottam nektek aMiatyánkban: „Jöjjön el aTe
országod.”Eztimádkozzátoknapontatöbbszörisarózsafüzér-
ben.Aztkérem,hogynecsakimádkozzátok,hanemváljatokti
isszeretetté!Ígyszenteljétekmegmagatokatésakörnyezete-
teket is.Értsétekmegvégre: csak a szeretetnekvanértéke a
földönésamennybenis.Szeretetnélkülalegnagyobbcsele-
kedetisértéktelenésüres.Aszeretetalélekélete.Aholnincs
szeretet,ottalélekhalott.Egyhullávalpedigundorítóegyütt
élni.Ezértkérlek titeket,hogy támadjatokfelaszeretetre,és
akkormárittaföldönazüdvösségbenéltek.

Nagyonszeretlektiteket.SzentSzívemértetekdobbantelőször
SzentÉdesanyámméhében.Értetekszülettemmeg,hogyem-
berkéntélveszeressek,dolgozzak,szenvedjek.MivelMagamra
vettemazemberitermészetet,megtapasztalvaasátánkísértése-
itis,sokkalelnézőbbvagyokazemberigyengeségekiránt,mint
ahogyazt tiel tudjátokképzelni.Amikorítéletetmondokegy
emberfölött,beszámítomveleszületetttermészetét,gyengesé-
geitvagyerősségeit.Akörülményeket,másokráhatását.Irgal-
mas Szívemminden embertmeg akarmenteni a kárhozattól.
Ezért adom a szenvedéseket, a próbatételeket,mert a kereszt
viszazüdvösségre.Sokszorabetegségmentimegalelket.”

AzÚr Jézusmegkért, hogy írjam le azt amegtörtént esetet,
amitBonajunktaatyátólhallottam.Mostőtidézem:„Egyszer,
amikoregykórházbanegybeteghezhívtak,miutánmeggyón-
tattam,aszomszédágyrólisjelentkezettegybeteg,hogyőis
szeretne gyónni. Nagyon sírt, és panaszkodott, hogy le kell
vágni a jobb lábát, mert nagyon beteg. Senkije sincs, ezért
nagyonaggódik,mertféllábbalnemtudjamagátellátni.Kérte,

44



hogyimádkozzakérte.Majdsírva,zokogvameggyónta,hogy
évtizedekkelazelőtt(azótasemgyónt)levetteafalrólakeresz-
tet,ésajobblábávalrátaposott.Énfeloldoztam.Utánaegyütt
imádkoztunk a gyógyulásáért. Másnap következett volna a
műtét.Újramegvizsgáltaazorvos,ésegészségesnektaláltaa
beteglábat.Ígynemkellettlevágni.ÍgymentimegazÚrJézus
alelketatesttelegyüttazörökkárhozattól.”

2009.jan.18.SzentségimádásonJézus:„Mindennekelérkezik
egyszeravége,ígyennekakorszaknakis.Mostegyújvilág
következik,amelyilyenlesz:nemleszbennebűn.Azemberek
hívők és szeretetteljesek lesznek egymáshoz. Csak az élő,
Belémvetetthitésaszeretettartjafennavilágot.Mivelahit
kiveszettazemberekből,ésaszeretetkihűltaszívekből,ezért
megrostálomeztanépséget.Azegészemberiség,azEgyházés
azegészvilágmegleszrostálva.Ajókelnyerikméltójutalmu-
kat, a rosszakmegkapjákméltó büntetésüket.Kivétel nélkül
mindenkiszámotadElőttemcselekedeteiről.Mindenhirtelen
jön.ASzentírásbeteljesül.Jelekvannakazégen.Édesanyám
többmint28évemegjelenikMedjugorjéban,hogyazevangé-
liumigazságáraoktassagyermekeit.Szerteavilágbanmegje-
lent, hogy figyelmeztessen: imádkozzatok a békéért!
SzeressétekavégtelenülmegbántottIstent,ésŐtállítsátokaz
első helyre az életetekben!Úgy imádkozzatok, hogy az ima
örömmé váljon a lelketekben! Templomaimban Édesanyám
képeiésszobraisírnak.Egyházamnakvilágszertehirdetnikel-
leneazilyencsodajeleket,hogyazemberekelzarándokoljanak
oda,ésmegtérjenek.Gyermekeim!Nincsmáridőavárakozás-
ra!Nelegyintsetek,ésnevárjatokamegtérésetekkel!Legyetek
éberek,éljetekszüntelenkészenlétben,mertabbanazórában
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jövök,amikornemissejtitek!Akkorazokosszüzekbejönnek
Velemamenyegzőre,abalgákpedigkintmaradnak.Ott lesz
sírásésfogcsikorgatás.Gyermekeim,értsétekmeg,Éntiteket
egyjobbvilágra,azörökboldogságrateremtettelek.Ezérthal-
tam kínhalált, hogy kitárjam előttetek országom kapuját. Ne
hagyjátok magatokat megvakítani a hamis csillogással! Ne
legyetekönzők,kapzsik,fösvények!Énaszeretetetéltemelé-
tek.Azt akarom,hogyúgy szeressétekegymást, ahogyanÉn
szerettelektiteket,hogymégazéletemetisodaadtamértetek.
Haszeretetnincsbennetek,mitsemértek.Előttemsemmisek
cselekedeteitek. Értsétek meg végre: csak a szeretet számít.
Előttem csak a szeretetnek van örök értéke. Ha szeretetből
adtok valakinek egy szelet kenyeret vagy egy pohár vizet,
annakvan értéke előttem.Ez a főparancs.Előttemmindenki
annyiértékethordozmagában,amennyiszeretetvanbenne.Az
értéktelenpelyvátazaratóktűzrevetik,azértékesbúzátcsűr-
be gyűjtik. Kicsinyeim, ez a korszak hamarosan véget ér.
Azért,mertnincsbenneszeretet,csakönzésésbűn.Énasze-
retet világát hoztam el közétek, amikor megalapítottam a
Keresztény Egyházat, amelyet a világ végezetéig a saját
Testemmel ésVéremmel táplálok.Gyermekeim, készüljetek!
Sohanemlátott,éseddigmégsohanemtapasztaltdolgoknak
lesztek tanúi. Nagyon nehéz idők következnek rátok. Csak
azokfognakállvamaradni,akikneksziklaszilárdahitük.Csak
azokfognakmindhaláligkitartani,akikéletükmindenhelyze-
tében,mindenerejükkeligyekeznekAtyámtörvényeitmegtar-
tani.AtierőforrásotokaBelémvetetthitésbizalom,ésameg-
élt szeretet Isten és a felebarát felé. Legyetek alázatosak!
Bocsássatok meg szívből egymásnak, és ha megbántottatok
valakit, kérjetek tőle bocsánatot. Kérjétek magatokra a
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Szentlelket, hogy tisztán lássatok minden élethelyzetben.
Kicsinyeim! Elérkezik egy korszak vége, amely után a
Szentlélekkiáradásávalegyújésszebbvilágkövetkezik.De
eztaszépvilágotnektekkellfölépíteniúgy,hogybefogadjátok
aSzentlelket,ésIstentörvényeiszerintéltek.Előremegmond-
tam:sokleszahalott.Deeznetöltsöneltiteketrémülettel.A
jókbejönnekAtyámszíneelé.IgyekezzetekmegtartaniAtyám
törvényeit, hogy elnyerjétek az örök életet. Meghagyok egy
szentgyökeret,amelykisarjad,éskihajt.Őbelőlüknőkiazúj
világ.AkkoragyermekáldástIstenajándékakéntfogadják,és
örülnekneki.Azigaziértékekvégreahelyükrekerülnek.Ti,
akik bűn nélkül, szeretetben éltek, ne féljetek! Legyetek
nagyonboldogok,mertazörökboldogságatijutalmatok.”

2009. jan. 21. Szentségimádáson Jézus: „Elérkezik ennek a
korszaknakavége.Megkezdődikanagy tisztítás.Apróféták
elhallgatnak. Így lassan te is. A kegyelem ideje lejár. Akik
eddig elmulasztották azt, hogy irgalmamhoz folyamodjanak,
azok most igazságosságommal szembesülnek. Rettenetes
napokkövetkeznekerreavilágra,amelyelszakadtIstentől,és
a bűnnyomorúságában fetreng.Kislányom imádkozz!Közel
van mindannak a beteljesülése, amit neked mondtam. Eljön
egynemvártórában.Nagyonhirtelen.Én,azÚrnyilatkoztat-
tamkineked,ésáltaladmindenkinekajövőt.Sokszorkértem
aTőlemelpártoltembereket,térjenekmegHozzám.Mostmár
csakmaguknaktehetnekszemrehányástegyegészörökkévaló-
ságon keresztül. Irgalmamat kiárasztom mindazokra, akik
Hozzámfolyamodtak.Deigazságosítéletemmelszembesülnek
mindazok, akik ellene mondtak hívó szavamnak, felkínált
kegyelmemnek.EzenaföldönéletetekmindenpillanataazÉn
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kimondhatatlan szeretetem és kegyelmem.Mindig hívlak és
vonzalak titeket. Felkínálom szentségeimet, megtérésre hívó
sugallataimat. Sokszor a világot választják, amely elmúlik.
Erőszakkalbedugják fülüket,hogyEngemnehalljanak.Erre
valóazállandózenebona,rádió,TV,internet.Ezaltatjaelalel-
kiismeretüket. Jaj lesz nekik, amikor kilépnek testükből, és
szembesülnek mulasztásaikkal és az ebből fakadó tengernyi
bűnükkel,ésannakkövetkezményeivel.Egyegészörökkéva-
lóságon át bánni fogják, de ott már csak gyűlölni tudnak.
Kislányom!Ti,akikszüntelenülimádkoztok,soklelketmente-
tekmegazörökkárhozattól.Mindenimátokatajánljátokfelaz
ÉnkínszenvedésemörökérdemeivelegyesítveégiÉdesanyá-
tok hétfájdalmas szeplőtelen Szíve és könnyei által az Én
SzentségesSzíveméségiÉdesanyátokszeplőtelenSzíveszán-
dékaira. Ígya leghatásosabb.CsakÉnésÉdesanyám tudjuk,
hogykinekvanrászüksége.ÉdesanyámazŐimáivalegyesít-
veElémhozzaa tiéteket, és ígybőségeskegyelemáradki a
földre.Imáitokhatásárasoklélektérmeg.”

2009. jan. 22. Szentségimádáson Jézus: „Édes kislányom!
Nagyonszeretlektéged.Karjaimbanhordozlak.Mindigmeg-
tapasztalodsegítőkegyelmemet.MindenügyedetbízdRám,a
tegondviselőIstenedre.AdjhálátNekemakapottkegyelme-
kért.Merülj el Bennem! Csak Én legyek számodra a fontos
úgy,minteddig,és törvényeimmegtartása.Az időközel.Az
események felgyorsulnak.Megfizetekennekabűnösnemze-
déknek. Ti legyetek továbbra is olyanok, mint a galambok.
Szelídek és egyszerűek. Boldogok a lelkükben szegények.
Ilyenekéamennyekországa.Keressétekazigazságot,ésBen-
nemmegnyugsziklelketek.Nefoglalkozzatokaföldidolgok-
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kal! Minden elmúlik. Merüljetek el Bennem, mert Én örök
vagyok. Bennem nyugalmat talál lelketek. És most imádj!
BoruljleElőttem,Akiöröktőlfogvavagyokmindörökké.Adj
hálátNekem,hogyÉnatiedvagyok,ésteazEnyémlehetsz.
Nagy árat fizettem érted. TulajdonVéremet, és az életemet.
SzeressviszontEngemteljesszívedből,teljeslelkedből,egész
elmédből és minden erődből! Csak Nekem szolgálj! Csak
Engem imádj!Nagyonszeretlek téged.CsakazEnyém légy,
csakRámgondoljmindenpillanatban!Nehagyd,hogyanega-
tív dolgok elszomorítsanak!Az utolsó szó az Enyém. Kira-
gadlak ebből a siralomvölgyből.Nem látsz többé bűnt, csak
Engem, a szentek Szentjét, és szent angyalaim és szentjeim
milliárdnyiseregét.Énörökreboldoggáteszlek.”

2009. jan. 27. Szentségimádáson Jézus: „Nagyon szeretlek
téged.Szeretetemelhalmozmindenjóval.Szeretetemörökhaj-
lékotkészítettnekedamennyben,aholszínrőlszínremeglátsz
Engem,Akit–bárnemláthattál–aföldönimádtál.Alegna-
gyobb öröm a mennyben, de a földön is: az Istent imádni.
Imádásotokkal ismeritek el a legnagyobb igazságot: az Isten
szeretet. Imádásotokkal mutatjátok be a köteles hódolatot, a
szentek Szentjének, a végtelenül jó, és tökéletesen szerető
Istennek.Azimádásalegtökéletesebbszeretet-megnyilvánulás
a Mindenható Örök Isten felé,Aki felhozza napját jókra és
gonoszokraegyaránt.Imádniannyitjelent,mintelismerniIsten
fölségét,hálátadniazŐgondviselő,jóságosszeretetéért.Jöjj
Hozzámgyakrabban!Olymagányosvagyok.Szomjazomate
tisztaságos szeretetedre, a veled való együttlétre! Nagyon-
nagyonszeretlektéged.Megadomakegyelmet,hogygyakrab-
banjöjjHozzám,hateisakarod.
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Most papjaimról beszélek neked. Papjaimat különösképpen
példaképeknekakaromállítaniahívekésavilágelé.Őnekik
kelllenniavilágvilágosságánakésaföldsójának.Kérvekér-
lektiteket,kicsigyermekeim,imádkozzatokmégtöbbetpapja-
imért!Hozzatokértükmég többáldozatot!Akkor is,hanem
láttokrögtönváltozást.BízzátokRámahogyantésamikort.
Én a rejtekben, a lelkek mélyén működöm. Én szentekké
tudom tenni őket. Én csak az imáitokat és az áldozataitokat
kérem.Fogadjátokelazt,amitküldök,amitmegengedek.Az
eredményt majd a mennyben fogjátok meglátni. A lelkek
mélyén csodákat művelek. Nagyon-nagyon szeretem papjai-
mat.Őketválasztottamkiarra,hogykiszolgáltassákszentsé-
geimet. Őáltaluk mutatom be a legszentebb áldozatot, a
Szentmisét.Azőimájukraszállokleazoltárra.Hamásértnem,
legalább ezért tiszteljétek őket, és imádkozzatokmég többet
értük,hogytökéleteseklegyenekazerényekbenésaszeretet-
ben.Amennybennagymegtiszteltetésöveziaszentpapokat,
dea tisztítótűzbenvagyapokolbana legnagyobbkínokatők
szenvedik el, ha hanyagul teljesítik kötelességüket, mert ők
tudják, hogymi az Isten akarata.Újramondom, hogy imád-
kozzatokértük,mertnagyafelelősségük.

Most szentségeimről beszélekneked.Szentségeimet a legna-
gyobbszeretettelalapítottamnektek,hogymegvédjenektiteket
asátántámadásaitól.Szentségeimáltalmintegyvédőburokba
vagytokzárva.Asátántehetetlenveletekszemben.Kizárólag
szabadakaratotokonmúlik, hogybeleegyeztek-evagy sema
kísértésbe. Én mindig figyelmeztetlek titeket a lelkiismeret
szava,mintegygondolatáltal,ésmegadomameneküléslehe-
tőségét.Kizárólagrajtatokmúlik,hogyelzárjátok-ealelkete-
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ketTőlemasúlyosbűnnel,vagyéletszentségbenéltek,ésezál-
talmegnyitjátokElőttemalelketeket,ésakkorÉnaszívetek-
bentrónolok,mintlelketekboldog,szeretőKirálya.Aztalel-
ket,akimegnyitjaFelémaszívét,abbanaboldogságbanrésze-
sítem,amilyenbenNekemvanrészemazáltal,hogybefogadott
Engemalelkébe.Ezértaszentekmárittaföldönmindboldo-
gok. Jóllehet, a világ nemméltó rájuk, ezért üldözi őket, de
reményük,szeretetükÉnvagyok,ezértboldogok.Őkmegélik
anyolcboldogságot,ésavilágnemtudjaelvenniszívükbőla
békét és a derűt,mert a szívükKirálya Én vagyok.Ó,mily
nagyonvágyomarra,hogymindenembermegnyissaElőttem
a lelkét, hogy boldoggá, kiegyensúlyozottá tegyem. Az Én
békémetadjamneki,amitavilágnemadhat.Ti,akikbirtokol-
játokekegyelmeket,kérlektiteket,imádkozzatokbűnbenélő,
Tőlem elszakított testvéreitekért, hogy lelkükben megtérve
örökéletretámadjanak.”

2009. jan. 29.Szentségimádáson Jézus: „Kislányom!Figyel-
meztetéseimet vedd nagyon komolyan! Használj ki minden
percet,mertaz időrövid.Jóllehetazengesztelőimádságokra
ésáldozatokramégmindigkaptokhaladékot,defigyelmeztet-
lek,hogyegyszerahaladékislejár.Hanemtérmegavilág,
haragom lesújt a földre. Imáitokkal és engeszteléseitekkel
csökkenthetitek a büntetésmértékét.Addig imádkozzatok és
engeszteljetek, amíg még adok rá időt. Itt a földön egyszer
mindennekvégeszakad.Atiéletetekisvégetér.Úgyéljetek
ezenaföldön,hogyaszámadáskorneazítéletsújtson,hanem
azirgalomöleljenáttiteket.”
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2009.febr.3.SzentségimádásonJézus.„Mindazok,akiktörek-
szenek az életszentségre,megtapasztalják az életükben azÉn
áldottjelenlétemet.Nagybékétésörömötéreznekalelkükben,
amelyetkiárasztanakmindazokra,akikbefogadják.Devissza-
szállrájukmindazokrészéről,akikelutasítják.Mindazok,akik
nyitott lélekkel fogadjákbekegyelmeimet, feltöltődnek isteni
erőmmel,örömésbékeforrásaiváválnakakörnyezetükszámá-
ra.Céltésértelmetadokéletüknek,betöltömőketSzentlelkem-
mel. Így alakítom át őket, hogy testi emberekből lelki embe-
rekkéváltozzanakát,ésmunkatársaimmálegyenekazüdvösség
munkálásában.

Mostalélekjövőjérőlbeszélekneked.Azalélek,akibefogad-
takegyelmeimet,nagykincsetkapott.Ezakincsmagaazörök
élet. Eleinte oly kicsi, mint egy mustármag: a legkisebb az
összesmagközül.Dehahagyjáknövekedni,vagyisegyüttmű-
ködnekakegyelemmel,nagyfávánő,úgyhogyazégmadarai
fészketraknakrajta.Énvégtelenülbőkezűvagyok.Mindenho-
va szórokmagot.Oda is, ahol nincs esély rá, hogygyökeret
verjenésszárbaszökkenjen.Demégisvetek,abbanaremény-
ben,hogya szabadakarat folytánegy-kétmagmégis szárba
szökken.Azoknakalelkeknek,akiketnagyonelcsábítésmeg-
vakít e világ mulandó és csalóka fénye, kereszteket, vagyis
csalódásokat engedekmeg, hogy csalódva ebben a világban,
Felém forduljanak. Befogadják tanításomat, megtérjenek, és
üdvözüljenek.Ezekalelkekazok,akikértmásoksokatimád-
koznak a földön, amennyben vagy a tisztítótűzben.Most is
találkoztál egy igazimegtért lélekkel.Ő ismegjártaabűnök
poklát, a szennymélységeit,demegfürdöttSzentVéremben,
megtisztult,ésmegszentelődött.AkiEngemválaszt,aztÉnrö-
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vidútonszenttéteszem.Ezszámomranagyonegyszerű.Csak
annyitkérektőletek,hogykeressétekéstegyétekmegakarato-
mat.Akieztteszi,azmárazéletszentségútjánjár.Mondjatok
lemindenről,amiellenkeziktörvényeimmel,éstegyetekmeg
mindent, amiben Engem követtek! Jelszavatok ez legyen:
MindentIstennagyobbdicsőségéreésalelkekért!Ígyköves-
setekEngemazönmegtagadásban,akereszthordozásban,ésha
úgykérem,akárazéletetekfeláldozásaáránis.Egyetsohane
felejtsetek:Énvezetlekbenneteket.Énteszlektiteketkövető-
immé,ésazÉnkegyelmemformáltiteketszentekké,vértanúk-
ká.Hamindvégigegyüttműködtökkegyelmeimmel,elnyeritek
az örök életet. Ne lázadjatok, és ne keseregjetek, ha néha
nagyobb keresztet teszek a vállatokra!Örüljetek, ha neheze-
tekreesik!NézzetekakkorfelRám,Akiakeresztentrónolok
köztetek!MerítsetekBelőlemerőt!AkarjatokHozzámhason-
lókkáválni,akkorrengeteglelketmentetekmegazörökélet-
re!Higgyétekel,sohanempróbállaktiteketerőtökönfelül,és
szenvedéseitekelviseléséhezmindigmegadomakegyelmet.”

2009. febr. 4. Szentségimádáson Jézus: „Drága kislányom!
Nagyonszomorúidőkkövetkeznek.Éljétekmegaszeretetet!
Sohanemlátottgonoszságtöraföldre.Embertpróbálónehéz-
ségeklesznek.DeÉnveletekvagyok.Neféljetek!Hamindvé-
gigkitartotok,örökboldogsággaljutalmazlaktiteket.”

2009. febr.15.SzentségimádásonJézus:„Amimost történik,
olyatmégnemlátottaföld.SzentségesSzívemésÉdesanyám
SzeplőtelenSzíveesdettekiAtyámtóleztanagykegyelmet.Ez
anagykegyelemanagyfigyelmeztetés,amelyáltalsoklélek
megfogtérni.Gyermekeim,hatudnátok,hogyapokolbanés
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atisztítótűzbenmennyirenagyonmegkellszenvedniminden
bűnért, kivétel nélkül mindannyian szentül élnétek.
Gondoljatokbele:IstenMagaaszeretet.AzŐvégtelenszere-
tetébőlteremtettemegazembert.TiavégtelenSzeretetgyer-
mekei vagytok. Arra lettetek teremtve, hogy szeressetek.
SzeressétekazIstent,Akitőlazéletet,ésveleegyüttmindent
megkaptatok,ésszeressétekembertestvéreiteketúgy,ahogyan
Énerrepéldátadtam,amikorkínhalálthaltamértetekakereszt-
fán.Ezafőparancs.Mindaz,amitnemszeretetbőltesztek,bűn.
Miérthallgattokasátánra,akihazug,ésaveszteteketakarja?
TiaSzeretetgyermekeivagytok.Nektekcsakszeretniszabad.
Erre lettetek teremtve. Mindannyian szeretetre szomjaztok.
Csakakkorlehettekboldogok,haszerettek,éshaszeretetetek-
reválaszulszeretetetkaptok.AlelketekvágyátegyedülIsten
tudjacsakbetölteni.Atyámúgyteremtettbenneteket,hogyŐrá
szomjazzatok,Őtkutassátok.CsakVeleésBennelegyetekbol-
dogok.LelketekbékéjétcsakŐbennetaláljátokmeg.Legyetek
szeretőkisdedekAtyámölelőkarjaiban!HagyatkozzatokRá!
Ővégtelenülszerettiteket,ésgondotviselrátok.
ŐMindenhatóAtyaésIsten.BízzatokBenne!AdjátokátNeki
azéleteteket!Őazörökéletre,azörökboldogságravezettite-
ket. Velem mindent nektek adott. Egyszülött Fiát adta oda
áldozatulértetek.Ó,hafeltudnátokfogniazt,hogymennyire
nagyonszerettiteketavégtelenüljóságosésirgalmasAtya,sír-
nátokameghatottságtól,ésszentülélnétek,Irántavalószere-
tetből.Azért,hogyNekiörömötszerezzetek.Aszívetekizzana
a vágytól, hogy Őt színről színre meglássátok, és a szent
angyalok és szentek milliárdnyi karával egyesülve örökkön-
örökké dicséretet zengjetek, és hálát adjatok neki. Ilyen a ti
MennyeiAtyátok.DeŐt színről színrecsakaz láthatjameg,
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akierreméltó.Akiéletszentségbenélaföldön,csakazjöhetfel
fénylőtrónusához.IgyekezzetektettekreváltaniAtyámtanítá-
sát,azevangéliumot,amelyetÉnhoztamlenektek.Ezazélet-
szentség.Haeztmegteszitek,boldogok lesztekmár itt a föl-
dön,ésmindörökkéamennyben.

Most arról beszélek neked, hogy mennyire szeret az Isten.
AmikormegfogantamaSzentlélektőlSzentAnyámméhében,
teljesenelrejtettemistenségemet.Egészenkiszolgáltatottávál-
tam a teremtményeknek. Szükséges volt, hogy Édesanyám
fogantatásátólmeg legyen óva az áteredő bűntől,mertmás-
képpméltatlan lett volna ekkora kegyelemre.Csak így tudta
magában tartani a titkot, Engem, Aki az Isten Fia vagyok.
Mivelnemvoltbennebűn,alázatosésengedelmesvoltmind-
halálig.Undorodottmindenfélebűntől,éssohasemálltszóbaa
sátánnal.AzŐkincseazIstenvolt,AkimegajándékoztaŐtaz
ŐegyszülöttFiával.ÉdesanyámörömeazIstenimádásavolt,
AkielhalmoztaŐtvégtelenszeretetével,örömével,ésáldásá-
val.Csakígytudtaelviselnianagyfájdalmakatésszenvedése-
ket,amikorszületésemtőlfogvanélkülözniésszenvednilátott
Engem,Akitmindenkinéljobbanszeretett.Mivelkezdettől,a
fogantatásomtól fogva tudta, hogy Én engesztelő Áldozat, a
világMegváltójavagyok,ígyértettemegasoknélkülözéstés
szenvedést, amelyen születésemtől kezdve keresztülmentem.
Csak Isten gondviselő szeretete adottNeki erőt ahhoz, hogy
elviseltemegváltóiszenvedéseimet.Amegostorozás,agúnyá-
radat,akereszthordozás,ésakeresztrefeszítésiszonyatoskín-
jait. Nagy alázata nem engedte lázadni. Őmagát mindig az
Atya szolgáló leányának tekintette. Engem pedig az Isten
Fiának. Csak Szeplőtelen Szíve szeretett Engem lángolóan,
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hiszÉnazŐméhébenöltöttemMagamraazemberitestet.Az
Ő tejével táplálkoztam, és azŐ anyai szerető gondoskodása
általnövekedtemfelnőttEmberré.
IlyenazIstenszeretete.AzAtyaelküldteegyszülöttFiát,hogy
egylegyenazemberekközül.Gyógyítson,tápláljon,halottakat
támasszonfel,ésvégülÁldozattálegyen.Mindeztazért,hogy
helyrehozzaazt,amitazemberabűnáltalelrontott.Tiislegye-
tekegyabűnösökközött,hogyéletszentségetekkeltanúságot
tegyetekRólam,Akinekazörökéleteteketköszönhetitek.Ha
kell,legyetekáldozattáÉrtem,ígybizonyítsátokIrántamvaló
szereteteteket.

Most szentségeimről beszélek neked. Szentségeim és a
Szentmisetartjákfennavilágot.ASzentmiseazÉnkeresztál-
dozatom megújulása. Valóságosan jelen vagyok az oltáron
SzentTestemmelésSzentVéremmel.AkiesziazÉnTestemet,
ésisszaazÉnVéremet,annakörökéletevan.Azért,mertÉn
élektovábbabbanazemberben.AzilyenlélekBelémistenül,
Én pedig őbenne folytatommegváltásom szentművét. Ezért
olyanfontos,hogycsaktisztalélekkeljáruljatokaszentáldo-
záshoz.Mertmindaz,akimegtisztítottamagátabűnbocsánat
szentségében,méltóerreanagykegyelemre.Dejajazoknak,
akik bűnös lélekkel közelednekHozzám!Mondom neked: a
kárhozatukravesznekEngemmagukhoz.Ezértakisúlyosvagy
halálosbűntkövetettel,jobb,hamegfürdikakegyelemvizé-
ben, vagyis a szentgyónásban elnyeri bűnei bocsánatát. A
szentáldozást nagyon komolyan kell venni! Magát az Istent
fogadjátok a szívetekbe. Jól teszitek, ha a szentáldozás után
csendetteremtetekalelketekben,ésmeghallgatjátokahozzá-
tokszólóIstent.Ilyenkorneaföldidolgokkalfoglalkozzatok,
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hanem éljétek át ezt a nagy titkot, ezt a fenséges csodát: az
Isteneggyéválikateremtményével.Mélységesalázattal,meg-
semmisültenadjatokezérthálát.Amennyirecsaktudjátok,szít-
sátokfelaszívetekbenazIrántamvalószeretetet.Gondoljatok
rettenetes kínszenvedésemre és kínhalálomra, hogy mibe
kerültNekemalelketekmegváltása,ésazutolsóvacsoránaz
Oltáriszentségmegalapítása.Ó,hafelfognátok,milynagyárat
fizettem a lelketekért, soha de soha nem tudnátok elkövetni
még a legkisebb visszatetszést sem, amivel Engem esetleg
megszomorítanátok.”

2009. márc. 3. Szentségimádáson Jézus: „Drága kislányom!
Elérkezikazidő.Beteljesülnekapróféciák,amelyeketáltalad
ésmás látnokok által közöltem.A föld soha nem látottmég
ilyen eseményt, amitmost készítek.Belerendül a föld,meg-
szakadnakaszívek,megtisztulnakalelkekabűnmocskátólés
szennyétől.Ítéletjönmostaföldre.Azítéletmérlegeaszám-
ból kijövő kétélű kard,Atyám igéje,Akit az Én személyem
által megtestesített, leküldött a földre, hogy megtanítsam e
tudatlannépeta szeretetre.Példát adtamráegészéletemben,
míg végül a keresztfán kínhalált szenvedtem értetek. Mégis
csakkevesenválasztanakEngem,azéletUrát.Helyettembál-
ványokelőtthódolnak.Demostvégetvetekennekazállapot-
nak.Minden lélekmegkapja a tisztánlátáskegyelmétTőlem,
MegváltóIstenétől.AzÉnszememmel,azÉnmércémmelfog-
ják látni lelkükállapotát.Mindenkiabbana fokban leszbol-
dog,minél közelebb áll Hozzám, és annál szerencsétlenebb,
minéltávolabbtartottamagátTőlem.Akkormindenszemmeg
leszajándékozvaaléleklátásával.Mindenértelemmegkapjaa
tisztánlátáskegyelmét,mertkiárasztomkivételnélkülminden
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lélekreSzentlelkemet,Akibevilágítjaalegsötétebbzugokatis.
Napvilágrahozzaalegeldugottabbtitkokat.Felfediabűnöket,
a hazugságokat, a csalásokat. Kivétel nélkül minden ember
izzani,égnifogalelkében.Ajók,akikkövettekEngemtörvé-
nyeimmegtartásában, az önmegtagadás és a kereszthordozás
útján,ragyognifognak,mintanyáriégenacsillagok.Megvi-
lágítvabűnbenélőembertársaikelőttazÉnjogoselvárásomat,
azt,hogyéletszentségbenéljenek.Abűnösökviszontkimond-
hatatlanul fognakszenvedni,mertSzentlelkemkönyörtelenül
kiégetilelkükbőlabűnt,agőgöt,agonoszságot,akapzsiságot,
a paráznaságot, ésmindent, ami nem illik bele tanításomba,
amelyazéletszentségreviszia lelkeket.Természetesen,mint
mindig,most ismesszemenően tiszteletben tartom az ember
szabadakaratát.Mégezekutánis,akiakar,azmegmaradhata
bűnben,sőteliskárhozhat.ÉnnemerőltetemráMagamatsen-
kire. Ez egy hatalmas kegyelem, a Szentlélek kiáradása.
Lehetőségamegtisztulásra, azüdvösségelnyerésére.De ter-
mészetesenmagaazegyéndöntiel,hogyakarja-evagynem.
Ti ezért kicsinyeim imádkozzatok e megátalkodott bűnös
világért,hogykamatoztassa talentumaimat,éséljena lehető-
séggel,amelyetmostfogokadniaSzentlélekkiáradásaáltal.”

2009.márc.4.SzentségimádásonJézus:„Ítéletjönmostavilág-
ra.Mindenkimeglátja tetteit. Olyan lesz, mint amikor a lélek
kimegyatestből,ésszámotadtetteiről.(Ezahalálunkpillanata.)
Demostmégéletbenmaradnak,ésabűnösökmegtérhetnek.”

2009.márc. 12. Szentségimádáson Jézus: „Nagyon szomorú
időkkövetkeznek.Azértrendeltelekmaide,merttájékoztatni
akarlak mindarról, ami már a küszöbön áll. Népem vak és
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konok.Felkínálomnekiamegtéréskegyelmét,deőelutasítja,
ésabűntválasztja.Mostelérkezikráamegtorlásideje.Aziga-
zakegyüttfognakszenvedniabűnösökkel.Mostjönelmind-
az,amirefelkészítettelek.Eljönanagyfigyelmeztetés,amelya
legnagyobbkegyelem,mertkivételnélkülmindenkinekmeg-
adja a tisztánlátást. UtánamegmutatomMagamatmindenki-
nek.Megjelenekazégen,hogymegerősítsemahitükbengyen-
géket,ésahitetlenekethitretérítsem.Csakazok,akikelutasít-
jákaSzentlelket,vagyisamegismertigazságellentusakodnak,
őklesznekatiüldözőitek.Vigyázzatok!Báránybőrbebújtfar-
kasokezek.Színes-mázosszavakkaltőrbeakarnakcsalnitite-
ket.Detinehiggyeteknekik!Úgymutatják,minthamegtértek
volna,befurakodnakközétek,éselárulnaktiteket.Cselekede-
teikrőlismeritekfelőket.Akibenigazszeretetlakik,azönzet-
len,adakozó,segítőkész.Ezekszínlegnagyokatimádkoznak,
dealelkükromlott,ésacselekedeteikgonoszak.Szüntelenül
kérjétekaSzentlelket,hogyŐvezessentiteket,ésadjamega
tisztánlátáskegyelmét.”

A Szűzanya: „Sírok. Siratom gyermekeimet. Nagyon sokat
fognakszenvedni,mertelfordultakIstentől.”

AzÚr Jézus: „Kislányom,Lelkemnek gyöngyszeme!Hama-
rosan lehull lelked szeméről a lepel. Kirepülsz testedből.
MeglátszEngemszínről színre,Akit teljes szívedből imádsz.
Boldogságodvégtelen lesz.Elképzelnisemtudodaztazörö-
met,amitnekedkészítettem.BízzálBennem,ésteddmeg,amit
kérek. Már nem tart soká. Bevezetlek égi otthonodba. Oda,
amit álmodbanmegmutattam neked.” (Kb. 7-8 hónappal ez-
előttaztálmodtam,hogyaztakisfiamat,akiaméhembenmeg-
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halt, egy gyönyörű üvegpalotába hazavittem.A gyermek élt,
csecsemővolt.Ezazálomkétszer ismegismétlődött.Koráb-
banaztmondtanekemazÚrJézus,hogyamennybenminden-
kinekakkoraházavan,amennyilelketmentettmegaföldön,
hogy mindazokat vendégül tudja látni.) „A Kisatyával való
álmodiseztjelenti.”(Nemrégaztálmodtam,hogybementem
Kisatyaházába,ésalegbelsőszobábanhosszanbeszélgettünk.
Ő azonos Bonajunkta atyával, akiről a III. kötetben írtam.)
„Együtt lesztekmindörökké.A tanítóa tanítványával.ALel-
kiatyalelkigyermekével.”
Kisatya:„AzÚrállelőtted.Belehalnálaboldogságba,hameg-
láthatnádŐt.AzértrejtielMagát.”

AzÚrJézus:„Írjtovább!ALelkemetadomneked.Lelkemaz
örökélet.Most írjanagyfigyelmeztetésről.Máraküszöbön
van.Mindennappal,mindenperccelközelebbvagytokhozzá.
Éljetek szüntelen készenlétben! Tartsátok megAtyám törvé-
nyét!Éljetekszeretetben!Akieztteszi,aznemesikítéletalá.
Ne legyetek kapzsik! Ne akarjatok uralkodni! Szolgáljatok
inkább szeretettel, és alázkodjatok meg egymás előtt.
Ellenfelem,asátánelfutazalázatosembertől.Atiszeretetetek
tüzepedigégetiőt.Haelakarjátokűznimagatoktól,legyetek
alázatosak,mertezmindenerényalapja,éséljetekszeretetben,
mertezmagaamennyország.Kicsinyeim!Ezavilágelmúlik.
Deaszeretetmindörökkémegmarad.Éljetekszeretetben,mert
akiígyél,azIstentszolgálja.Akipedigeztteszi,aztmegtisz-
teliazAtya.

Mostarrólbeszélekneked,hogykialegnagyobbIstenorszá-
gában.Azakisdedlélek,akiteljesenráhagyatkozikIstensze-
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retetére, irgalmára. Aki soha nem zúgolódik, elfogad jót és
rosszat egyaránt.Bízik Isten szeretetében és bölcsességében;
abban,hogyegyedülazválikajavára,amitIstenkészítettneki.
Az ilyen lélek soha nem engedi ki a derűt a lelkéből.
Szüntelenül imádkozik. Örömét leli az imában. Imája Isten
imádása és dicsőítése. Ha kér valamit, azt teljesen Istenre
bízza, hogymit ad neki.Úgy imádkozik,mintÉdesanyáma
kánaimenyegzőn:„Nincsboruk.”Feltárjaaproblémát,éstel-
jesen Rám bízza, hogy mit válaszolok rá. Nyitott a lelke.
Mindent elfogad Tőlem, mert tudja, hogy szeretem. Szün-
telenülkeresztreszegezettSzentTestemetlátja,ésebbőlfelis-
meri,hogymármindentnekiadtam.Azéletemet,hogymeg-
szerezzemlelkeüdvösségét.Ezekutáneltörpülmindenevilági
gond.Ittúgyiselmúlikminden.Amiörökkétart,azörökbol-
dogságot már elnyerte. Imája folytonos hálaadás. Csak egy
számít neki: az, hogy felismerje és megtegye akaratomat.
Maradéktalanul teljesítse örök rá vonatkozó tervemet. Lelke
békéjét és boldogságát semmi sem tudja elvenni, mert nem
kötődiksemmihezéssenkihez.Szükségbennemcsügged,mert
életeörömeÉnvagyok.AbőségnemtávolítjaelTőlem,mert
szemétnek tartmindent azÉn fölséges ismeretemhezképest.
Én vagyok életének értelme és célja. Csak arra van gondja,
hogyEngemkövessenazönmegtagadásésakereszthordozás
útján.Jólismeritanításomat,azEvangéliumot,ésmindenere-
jével arra törekszik, hogy azt tettekre váltsa. Nem törődik a
világgal,mertazúgyiselmúlik.Degondjavanfelebarátjára,és
mindazokra,akiketeléjevezetek,hogyszükségükbenmegse-
gítseőket.AzilyenlélekfogjahallaniTőlem,amikoralelke
kiszáll a testéből: Jól van, derék éshűséges szolgám, jöjj be
Uradörömébe!Ti,akikeztelolvassátok,igyekezzetekhason-
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lókkálenniazilyenkisdedlélekhez,hogyelnyerjétekazörök
boldogságlegmagasabbfokát,ésmárittaföldönismegéljétek
anyolcboldogságot.”

2009.márc.15.SzentségimádásonJézus:„Nagyonnehézidők
következnek.Csakúgyfogjátokkibírni,haelőtte,mármost,a
bűnbánat szentségéhez járultok.Ezanagyböjt legyen figyel-
meztető,intőjelarra,hogybánjátokmegszívbőlbűneiteket,és
javuljatokmeg!Nehalogassátokeztmegtenni,hanemkeljetek
föl bűneitekből! Rázzátok le magatokról a sátán által rátok
rakottbilincseket,abűnbéklyóit.Mertabűneitekkötnektite-
ketgúzsba,ésemiattvagytokasátánelkeseredettrabjai.Élje-
tekszabadon!Azigazságszabaddátesz.Énvagyokazút,az
igazság és az élet. Én oldozlak fel titeket bűneitek alól, fel-
szenteltpapjaimkezeáltal.Énhaltammegértetekakeresztfán.
Az Én Szent Testemmel és értetek kiontott drága SzentVé-
remmel erősítelekmegbenneteketmindenSzentmisén, hogy
felvértezzelekanagyharcra,amelyazördögéscsatlósai,ésaz
Énszentnépemközöttdúlszakadatlanul.Értsétekmegvégre:
Nélkülemsemmitsemtehettek.Halevágjátokmagatokat,mint
szőlővesszőketRólam,aszőlőtőkéről,elszáradtok.Nemhoz-
tokgyümölcsöt.Tűzrevetnekbenneteket.Dehamegmaradtok
Bennem,ésmegtartjátoktanításomat,bőtermésthoztok,ame-
lyet szent angyalaim betakarítanak, vagyis jócselekedeteitek
által léphettek be országomba, az örök életre. Ne várjatok
tovább!Mégma,mégmostbánjátokmeggonosz tetteiteket,
mertnemtudjátok,hogyakövetkezőpercbenlesz-erálehető-
ség,hogyaholnapfelvirrad-erátok!Értsétekmegvégre,min-
denkegyelem!Mindenlehetőségaszentségekhezvalójárulás-
hozazÉnüdvözítőkegyelmem,mertÉnkivételnélkülmind-
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nyájatokatüdvözíteni akarlak.De rajtatokmúlik aválasz.Ti
döntitekel:üdvösségvagykárhozat.Döntéseitekkövetkezmé-
nyeittiviselitekmindörökké.Gyermekeim,azidőlejár.Ennek
akorszaknakvégetvetek.Ezígynemmehettovább.Nagyon
eltávolodtatokTőlem,éstörvényeimmegtartásától.Aszeretet-
ből gúnyt űztök. Saját magatokat irtjátok ki. Nem tudjátok
megkülönböztetni a jót a rossztól. Érvényes rátok Szent Pál
írása: azzal kérkedtek, amit szégyellni kellene.A gyermekek
engedetlenek, nem tisztelik szüleiket és nevelőiket. Pedig ez
mégatízparancsbanisbennevan.Mindezasátánműve,aki
elvettetőletekahitet,ésveleegyüttareménytésaszeretetet.
AzanyagijólételtávolítotttiteketTőlem.Nemkellaszületen-
dőgyermek,mertteher.Pluszkiadás,elfoglaltság.Helyettea
tárgyakat és apénztbálványozzátok.Nem ismeritekaz igazi
örömöt. Az ártatlan tiszta kisgyermek mosolyát, ölelő kicsi
karját.Ragaszkodó,őszinteszeretetét.ElfeledkeztetekRólam,
Aki gondviselő, szerető Istenetek vagyok. Nem bíztok
Bennem. Pedig Én minden megfogant életről különlegesen
gondoskodom. Ahol befogadnak egy kisgyermeket, ott Én
megáldom, megtöbbszörözöm az anyagi javakat, úgy, mint
egykor a kenyeret és a halat. Ne hallgassatok a reklámokra,
amimindenszemetetfelakarveletekvásároltatni.Aztsugall-
va,hogyettőlfüggatiboldogságotok.MegmondomÉnnek-
tek:ezekkelatárgyakkalsemti,semazok,akikrátoktukmál-
ják, nem lesztek boldogok.A boldogság a lélek szárnyalása,
amitcsakÉntudokmegadninektek,hatisztaszívvelbefogad-
tokalelketekbeEngem.Énvagyokazörökélet,azörökbol-
dogság. Velem mindenre képesek vagytok. Eltapossátok a
kígyófejét,amikorellenemondotokmindenkísértésnek,min-
denbűnnek.ÉnbennemésÉnvelemkimondhatatlanulgazda-
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gokvagytok,mertÉnvagyokazadrágagyöngy,amelyértérde-
meseladnimindent,hogymegvehessétek.Amikormeghaltok,
mindent kieresztetek a kezetekből, de aki Engem birtokol,
annak a halála pillanatában kezdődik el az örök élete.
Szívleljétek meg szavaimat! Most még hívlak benneteket.
Felkínálom kegyelmeimet. De ha nem éltek a lehetőséggel,
úgyjártok,mintabalgaszüzek,akikkinnrekedtekamenyeg-
zőről.Ezakorszakhamarlezárul.Egyújkövetkezik.Deezt
csakkevesenérikmeg.Éljetekhalálrakészen,mertnemtudjá-
toksemanapot,semazórát!Csakegyabiztos,ahalál.Csak
egymennyországvan,deaztneaföldönkeressétek!Itt,atesti
életetekbenkellkiérdemelni,hogybejussatokarraa felsőbb-
rendű boldog örök életre, amelyet nektek készítettemAtyám
országában. Ó, ha tudnátok, milyen gazdag, boldog örökség
vár rátok, mindent megtennétek annak érdekében, hogy azt
elnyerjétek!Nehagyjátokmagatokatazördögtőlfélrevezetni!
Higgyetekazevangéliumban,ésváltsátoktettekretanításomat!

Ítéletjönmostavilágra.Jajleszazoknak,akikbecsukjákfülü-
ket, hogy süketek legyenek felhívásomra.Behunyják szemü-
ket,hogynevegyékészrefigyelmeztetéseimet,aztarengeteg
jelet,amelyetazégenlehetlátni,ésprófétáimáltalleírtszava-
imat,hogynekelljennekikabbanhinni.Tinemtudjátokfel-
mérniaztaveszélyt,amitőlÉnmegakarlakóvnibenneteket.
Ugye,halátjátokközeledniarobogóvonatot,megálltok,mert
tudjátok,hogyhaelémennétek,feldarabolnabenneteket.Miért
nemfogadjátokelfigyelmeztetéseimet,amígmégnemkéső?!
Egyedül Én tudom, milyen borzalom készül e bűnös világ
megbüntetésére.Demindezt elkerülnétek, ha elfordulnátok a
rossztól, és megtérnétek Hozzám,Aki úgy szeretlek titeket,
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hogy meghaltam értetek. Ne legyetek süketek! Figyeljetek
Rám!Mentsétekmegalelketeket!!!

Üldözni fognak titeket. Ne felejtsétek: nem különb a szolga
Uránál.HaEngemüldöztek,titeketisüldöznifognak.Gyűlölni
fognak titeket az Én nevemért. De akimindhalálig kitart, az
üdvözül. Énmindnyájatoknakmegadom a kegyelmet, a lelki
erőt,hogyhakell,akárazéletetekáránisvalljatokmegEngem
az emberek előtt. Rajtatokmúlik, hogy befogadjátok-e, vagy
nem.Nehiggyetekasátánnak,akifélelemmelrémiszttiteket,
hogymeghátráljatok!Nekemhiggyetek!Énsohasempróbállak
titeketerőtökönfelül.Ittaföldönmindenelmúlik.Aszenvedés
is. De ha kitartotok mindhalálig, örökre szóló boldog élettel
jutalmazlakmegtiteket.Neféljetekazoktól,akikatestetmeg-
ölik,deazutánsemmiegyebetnemtehetnek.Országombanvér-
tanúszentjeimalegboldogabbak.Azért,mertnagyobbszerete-
tesenkineksincsannál,mintakiazéletétadjaÉrtem.Avérta-
núság nagy kitüntetés, nagy kegyelem. Ebben részesültek
apostolaim, akik a legközelebb álltak Hozzám. Szent Édes-
anyámtöbbszörösenvértanúvolt,mertalelkéthéttőrdöfteát,
látva kínszenvedéseimet. Neki százszor könnyebb lett volna
meghalni,mintélvemaradni.DeaszületőEgyházérdekében
Nekimégélnikellett,hogytanítsaapostolaimat.Együttimád-
kozott velük, és az Én tanításomat mélyítette el bennük.
Mindazok,akiketmeghívokavértanúságra,vegyéknagykitün-
tetésnek,mertavértanúságalegszorosabbKrisztuskövetés.Az
Énlábamnyomábanjárnak,ésúgyszeretnek,mintÉn.”

2009.márc.24.SzentségimádásonJézus:„Ezakönyvszerete-
temkiáradásaazegészvilágra.Sajnálomeztatudatlanbűnbe
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esettnépet.Ezértoktatom,tanítomőketáltalad.Lefoglaltalak
Magamnak,hogyélőceruzám,rozsdásvízcsapom,élő taber-
nákulumomlégy.Telégyalámpa,amelynekfényeÉnvagyok.
Mindazok,akikefénybenmegfürödnek,újfényáradatbanfog-
ják olvasni evangéliumomat, mert szeretetem és tanításom
megvilágosítjaelméjüket.Hitükésbizalmukrévénmegtapasz-
taltatom velük végtelen irgalmasságomat és szeretetemet.
Beavatom őket megváltásom titkába. Ha ők is úgy akarják,
munkatársaimmálesznek.Velemegyesülvelelkeketmentenek
megazörökkárhozattól.Halálukutánpedigragyognifognak
országombanörökké,mintacsillagok.

Ezakönyvnagykegyelem.Kincsmindazokszámára,akik
befogadják,éstettekreváltják.Devádolnifogjamindazokat,
akik elutasítják. Szeretném, ha az egész világmegismerné
eztakönyvet,amelyélő,elevenszavam,ésteljesösszhang-
banállazevangéliummal.Mindaz,akiterjeszti,Engemszol-
gál.ÉnpedigasztalomhozültetemszolgáimatAtyámorszá-
gában.”
(Ez a lelki napló összes kötetére vonatkozik.)

„Népem vak és konok.A vesztébe rohan.Nem akarNekem
szolgálni.Nemtetsziknekiazönmegtagadásésakereszthor-
dozás.Csakabűnútjátjárják.Keresikatestiélvezeteket,ame-
lyekasátáncsapdáiazért,hogyelveszítséklelküküdvösségét.
Hiábaasokfelhívás,asokjel,nemakarjákészrevenni,mert
fülükre nagyot hallanak, szemüket pedig becsukják, hogy ne
lássanak. Bűneik teszik őket süketekké és vakokká.Amikor
pedigmegengedeméletükbenakudarcokat,Engemhibáztat-
nak.Amikor jólmegy soruk, és vétkeznek, istentagadók.Ha
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bajba jutnak, akkor istenkáromlók. PedigÉn világosanmeg-
mondtam:Nálamnélkülsemmitsemtehettek.Semmijót,csak
rosszat.De a rosszatÉnnemakarom.Csupánmegengedem,
mert tiszteletben tartom az ember szabad akaratát, amely az
emberméltósága.Ezekaszegénybűnbeesettemberekrenge-
tegetfognakszenvedni.Ittaföldönsemismerikazigazibol-
dogságot,mertnemismernekEngem.Ó,milynagyonfájsze-
rető Szívemnek, hogy a bűnt, ami lelkük, testük kárára van,
előtérbehelyezik,Engempedigmegvetnek!Amikora lelkük
kimegy a testükből,meglátnakEngem,Akit egész életükben
elutasítottak. Megtudják az igazságot, hogy Én vagyok.
Szembesülnek a valósággal, hogy a sátán rászedte, becsapta
őket.Leperegelőttükegészéletük,mintegyfilmabölcsőtőla
sírig.Akkor rájönnek, hogy Engem nem lehet becsapni. Ha
nem bánják meg életük végéig gonosz bűneiket, már nincs
visszaút.Nemtudnakváltozni.Maradazelkeseredett lelkiis-
meret-furdalásésagyűlölet.Gyűlöliasátánt,akibecsaptaés
ide juttatta.Gyűlölisajátmagát,amiérthagyta,hogyellenfe-
lem rászedje. Gyűlöli a környezetét, akik bűntársai voltak.
VégülpediggyűlölEngem,Akitmindvégigelutasított.Akkor
halljamennydörgőszavam:Távozz!Ekkorbelezuhanabbaa
tűztengerbe,amelyetpokolnakhívnak,ésamiégetni,kínozni
fogjaörökkönörökké.Ettőlakarlakmegóvni titeketgyerme-
keim.Ne legyetekmakacsok!Engedelmeskedjetek hívó sza-
vamnak!AkarjatokmegismerniEngem,Akiszerető,megváltó
Istenetekvagyok!Működjetekegyütttúláradókegyelmemmel!
EngedjetekbeEngemaszívetekbeszentigémáltal,éshagyjá-
tok,hogyátformáljalak titeket!AtyámmindnyájatokatazÉn
képemreéshasonlatosságomra teremtett.De tieltorzítottátok
bűneitekkeleztaszentIstenképet.Tartsatokbűnbánatot!Élje-
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tektörvényeimszerint,ésakkorfelragyogbennetekArcom,és
Rámismernekbennetekazemberek.Haszeretetbenéltek,bol-
dogoklesztekmárittaföldönis.AlelketekIstenélő,eleven
lelke,amelysohasemhalmeg.AlelketekIstenreszomjas,mert
úgyteremtettemegAtyám,hogycsakIstenneltudjonkielégül-
ni.Mindaddignyugtalanokvagytok,amígbenemtöltekeztek
Istennel,mertegyedülIstennélvanabéke,azörömésameg-
váltás. Engedjetek lelketek vágyának! Töltekezzetek be
IstennelésazŐkegyelmével!Akkormegnyugsziklelketek,és
elmerültök Isten végtelen szeretetében. Mondjatok ellene a
sátán kísértéseinek! Minél többször ellene mondotok, annál
jobbanmegerősödik a lelketek. Gyermekeim!Az idő hamar
lejár.Fogadjátokmegszavaimat,hogyboldogoklegyetek,és
elkerüljétekakárhozatot!!!

Most írj szeretetemkiáradásáról!Szeretetemetkiárasztomaz
egészvilágra.Általamélmindenélő.Deazembertkülönös-
képpen szeretem.Hasonlóvá lettem hozzá, amikormegteste-
sültem Szent Anyám méhében. Elrejtettem dicsőségemet és
mindenhatóságomat. Olyanná lettem, mint egy az emberek
közül.Istenihatalmamatcsakakkorgyakoroltam,amikorcso-
dákat tettem. Betegeket gyógyítottam, halottakat keltettem
életre,megszaporítottamazélelmet.Demindencsodámatahit
ésamegtérésfüggvényébentettem.AholnemhittekBennem,
ottnemtettemcsodát.Ezmaisígyvan,ésígymaradavilág
végezetéig.Akisüketésvakkegyelmembefogadására,annak
azéletébennemteszekcsodát,mertnemméltórá.Csakazalá-
zatos, Rám hagyatkozó és szeretetteljes kérést nem utasítom
vissza.Ittvanpl.azevangéliumileprás:„Haakarod,meggyó-
gyíthatsz engem.” Hallott Rólam. Bízott Bennem. Nagyon
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vágyottmeggyógyulni,dealázatosanRámbízta.Haakarod…
Amikorapostolaimkérték:„Tanítsmegminketimádkozni.”A
Miatyánkban ezt tanítottam: legyen meg a Te akaratod.
Gyermekeim!HiggyétekelNekem,aföldiéletbennemaleg-
fontosabbazegészségésajólét,ahogyaneztmasokanállítják.
Nem.Azért, mert a földi lét elmúlik. Higgyétek el Nekem,
hogysemmisemvéletlen.MindenmögöttÉnállok,Akimeg-
váltottamavilágot,ésaztakarom,hogyüdvözüljön.Ezértkap-
játok a kereszteket, a betegségeket és a szenvedéseket, hogy
elszakítsonbenneteketabűntől,ésazüdvösségútjáratereljen
titeket.ANekem tetsző ima pedig ez: „Jézusom, haTe aka-
rod...Leborulva imádlak,szeretlekTéged.HálátadokNeked
akkor is, ha megadod, amit kérek, akkor is, ha nem.
Teljességgel Rád hagyatkozom. Tudom, hiszem, hogy Te az
üdvösségemetakarod.EgyedülTetudod,miválikajavamra,
ésaztmegisadod.EzértdicsőítelekTégedmostésmindörök-
kön örökké. Hálát adok mindenért. Önmagadért szeretlek,
imádlakTégedteljesszívemből,mertTemindenekfölöttsze-
retetreméltó vagy.”Ha ilyen lelkülettel imádkoztok, nagyon
megörvendeztetitekSzívemet.Kiárasztomrátokkegyelmemet,
és mindent megadok, ami az üdvösségetekre válik. Meg-
éreztetemveletekistenijelenlétemet.Bármikorhívtok,megse-
gítelek.Azítéletkorpedigjobbomraállítalakbenneteket,mert
engedelmes és alázatos gyermekeim voltatok, amíg a földön
éltetek.”

2009. márc. 31. Szentmise után, Szentségimádáson Jézus:
„Drága kislányom! Nagyon szomorú az Én lelkem. Látod?
Szintemindenkiitthagy.Elmennek.Azevilágielfoglaltságok
fontosabbakszámukra,mintÉn.Énazéletemet isodaadtam,
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értük. Őkmég egy órát is sajnálnakVelem eltölteni. Hama-
rosanmeglátjáktetteiket.Szembesülnekbűneikkel.Amulasz-
tás is bűn,méghozzá igen nagy.Ennek a nemzedéknek ez a
legnagyobbbűne.Elmulasztjákajócselekedeteket,aszentmi-
séket, az imádságokat. Helyette hiábavalóságok után futkos-
nak.Eztnemszabadelhagyni,aztmegkelltenni.Rámpedig
sohanemjutidő.Ígymúlikelazéletük,amelynekavégénüres
kézzelállnakmegElőttem.Megtennénekmárakkormindent,
deazidőlejárt,lekéstek.Kinnmaradnakamenyegzőről.Pedig
haÉnállnékazelsőhelyenazéletükben,milyenmáslenneaz
életük!Céltésértelmetnyerne.Boldogokéselégedetteklen-
nének.AzÉnbékémetadnámnekik,amitavilágnemadhat.
Ígyüresek,kedvetlenek,éscéltalanulbolyonganakavilágban.
Kislányom, imádkozz! Imáidra és áldozataidra sok lélekkel
jutalmazlakmeg.SokanmegkapjákTőlemamegtéréskegyel-
mét, sőt még haláluk óráján is megadom nekik a bűnbánat
kegyelmét,ésígymegmenekülnekazörökkárhozattól.Élete-
tek értelme és célja ez legyen: maradéktalanul teljesítsétek
rátokvonatkozóörökszent tervemet!Tudjátokmit jelentez?
Azt,hogyéletetekmindenpillanatában legyetekkészekmin-
dig ellene mondani a sátánnak és minden kísértésének, és
tegyetekjótmindenkivel,akiketelétekhozok.Döntsetekmin-
digMellettem,vagyisteljesítsétektörvényeimet,amelyasze-
retetfőparancsa,ésatízparancsolat.

MostLelkemédességérőlbeszélekneked.Lelkemédességeti
vagytok, ti kisded lelkű, kiválasztott drága gyermekeim.
Bennetekgyönyörködöm.A ti áldozatos szeretetetekmeghó-
dítjaSzívemet.Kiosztomkegyelmeimetnektek,ésmindazok-
nak,akiknekkéritek.Nemfordulokelsohatőletek.Bármitkér-
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tek,megkapjátok,haaza lelketekésmások lelkéneküdvére
válik.Legyetekjók!Tartsatokkimindhalálig!Ti,akikVelem
együttvállaljátokazáldozatokatésszenvedéseketalelkekért,
különösennagyjutalombanfogtokrészesülniországomban.A
legmagasabbfokúörökboldogságrészeseilesztek.Ó,timeg-
váltott gyermekeim!Most azokhoz szólok, akiknek tétova a
léptük.HolközelednekFelém,holpedigeltávolodnakTőlem.
Ó, ha tudnátok, mily nagy boldogságot készítettem nektek!
Nemmulasztanátokelegyetlenpercet,egyetlenalkalmatsem,
hogy szolgáljatok Engem embertársaitokban. Önmagatokat
megtagadvakövetnétekEngemakeresztúton,keresztetekkela
vállatokon.Ezaztjelenti,hogynemasajátkényelmeteketés
szórakozásotokatkeresnétek,hanemazt,hogyhogyanszolgál-
jatokEngema felebarátban, akiket elétekhozok.Példamuta-
tóanteljesítenétekállapotbelikötelességeiteket.Gyermekeitek
szeretetteljes és lelkiismeretes nevelését, és odaadóan szeret-
nétek hitvestársatokat. Nem az érte járó jutalomért, hanem
Irántamvalószeretetből,mertcsakígyvanértéke.Mertmin-
den szeretetből fakadó jócselekedetnek értéke van Atyám
országában.De aki csak számításból, az érte járó jutalomért
cseleksziajót,azmárittaföldönmegkaptafizetségét.”

2009. ápr. 9. Nagycsütörtökön éjjel Szentségimádáson Jézus:
„Drágakislányom!MavanazOltáriszentség,azÉndrágaSzent
TestemésVéremalapításánakazünnepe.SzeressetekEngem
teljesszívetekbőlésteljeslelketekből,Akimeghaltamatibűne-
itekért,ésÖnmagammaltáplállaktiteketbűneitekbocsánatára.
Tekintsétekeztalegnagyobbajándéknakéskegyelemnek,mert
nagyobbatsenkisemadhat,mintakiazéletétadjaodamáso-
kért. Én az életemmel fizettem a ti lelketek megváltásáért.
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Nagyon-nagyonszeretlektiteket.Akarjatokmegjavulni,letérni
abűnútjáról,ésEngemkövetniazéletszentségútján.Csakígy
nyerhetitekelazörökéletet.Tipedig,akikazéletszentségútján
Engemkövettek,imáitokkalésáldozatoséletetekkelmentsétek
megalelkeket!AzÉnkínszenvedésemörökérdemeivelegye-
sítveajánljátokfelmagatokatAtyámnakégiÉdesanyátokhét-
fájdalmasszeplőtelenSzíve-éskönnyeiáltal.Ígyamiérdeme-
inkkelegyesülvemégnagyobbértékevanáldozatosésimádsá-
gos életeteknek, és sok lelket menthettek meg a kárhozattól.
Ma, amikor elhatalmasodott a bűn,még több ilyen áldozatos
lélekrevanszükség,hogytúláradjonakegyelem.Drágakicsi-
nyeim,Szívemnekválasztottjai!Ígytekintsetekszenvedéseitek-
re,amikormegengedemazokat,mertÉn,azÜdvözítőminden
rosszból jót hozok ki. Én, a Megváltó, a szégyen fájából (a
keresztből)azüdvösségjelétadtamszámotokra.Ígytekintsetek
mindenrosszdolograavilágon,amelyeketmegengedek,merta
lelkekmegmentéséhezéppenezekrevanszükség.
Imádj!Imádj!Imádj!Nagyvoltalelketekára!Jobbanvigyáz-
zatok lelketek tisztaságára, mint szemetek fényére! Én, az
Üdvözítő kínhalált szenvedtem értetek. Járuljatok Hozzám!
Mossátoktisztáralelketeketabűnbánatszentségeáltal,ésúgy
járuljatokaszentáldozáshoz,hogyneazítéletetekre,hanemaz
üdvösségetekrevegyétek.Mostméghívlakbenneteket.Amai
napmégatiétek,denemtudhatjátok,hogymithozaholnap:
életetvagyhalált?Amikormegkellállnotokítélőszékemelőtt,
csakeztakétdolgotkérdezem:Szerettél-e,követtél-e?Számot
kelladnotokmindencselekedetetekről.Földiéletetekbendön-
titekelöröksorsotokat.A ti szabadakaratotoktól függ,hogy
Engem, a szerető Üdvözítőt választjátok, vagy a csalót, a
hazugság atyját, aki a pokol tüzére akar taszítani titeket.Ne
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hagyjátok magatokat megtéveszteni! Ma még nem késő.
Jöjjetek Hozzám, gyermekeim! Én végtelenül irgalmas
vagyok, és tárt karokkal várlak titeket a gyóntatószékben, és
Magamat kínálom nektek az Oltáriszentségben. Ez a legna-
gyobb kegyelem, az örök élet Kenyere, amely Én Magam
vagyok.Nagyon szeretlek titeket.Ó, ha tudnátok,mennyire,
belehalnátokameghatódottságbaésazörömbe.Atyámcsodá-
latosországotkészítettnektek,de idecsakazokjöhetnekbe,
akikméltóknakbizonyulnakráéletszentségükrévén.

Most kínszenvedésem titkáról beszélekneked.Amikor kihir-
dették felettemahalálos ítéletet,beleremegtem.Jóllehet,Én,
mint Isten, mindent előre tudtam, mégis nagy hatással volt
Rám.Tudtam,hogyavilágösszesbűnéértNekemkellelszen-
vedni az elégtételt.Megostoroztatásomkor rettenetes kínokat
álltamki.Azólomgolyók,amelyekazostorágainakavégén
voltak, valósággal felszaggatták Testemet. Minden csapás
helyénlyukakkeletkeztek,amelyekbőlömlöttavér.Voltolyan
csapás, amely húsdarabokat tépett ki a Testemből. Ez akkor
volt,amikornagyerővelvertek.Egyoszlophozkötöttek,mert
egyébkéntelzuhantamvolna.Szememelhomályosult,ésszé-
dültem a sok vérveszteségtől és a rettenetes kínoktól. Ó, ha
tudnátok,hogybűneitekkeltiishozzájárultatokmegváltóikín-
szenvedésemhez!Haazistenierőnemtámogatottvolna,bele-
haltamvolna.Deabűnökóceánjamégtöbbáldozatotkívánt.
Atigőgötökéskevélységeteknyomtaártatlanfejemreatövis-
koronát, amely olyan volt, mint egy sapka, vagyis az egész
fejemetbefödte.Ahatalmastövisekegészakoponyámighatol-
tak.Hosszúhajamátázottakiömlővértől,amelypatakokban
folyt le a hátamon és a karomon. Nem tudjátok felfogni,
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milyen iszonyatos kínokat kellett elszenvednem a ti makacs
gőgötök miatt. A kigúnyolások, az ütlegek, a leköpések is
ekkorjöttek.Amikorakeresztutatjártamazötvenkilósgeren-
dávalavállamon,akkorazerőmmárnagyonelfogyott.Aren-
getegvérvesztésmiattalábaiminogtak,reszkettemagyenge-
ségtől. Ezért háromszor is elestem, Arcra, mert még annyi
erőmsemvolt,hogyafejemetfölemeljem.Láncokatkötöttek
Rám hóhéraim,mint valami kutyára, és azzal vonszoltak.A
Testemcsupasebvolt,ésmégaztisfelhorzsolták.Amikormár
látták, hogy végképp nem bírom a nagy keresztgerendát,
CireneiSimontkényszeríttették,hogyvigyehelyettem.Őele-
intezúgolódott,deamikorRámnézett,elfogtaarészvét,ésszí-
vesenvitte.
Ó, ti vak bűnösök! Hogy tudtok vétkezni, amikor látjátok
keresztre feszítettTestemet,hogymivoltazára?!!Keresztre
feszítésemkínjairólmárbeszéltemneked.(III. kötet 81. old.)
Aztnemlehetkifejezni,amitakkorszenvedtem.Avilágösszes
szenvedésenemmérhetőhozzá.Nincsazazáldozat,amitÉn
megnemhoztama ti lelketeküdvösségéért.Hamégiselkár-
hoztok,aztkizárólagmagatoknakköszönhetitek.Nehalogas-
sátokmegtéréseteket,mertahalálnemkopogtat,hanemhirte-
len jön!Hívogatlak titeketkegyelmemmel.Sokanúgytérnek
meg,hogyszenvedéstbocsátokrájuk,amiáltalHozzámfolya-
modnak.Hahajlandóakmegtérni,leveszemrólukakeresztet,
és boldogokká teszem őket. De ha nem, akkor még több
keresztetadok,hogyezáltalkényszerítsemőketamegtérésre.
Gyermekeim!Ne legyetekvakok!Mindent a ti üdvösségete-
kértadok.NeEngemhibáztassatok,harosszulmegysorsotok,
hanemmagatokat,mertbűneitekkelvontátokmagatokraabün-
tetést.Adjatokinkábbhálátszenvedéseitekért,abetegségekért,
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mertezsegítfelbenneteketeleséseitekből,hogyőszintebűn-
bánatra térjetek és üdvözüljetek. Így lássátok a kereszteket,
amelyekatiüdvösségeteketszolgálják.”

2009. ápr. 10. Nagypéntek éjjel Szentségimádáson Jézus:
„Drága kislányom! Látod, mindennek eljön a maga ideje.
EljöttazÉnkereszthalálomórájais,amelyreegészéletemenát
készültem.Ígyfogbeteljesülnimindaz,amitelőremegmond-
tamneked.Hamarosankitörakeresztényüldözés.Elhurcolnak,
és megölnek titeket az Én nevemért. Készüljetek fel erre!
Tudjátok,hogyan?Tisztuljatokmegabűnbánatszentségében,
értetekkiontottdrágaSzentVéremben,ésjáruljatokgyakrana
szentáldozáshoz, hogy Szent Testemmel és SzentVéremmel
megerősítselek titeketanagyharcra,hogyle tudjátokgyőzni
önmagatokatésasátánmindenkísértését,ésmindhalálighűsé-
gesekmaradjatokHozzám.Nelássatoksenkitéssemmitebből
avilágból,csakEngemakeresztfán.Ígykönnyűlesztanúságot
tenni Mellettem. Éljetek szüntelen készenlétben, mert olyan
hirtelen tör ki az üldözés, mint derült égből a villámcsapás.
Szinte egyik pillanatról a másikra. Én előre felkészítettelek
titeket.Figyelmeztetésemetvegyéteknagyonkomolyan!Mint
ahogyEngemmegöltek,titeketismegfognakölniÉrtem.Ha
Engemgyűlöltek,titeketisgyűlölnifognak.Denefelejtsétek,
akimindhaláligkitart,azüdvözül.Drágagyermekeim!Nefél-
jetek!Énolyanékesszólástadokajkatokra,amilyenremaga-
toktól képtelenek lennétek.Eltöltelek titeket azÉn erőmmel,
hogymegvalósítsátokmagatokbanIstenörökszenttervét.Már
amikormegfogantatokazanyaméhben,Atyámnakörök terve
voltveletek,éshogyeztbeisteljesítsétek,egészéletetekenát
megkaptátokaszükségeskegyelmeket.Istennélazidőolyan,
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mintegynyitottkönyv.AzÚrnálvanajövő,amitŐelőreelter-
vezett. Rajtatokmúlik, hogy beteljesítitek-e vagy sem.Az a
kereszt, amelyet Én helyezek a vállatokra, könnyű és édes,
mertÉnviszemasúlyosabbikfelét,ésállandójelenlétemmel
megédesítemazt,mertértelmetadokneki.Áldozatotokértel-
meéscéljaazÉnkövetésem.Gyümölcsepedigörökboldog
életetek,ésarengeteglélek,akiketmagatokkalfogtokhoznia
mennybe.ÍgytekintsétekAtyámöröktervét,mertŐminden-
bőljóthozki.

Drága kislányom! Élj szüntelen készenlétben!Használd ki a
pillanatokadtalehetőséget,hogykirályigazdagonérkezzhaza
országomba!Teddmegmindig,amitkérek.Ezlegyenmindig
azelső.Emlékszel,mitmondtamneked?„TecsaktörődjazÉn
dolgaimmal,atieidreÉnMagamviselekgondot.”(Lelki napló
I.-II. kötet 16. old. 1985. ápr. 5. Nagypénteken kereszthódolat-
kor.) Ezt24évemegtapasztalod.Most is folytasd ígyazéle-
tedet,amígcsakélsz,ésÉngondotviselekrád,ésarádbízot-
takra.ÉnMindenhatóvagyok.Előttemnincslehetetlen.Amit
Rámbízol,aztÉnelintézem.Úgy,ahogytesohasemtudnád.
TepediglégyazÉneszközöm,akiáltaltovábbfolytatoméle-
temet a földön.Akkor örömömet találom benned, ésmindig
megtapasztalodgondviselőszeretetemet,amelysemmimáshoz
sem hasonlítható. Az Én békémet és derűmet adom neked.
Nincsmásfeladatod,mintaz,hogyeztőrizdmegmagadban.
Haellenfelemelakarjarabolnitőled,bízdRámaproblémát,és
higgyed, hogyÉnmegoldom.Hited és bizalmadmértékében
adomakegyelmet.Majdcsakországombanfogodmegtudni,
mennyirenagyonszeretemazembert,akineköröküdvösségé-
értkínhaláltszenvedtem.Egyegészörökkévalóságonátfogsz
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hálát adni Nekem, és nem fogsz tudni betelni Velem, mert
olyanélvezeteséscsodálatosvagyok.ArrateremtetteIstenaz
embert, hogy az Ő dicsőségében részesüljön. Kiárasztom rá
mindaztaszeretetetésboldogságot,amelyetnekikészített.Ha
azelsőemberpárnembukottvolnaelabűnmiatt,sohanem
lettvolnaszenvedés,a földma isparadicsom lenne.Minden
rossznakésszenvedésnekazokaabűn.Deamikorvégelesza
világnak,akkoramennyleszállaföldre,ésújraparadicsommá
változik.Nem lesz többébűn.Azüdvözültekmegszámlálha-
tatlanseregefogjalakniazÉndicsőségembenörökkönörökké.
Ez aSzentírás, a Jelenésekkönyve, amelybeteljesül amaga
idejében.

Kislányom,szeretlektéged.Aztakarom,hogynefoglaljanakle
avilágigondok.ÉnfoglaltalakleMagamnak,hogyazÉnaka-
ratomatteljesítsd,ésígymajdmegosszamveleddicsőségemet.
Aztkérem,hogyhasználjkimindenpillanatot.Kérd,hogyÉn
osszam be az időt, és akkor beteljesíted rád vonatkozó örök
szenttervemet.Éljmindigúgy,minthaezlenneéletedutolsó
pillanata! Dolgozz úgy, mintha örökké a földön élnél! Ez a
titka az örök üdvösségnek és a becsületesmunkának, amiért
mindenkitmegjutalmazokországomban.
Nagyonszeretlek.Meghaltamértedakeresztfán.Márottelőre
láttam hűségedet és engedelmességedet. Nagyon jól esnek
Nekemkönnyeid,amelyeketakkorsírsz,amikorszenvedése-
imrőléskínhalálomrólelmélkedsz.Nagyonmegörvendezteted
Szívemet,amikoralelkeküdvösségéértimádkozol.Nagyonjól
teszed,hogyminden imádatésáldozatodatazÉnSzentséges
SzívemésÉdesanyámSzeplőtelenSzíveszándékairaajánlasz
fel.Mitudjukigazán,kinekmilyenkegyelemrevanszüksége,
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ésÉnmegisadom,amiazüdvösségükreválik.ImádkozzX-
ért,mertváratlanul fogjaérniahalál.Monddel érteminden
napazirgalmasságrózsafüzérét,ésSzentVéremlitániáját!(A
Szent Vér litánia a Hozsanna 66. oldalán található. A válasza:
Üdvözíts minket.) Imáidra és áldozataidra megmentem őt.
Imádkozzacsaládjáértis!”

NagyonvágyomazÚrJézusSzentszínelátására.Őeztvála-
szolta:„Addigkellittlenned,amígbenemteljesítedörökter-
vemet.Sohatöbbénemjöhetszvisszaaföldreebbenatestben.
Mostkellteljesítenedakaratomat.Nagyonbölcsenimádkozol,
amikoreztmondod:KérlekUram,addkegyelmedet,hogyma-
radéktalanulteljesítsemrámvonatkozóörökszenttervedet.”

2009.ápr.13.SzentségimádásonJézus:„Drágakislányom!A
keresztényüldözés a küszöbön van. Védekezzetek! Fegyver-
kezzetek fel a szeretetpajzsával!Mindenek fölött szeressetek
Engem,atiMegváltóIsteneteket!HelyezzétekBelémminden
bizalmatokat!Járuljatokgyakranaszentségekhez,aszentgyó-
náshoz és a szentáldozáshoz! Viseljetek el Értem mindent!
Belőlemmerítsetekerőt!Irántamvalószeretetbőladjátokoda
mégazéleteteketisÉrtem!Nagyjutalomvárrátokezértorszá-
gomban.Szemnemlátta,fülnemhallotta,emberiszívaztföl
nem foghatja, amit Isten azoknak készített, akik Őt szeretik.
Nagyobbszeretetesenkineksincsannál,mintakiazéletétadja
oda.VegyetekRólampéldát!Énisazéletemetadtamértetek.
Aztkértem,hogyúgyszeressétekegymást,ahogyanÉnszeret-
telektiteket.Gyermekeim!Azidőrövid.Hamarosanbeteljesül-
nek szavaim.Éljetek szüntelenkészenlétben!Aki keresztény-
nekvalljamagát,azneéljen többébűnben!Semsúlyos,sem
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bocsánatosbűnben,haneméletszentségben!Arrólismernekfel
titeket,hogyHozzámtartoztok,haszeretetbenéltekegymással.
Aszeretetpedignemtudrosszattenniafelebarátjának.Szeretni
annyit jelent,mintszüntelen jót tenniönzetlenül.Azönzetlen
szeretetnemvárviszonzást.MennyeiAtyátoktólnyerjutalmat.
Erre törekedjetek! Legyetek tökéletesek, mint Mennyei
Atyátok!Tegyetekjótmindenkivelkivételnélkül!Akárszere-
tetreméltóvalaki,akárnem.Ticsaktegyetekjótmindenkivel,
és imádkozzatokmindenkiért!Nefelejtsétek,mindentNekem
tesztek,ésÉnmegjutalmazlakértebenneteket.

Édeskislányom!Beteltapohár,haragomkelyhe.Avilágnagyon
elfordultTőleméstörvényeimtől.Megkellfenyítenem,hogyjó
útratérítsem.Mindazacsapás,amimostériavilágot,alelkek
megmentésérevan.Eddigkizárólagazimádkozókisdedlelkek
kicsinyseregéérttartottamfenneztavilágot.Mostsemsemmi-
sítemmeg,hanemmegmutatomnekiaz igaziértéket,éselve-
szemtőleehamismammont.Azigaziértékazember,akiértÉn
azéletemetáldoztam.MindenemberegykincsazÉnszemem-
ben, akivelmár a fogantatásapillanatától kezdveörök tervem
volt.Ennekérdekébenmindengyermekkelmegkellismertetni
azigazhitet,aszentevangéliumot,hogytudjonválaszolnihívá-
somra.Acsaládokbanaszülőknekjópéldátkellmutatnigyer-
mekeiknek.Nemelégelengedniatemplomba,hanemazegész
családnakrésztkellvenniaSzentmisén.Maazemberekszemé-
ben az anyagi jólét az érték, amiértmindent odaadnak. Pedig
mindentittkellhagyni.DeaVelemtöltöttórákat,napokatmaga-
tokkalhozzátokazörökéletre.Maaztmondják:azidőpénz.Én
aztmondom:azidőlehetőség,hogyfelkészüljetekazörökélet-
re. Ha hagytok rá magatoknak időt, jól fel tudtok készülni a

79



szentgyónásra, és azt el is végezhetitek. Ha megkéritek a
Szentlelket,hogymutassamegbűneiteket,felismeritekazokat.
HamegkértekEngem,hogyÉngyóntassalakmegapapáltal,Én
ellátlak benneteket jó tanácsokkal, bölcs tanítással.
Gyermekeim!Életeteklegfontosabbcselekedeteajószentgyó-
nás.Életetekutolsópillanatábanennekfogtokalegjobbanörül-
ni. Hagyjatok magatoknak időt a Velem való találkozásra a
szentáldozásban.Énmindnyájatokatmindigvárlak.Szeretnéka
szívetekbe térni, veletek beszélgetni, titeket oktatni, tanítani.
Még mindig nem fogjátok fel, mennyire szeretlek titeket.
Mindenvágyamaz,hogyüdvözítselekbenneteket.DeNélkülem
ez nektek nemmegy. Egyedül Én tudlakmegvédeni titeket a
sátántól,akiravaszfondorlatokkalelakarveszejtenibenneteket.
Nenekihiggyetek,hanemNekem!Énhaltamkínhaláltértetek,
ígybizonyítottamirántatokvalóvégtelenszeretetemet.Gyertek
Hozzámgyakran,hogyagyakoriszentáldozásokáltalmegerő-
sítselektiteketasátántámadásaiellen.CsakVelemegyütttudjá-
tok őt legyőzni, Nélkülem elbuktat titeket. Tagadjátok meg
magatokat,ésfogadjátokelavállatokrahelyezettkeresztet.Eza
tiüdvösségetek.CsakezzeltudtokkövetniEngem.Énakeresz-
tenhaltamkínhaláltértetek.Nektekisosztoznikellszenvedése-
imben,haelakarjátoknyerniazörökéletet.AzÉnkeresztem
nem nehéz,mert Én nem próbállak titeket erőtökön felül. Én
csakannyiszenvedéstengedekmeg,amennyifeltétlenülszük-
séges ahhoz, hogy üdvözüljetek. Ha valaki nagylelkű, és fel-
ajánljaazéletétáldozatulalelkekért,aztÉnigennagyörömmel
fogadom,éslelkekezreiveljutalmazommeg.

Most az abortuszról beszélek neked. Ez égbekiáltó bűn.
Közönségesgyilkosság.Istenöröktervénekakeresztülhúzása.
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Ha tudnád, mily szomorúak ezek a kicsiny lelkek, amikor
kikényszerítikőketfejlődniindulttestükből,amiértőknemtel-
jesíthetik a teremtő Isten rájuk vonatkozó örök szent tervét!
Előttem vádolják anyjukat, aki a hóhér kezére adta őket.
Vádoljákmindazokat,akikahalálukatakarták.IlyenkorÉnis
nagyonszomorúvagyok.Együttsírokvelük,ésbánatosAtyám
ölébehelyezemőket.Gyermekeim!Könyörögvekérlektiteket,
neöljétekmegakisdedeket,akikkelIstenazértajándékozmeg
titeket,hogyjobbáésszebbétegyeéleteteket!Bízzatokaziste-
ni gondviselésben! Atyám bőkezűen gondoskodik minden
Benne bízó gyermekéről. Ne öljétekmeg amagzatokat! Ők
ugyanolyanemberek,mintti.Tiisígykezdtétekelazéletete-
ketazanyaméhben.Nemondjátokazt,hogynekiknincsjoguk
az élethez, pusztán azért, mert ők védtelenek. Gondoljatok
arra,hogyhatiteketismeggyilkoltakvolnaanyátokméhében,
nemgyönyörködhetnétekavilágszépségében.Nemörülhetné-
tekakirándulásnak,nem ízlelhetnéteka jó falatokat, ésnem
élvezhetnétekcsaládtagjaitokésbarátaitokszeretetét.Gyerme-
keim! Helyezzétek bele magatokat a megfogant új személy
helyébe,akiatiszeretetekrevágyik,akititeketakarittaföldön
szeretni, aki veletek akar játszani, és tőletek akar tanulni.Ő
nem teher, hanem Isten ajándéka, szeretetének gyümölcse.
Nemtudhatjátok,hogyegymegfogantéletbenkitsemmisíte-
tekmeg. Egy orvost, vagy betegápolót, egymérnököt, vagy
egymunkást, aki embertársai javára dolgozik, aki által Isten
jobbá és szebbé akarja tenni a világot. Lehet egy zseni,
művész,vagyfeltaláló.Csakakkorismeritekmeg,hahagyjá-
tokőtélni,növekedni,tanulni.Higgyétekel,IstenazőAtyja,
ésgondoskodikrólatiáltalatok.”
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Most a függőségben szenvedőkről beszélek neked. Ma sok
emberélasátánrabságában,akielhitetivelük,hogynekikis
„járvalamiélvezet”.Engem,alegfontosabbatelvesztőlük,és
helyettemnekikadjaazalkoholt,acigarettát,akábítószereket.
Ezekkel azt a nagy hiányérzetet akarják pótolni az emberek,
amit azért éreznek, mert nem ismernek, vagy elutasítanak,
megvetnekEngem.Énvagyokalelkekboldogságaésbékéje,
céljaésértelme.Énvagyokamegoldásmindenproblémára,és
Énvagyokazéletegyedüliértelme,Akicéltadokennekaföldi
életnekazáltal,hogyazörökéletrevezetemalelkeket.Mivel
az embert arra teremtette Atyám, hogy Rá szomjazzon, és
Bennenyugodjonmeg,azértakiŐtelutasítja,azbeteg.Méga
marha is tudja,hogya legelőnmelyiknövénytehetimeg,és
melyiketnem.Csakazember,akiabűnmiattelszakadtTőlem,
Alkotójától,mérgezimagát,sőtahalálbataszítja.Ó,hatudná,
hogy a sátán adja ezeket a szereket a kezébe, hogymielőbb
megölje,ésakárhozatbataszítsa!Gyermekeim!Ragadjátokki
ezeketalelkeketasátánkarmaiból!Imádsággalésönmegtaga-
dássalsikerül.Nehagyjatokelveszniegyetlenlelketsem!Az
ÉnVéremetlássátokrajtuk!Énabűnösökérthaltammeg.Ne
hagyjátok, hogy Szent Vérem kárba vesszen, mert nem tud
megmenekülniegybűnöslélek.

Nagyonszeretlek.AVéremetontottamérted.Tudom,hogyte
isnagyonszeretsz.Azegészéletedegyáldozat,mertNekem
adtad. Nem azt teszed, amit te akarsz, hanem amit Én. Így
szoktatlak rá a teljes önátadásra, hogy mondj le mindenről
Értem,hogylégylélekbenszegény.Ígyfokrólfokraközelebb
jutszHozzám.Mimárrégótaegyekvagyunk.Önátadásodáltal
nemteélsztöbbé,hanemÉnélekbenned.
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Mostjönelanagyfigyelmeztetés.Avéreskeresztmegjelenik
azégen,rajtaazÉnvérzőSzentTestemmel.Azembereklátni
fogjákmegszámlálhatatlanSebemetéskiomlóVéremet.Látni
fogják,hogymindezazőművük.AzőbűneikjuttattakEngem
ide, az őket végtelenül szerető Istent és Megváltót, Akinek
semmisemvoltolyandrága,mintazember,akinekmégilyen
áronismegakartamszerezniazörökéletet.Látnifogják,hogy
a legrosszabbabűn,amitazemberelkövethet,mivelszabad
akaratotkapott.MegkapjákTőlemamegvilágosítókegyelmet,
hogyhogyankerülhettékvolnaelmindazt,amitrosszultettek,
ésamialelkükkáráravolt.Megéreztetemvelükirántukérzett
végtelenszeretetemet,amellyelmegakarommenteniőketaz
örökkárhozattól.Nagyonmegátalkodottnakkell lenniannak,
akimégekkoranagykegyelemláttánsemtérmeg.Mondom
neked,akielutasítjaeztanagykegyelmet,aznemkaptöbbé,
és elkárhozik. Ti, gyermekeim, akik kegyelmemben éltek,
elkerülitekazítéletet.Márátmentetekrajta,amikormagatokat
ítéltétekelagyóntatószékbenésabűnbánatban.Tinagyonbol-
dogoklesztek,éshálátfogtokadniNekemaszentségekért,a
szentgyónásértésazEukarisztiáért.Azért,hogyÖnmagammal
táplálomalelkeket,hogyvédőpajzsuklegyekasátántámadá-
saival szemben. Nagyon szeretlek titeket kicsi gyermekeim!
Nehagyjátokmagatokatfélrevezetniasátántól!Eljönazóra,
sőtmárittisvan,amikormegítélemavilágot.Aszámbólkijö-
vőkétélűkard,azIgeaz,amiáltalítélek.Csakegymércevan:
az életszentség. Erre adtam példát. Csak egy törvény van: a
szeretet.Ezértadtamodaazéletemetértetek.Mindaz,akibűnt
követel,megleszítélve.Hamegbánja,ésjóváteszi,megmen-
tia lelkétazörökéletre.Hanem,elkárhozik. Imádkozzatok,
gyermekeim, hogy ne érjen készületlenül senkit az a nap,
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amelyégetnifogjaabűnösöketkegyetlenül,legalábbannyira,
mintamennyikártéskeserűségetokoztakmindazoknak,akik-
kelnemgyakoroltákaszeretetet.Szánjátokőketgyermekeim,
neirigyeljétekőket!Mondomnektek,hamegnemtérnek,úgy
járnak,mintafösvénygazdag,akinemgyakoroltaafelebaráti
szeretetetakoldusLázárral,ezértelkárhozott.

Kislányom! Azt kérem tőled, hogy szeresd ellenségeidet!
Szeresdmindazokatis,akikellenállnakateszeretetedbefoga-
dásának.Tudod,hogyan?Úgy,hogy imádkozolértük.AzÉn
irgalmas Szívembe helyezed őket égi Édesanyád szeplőtelen
hétfájdalmasSzíve-éskönnyeiáltal.Nekikeztnemkelltudni.
Elég,hacsakmitudjuk,ésÉnmegmentemalelküket.Téged
pedig nagyon megjutalmazlak engedelmességedért. Nagyon
szeretlek.TevagyazÉnkinyújtottjobbkezem,azÉnceruzám,
rozsdás vízcsapom, alázatos kis szolgálóleányom. Szeress és
imádj!MerüljelSzívemszeretetlángtengerében!Aztakarom,
hogymármostbeteljazÉnsemmihezsemhasonlíthatóörök
szeretetemmel,éssugározdkimindazokra,akiketelédhozok.
Légycsendben,ésbízzRámmindenügyedet!Nekorholjsen-
kit!Tecsakhallgassésszeress!Énmindentelintézek.Ígytel-
jesítedörökszent tervemet.MosthozzElémmindenkit,akik
imáidatkérték.KérjTőlemsokat!Szentéletűpapokat,szerze-
teseket, és családokat. Így szentelemmeg imáidra a világot.
Kérjetek,ésadatiknektek!Kérjetekhittel,reménnyel,alázattal
ésszeretettel!Azilyenimahegyeketmozdítel,éshaállhatato-
sankitartotokbenne,mégaleglehetetlenebbdolgokatiselnye-
ritek.Ilyenabűnösökmegtérése.Ezalegnagyobbcsoda,ami-
koregybűnösbőlszentetcsinálok.Deezértimádkoznikell!”
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2009.ápr.21.SzentségimádásonJézus:„Mostírjakicsinylel-
kekről,akikmegvigasztaljákSzívemet,ésakikmiattfenntar-
tom ezt a világot. Én, a Megváltó Isten arra vágyom, hogy
mindannyian ilyenek legyetek. A kicsiny lelkek alázatosak.
Elégedettek,nemzúgolódnak.Tudnakszűkölködni,debővel-
kedniis.Afölöslegüketmindigodaadjákarászorulóknak.Sőt,
mégáldozatokatishoznakértük.ŐksugározzákazÉnszere-
tetemet. Nem nézik tétlenül, ha valaki szükséget szenved.
Sokszoregyjószó,egymosoly,egyútbaigazításIstenmagasz-
talására indítja a lelkeket. Mindig mindenért adjatok hálát,
mertmindenkegyelem.Akisded lelkekmindig imádkoznak.
Nem szűnnek meg hálát adni és dicsőíteni az Istent. Egy-
szerűek,alázatosak,ésengedelmesek.ŐkazÉnhűképmása-
im.Szelídek,derűsekésszeretetteljesek.Mindigsegítőkészek.
Áldottakők,mertazÉnnevembenbuzgólkodnak.ÉnMagam
áldommeg,ésországombavezetemőket.”

2009. máj. 3. Szentségimádáson Jézus. „Drága kislányom!
SzeressEngemlángolóan!CsakÉnlegyekaszívedbenazelső
helyen! Szeress Bennem mindenkit, akit csak eléd hozok!
Áraszd ki rájuk szeretetemet! Légy figyelmes és segítőkész!
Engemszolgálsz,Engemszeretszbennük.Énjutalmazlakmeg
tetteidszerint.

Nagyonszeretlektiteket.Én,azÜdvözítőleszállokértetekmin-
denszentmisénazoltárra,hogyÖnmagammaltápláljalakben-
neteket.Adjatokezérthálát!Magasztaljatokésimádjatok!Nagy
kegyelem az Én jelenlétem. Mindazok részesülhetnek benne,
akikeljönnekHozzámésimádnakEngemalegméltóságosabb
Oltáriszentségben. Mindenki abban a mértékben részesülhet
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kegyelmemben,amennyiremegnyitjalelkétElőttem,ésameny-
nyireszeretEngem.EzakulcsazÉnSzívemhez:aBelémvetett
hit,ésaz Irántamvalószeretet.Mindenmáselsikkad.Legyen
akáralegnagyobbbűnös,hahittelésalázattalleborulElőttem,
ésIrántamvalószeretetbőlmegbánjabűneit,megmentettealel-
két. De szerezzen bárki akármennyi érdemet, ha kérkedik, és
magánaktulajdonítjaazokat:mondomneked,semmifélekegyel-
met nem kap. Csak a szeretet és az alázat tesz megigazulttá.
CsakazIstentszeretőknyerikelazöröküdvösséget.

Nálamnélkülsemmitsemtehettek.Kérjetekéskaptok.AzÉn
kegyelmema legnagyobbkincs.Többetér,mintazegész te-
remtettvilág,mertazanyagnemtudszeretni,üdvözíteni,de
akiBennemél,márelnyerteazörökéletet.

BízdRámmindenügyedet!Énalegjobbatadomneked.Ajánlj
felmindenszenvedésedet!Énátváltoztatomazokatkincsekké.
Lelkeketmentekáltaluk.Csakazáldozatésazimamentimeg
abűnben élő lelkeket.Hanem így lenne, sohanemmentem
volna fel akeresztfára.Légy türelemmel!Viseldel sorsodat!
Én megfizetek mindenkinek tettei szerint. Gondolj Rám,
mennyit szenvedtem a ti üdvösségetekért!AzonosuljVelem!
Szeresdakeresztet!AzÉnakaratomatlásdésszeresdbenne!
Azért engedem meg, hogy hasonlóvá tegyelek Magamhoz.
Akit nagyon szeretek, azzalmegosztom keresztemet.Csak a
kereszt tisztítmegabűntől,csakezviszazüdvösségre.Egy
szép napon Nálam leszel. Gondolj erre! Minden nappal és
perccelközelebbkerülszehhezanaphoz.Akkornagyonfogsz
örülnimindenVelemtöltöttpercnek,áldozatnakésszolgálat-
nak.Sokatbíztamrád.Sokróladszszámot.Beteljesülminden
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amaga idejében. Én nem sietem el a dolgokat. Türelemmel
várok. Várom a bűnösök megtérését. Én a lelkek mélyén,
csendbenműködöm,láthatatlanul.AmitBelőlemlátnilehet,az
amegtérőbűnösújélete.EzvagyokÉn.Azéletszentség.Ezaz
Énjelenlétem.TanuljTőlem!Légytürelmes!BízzRámmin-
dent!Higgyed:Énmindenkor cselekszem.A te életedben is.
Eztfolyamatosanmegtapasztalod.Énjóvagyok.Arosszatnem
Énakarom,csupánmegengedem,mert tiszteletben tartomaz
ember szabad akaratát.De Énminden rosszból jót hozok ki
mindazok javára, akik szeretnek Engem.Arra használom fel
mindenhatóságomat,hogyjóttegyek.Atürelemmindentelér.
Annak,akiIstené,semmisemhiányzik,Istenegymagaelég.”

2009. máj. 8. Szentségimádáson Jézus: „Drága kislányom!
Nézzkörülavilágban!Bűntbűnrehalmoznak.Abűnökmáraz
égbe csapnak. Az ártatlanok jajkiáltásai felhallatszanak a
mennybe.Atyámhalljaőket.Atyámvéget fogvetni enneka
tengernyiigazságtalanságnak.Elnémítjaörökreahazugszája-
kat.Atyámmegújítjaeztavilágot.Mostegyújpünkösdelőes-
téjénálltok.AtyámkiárasztjarátokSzentlelkét,Akiberagyog-
jaeztavilágot.AzÚristenragyográtok.AzŐtanításaiszerint
fogtokélni.Ő,aSzentlélekbeleültetiIstentörvényétaszíve-
tekbe.Boldogoklesztek,mertszeretetbenfogtokélni.Magaaz
Istenleszveletek,ésaderűsohanemfogjaelhagynilelketeket.
Én, azÚrmondom ezt. Jaj azoknak, akik vagyont vagyonra
halmoznak,miközbenkizsákmányoljákaszegényt.Én,azÚr
akoldussal,a szegénnyelazonosulok.Amennyországnema
gazdagokkiváltsága,hanemazIstentszeretőembereköröksé-
ge.Atyámazoknakkészítette,akikŐtszeretik.Szeretniannyit
jelent,mintmegtenniparancsaimat.AkiEngemszeret,annak
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kinyilatkoztatom Magam. Így neked is. Én többféle módon
nyilatkoztatomkiMagam.Elsősorbangondoskodó szeretete-
mettapasztaltatommegmindazokkal,akikbíznakBennem.Én
alakítom a körülményeket. Én indítom az embereket. Ezt te
mársokszormegtapasztaltad.Mindazokról,akikRámhagyat-
koznak,ésEngemszolgálnak,csodálatosmódongondotvise-
lek.Nemhagyomelcsüggedni,elkeseredniőket.Sőt,minden
gondtólmegszabadítom,hogyazÉndolgaimmal törődjenek.
Azaggodalmaskodástmindenkinekmegtiltottam.Énvégtele-
nüljóésmindenhatóvagyok.Aztkéremcsupán,hogyhagyat-
kozzatok Rám, mint egy kisgyermek. Bízzatok Bennem!
Adjátok át Nekem minden gondotokat, és Én cselekszem.
BizalmatokmértékébenkapjátokTőlemakegyelmet.Eznem
aztjelenti,hogynekteksemmitsemkellcsinálni.Nem.Mind-
azt,amirajtatokmúlik,megkelltennetek.Denemkellbele-
rokkanniagondoksúlyába.Énaztakarom,hogyRám,éstör-
vényeimmegtartására figyeljetek. Engem kövessetek és sze-
ressetek. Legyen időtök rendszeresen olvasni a Szentírást és
más lelki könyveket. Elmélkedjetek róluk! Semmi esetre se
temetkezzetek bele az evilági gondokba! Adjátok át azokat
Nekem!TicsakkoncentráljatokRám,töltekezzetekbeazÉn
szeretetemmel!Járuljatokminélgyakrabbanaszentségekhez,
aszentgyónáshozésszentáldozáshoz,éssugározzátoktovább
azÉnszeretetemet!Legyeteksegítőkészekfelebarátaitokiránt!
Engemlássatokmindenkiben,ésEngemszolgáljatokbennük!
Neatökéletlenségeiketvegyétekészre,hanemazÉnVéremet
lássátokrajtuk,amellyelmegváltottamőket,mertÉnszeretem
őket. Én mindannyitokat úgy szeretlek, amilyenek vagytok.
Mocskosan,sárosan,piszkosan.Énmajdmegtisztítalakbenne-
teket,csakhagyjátokmagatokat.Tineegymáshibáivalfoglal-
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kozzatok, hisz valamennyien tökéletlenek vagytok. Inkább
imádkozzatokegymásért,hogyabűnrabláncalehulljonróla-
tok,ésazÉnszeretetemragyogjabealelketeket.Kicsinyeim!
Én nem róttam fel tanítványaimnak azt, hogy szétszéledtek,
amikorÉnszenvedtemértetek.Pétertsemszidtammeg,amiért
háromszor megtagadott. De alkalmat adtam neki arra, hogy
megvalljaIrántamvalószeretetét,ésrábíztamazEgyházveze-
tését.Titeketsemszidlakmeg.Denektekismegadomalehe-
tőséget, hogy hirdessétek az evangéliumot, és megvalljatok
Engemazemberekelőtt.Életviteletekkel, szavaitokkalés jó-
cselekedeteitekkel.Tiseszidjátokegymást!Fogadjátokelegy-
mástolyannak,amilyen.Deabűnösöketintsétekmeg,mertez
alelkiirgalmasságjócselekedete.”

2009.máj.11.SzentségimádásonJézus:„Avilágegynagyvál-
tozáselőestéjénáll.Ezaváltozásalelkekjaváratörténik.Sok
szokatlandologfogtörténni.Ezakorszakletűnik,hamarosan
végetér.Egyúj,szebbjövőkövetkezik,amelybenazemberek
emberimódonfognakélni.Eltűnnekagépek.Azemberekújra
atermészetben,természetesmódonfognakélni.Megsemmisí-
temaTV-t,arádiót,ésazinternetetis.Egycsapásraösszeom-
likminden.Nemhazudoznaktöbbé,ésnemfertőzikazártatlan
lelkeket.Újraanagymamákésazanyukákfognakmesétmon-
daniagyermekeknek,és leszrá idejük,hogybeszélgessenek
velük.Újraértékleszazember,ésörülnifognakagyermekál-
dásnak.Azasszonyokújravisszatalálnakasajáthivatásukhoz.
Családanyák és hűséges feleségek lesznek.A férfiak pedig a
gyermekeiknekfognakörülni,ésacsaládfenntartásleszaleg-
fontosabbfeladatuk.AzEgyházszerepemegnő.Élőközössé-
gekfognakalakulni,ésújramegnőapapihivatásokszáma.Új
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szerzetes-rendekalakulnak.MindenüttEngemfognakimádnia
legméltóságosabb Oltáriszentségben. Elveszem tőlük bálvá-
nyaikat, ésmegtöltöm szívüket az igaz értékkel, törvényem-
mel.Alegnagyobbünnepaszentmiselesz,ésalegboldogabb
pillanataszentáldozás.MindeztÉn,aMindenhatóIstenfogom
művelniazért,hogyalelkekeltaláljanakHozzám.Betöltekez-
zenek szavaimmal, a szent evangéliummal, és üdvözítsem
őket. Drága gyermekeim! Erre a nagy változásra nagyobb
szükségetekvan,mintalevegőre.Asátánmindeneszköztfel-
használ arra, hogyelbuktassonbenneteket.DeÉn, a tiMeg-
váltótokkiragadlakbenneteket azőkarmaiból.Megmutatom
nekteknagy irgalmasságomatés szeretetemet.Újraboldoggá
teszlektiteket.Veletekleszek,ésbennetekfogoklakni.Mindez
márnagyonközelvan.Legyetekéberek,mertúgyjövök,mint
a tolvaj. Éljetek szüntelen készenlétben, mert akkor jövök,
amikornemszámítotokrá.”

Eljönazóra,sőtmárittisvan,amikorbeteljesülnekapróféci-
ák.Tartsatok kiMellettem, ha kell, akár az életetek árán is.
Mondjatokelleneasátánnak,akimegakarfélemlítenibenne-
teket.TicsakEngemlássatokakeresztfán.Hozzámakarjatok
hasonulniazalázatban,aszeretetbenésazengedelmességben.
Jajannak,akinemeztteszi.Azmárkimondtamagafölöttaz
ítéletet.Ne féljetek azoktól, akik a testetmegölik, de semmi
egyebetnemtehetnek.Boldogörökéletetekakkorkezdődikel,
amikorkijöttöktestetekből,decsakakkor,hamindvégighűsé-
gesekmaradtokHozzámés törvényeimmegtartásához.Most
nagyon támad a sátán. Legfőképpen a katolikus Egyházat.
Azért,merttimásértékeketképviseltek,mintavilág.Timeg-
tartjátoktörvényeimetésőrzitekaszentségeket.Aszentségek
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erősítenek, és köteleznek tanításommegtartására. Ellenfelem
titeket nem tud elbuktatni, mert Én veletek vagyok minden
nap,avilágvégezetéigazigében,abűnbocsánatszentségében,
azOltáriszentségben, a szentáldozásban és az önzetlen tiszta
felebaráti szeretetben.Apokolkapuinemvesznekerőt rajta-
tok, mert Én Mindenható vagyok. Erősebb vagyok minden
hatalomnál.Az Isten Én vagyok. Ellenfelem tudja ezt, ezért
hazugsággalakarelcsalnititeketTőlem.Dehamegtartjátoka
főparancsot, vagyis ha teljes szívetekből szerettek Engem,
tehetetlenleszveletekszemben,Énpediggyőzelemreviszem
ügyeteket. Legyetek éberek! Tartsátok meg a tíz parancsot!
Legfőképpen pedig a szeretetet Isten és a felebarát felé.
HagyatkozzatokRám!MerüljetekelirgalmasSzívemben!Én
nagyonszeretlektiteket.ÉnaVéremenváltottalakmegbenne-
teket.Magamra vettemminden bűnötöket, és Én adtam érte
elégtételt.Nekemhiggyetek!Énazönmegtagadásésakereszt-
hordozásútjárahívtalakeltiteket.EzvoltazÉnutamisezena
földön.HaEngemkövettek,tiisodajöttök,aholÉnvagyok.
Az örök boldogságba, az örök dicsőségbe. Ne hallgassatok
ellenfelemre,akiaztmondja:élvezdavilágot,atestet,agyö-
nyöröket!Egyiksemad igazboldogságot,éshamarelmúlik.
Eztazéletetazértkaptátok,hogyelnyerjétekáltalaaztamaga-
sabbrendűéletet,amelyazörökboldogság.Deeztcsakúgy
kaphatjátok meg, ha Engem követtek a keresztúton fel a
Golgotára,ésonnanamennyországba.Tagadjátokmegatest
kívánságait, amelyek a lélek ellen vannak! Álljatok ellen a
világcsábításának!Helyettekeressétekacsöndet,amagányt!
Akkor megtaláltok Engem a szívetek mélyén.Alázkodjatok
meg Előttem! Bánjátok meg bűneiteket! Szeressetek Engem
nagyon,akkorkinyilatkoztatomMagamatnektek.Megismer-
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tetem veletek Szívem édességes, végtelen,mindeneket felül-
múlószeretetét,amelya teljesboldogság,ésnektekadomaz
Énbékémet,amitavilágnemadhat.AzÉnbékémaszívbéké-
je,örömeéselégedettsége,amikornemvágyiksemmire,mert
Bennemmindentmegtalált.”

2009. máj. 24. Szentségimádáson Jézus: „Drága kislányom!
Eljönazóra,sőtmárittisvan,amikorbeteljesülnekapróféci-
ák.Mindennagyonközelvan.Nagyonszomorúvagyok,mert
nagyonhirtelenésfelkészületlenülfogjaérnimindazokat,akik
figyelmen kívül hagyják felhívásomat, akik elutasítják ama-
gánkinyilatkoztatást,vagyelvetiksugallataimat.Pedigezvana
Szentírásban:„NeoltsátokkiaLelket,saprófétaibeszédetmeg
nevessétek!Vizsgáljatokfelülmindent,ajóttartsátokmeg!”
(I.Tessz.5,19-21.)Jajazoknak,akikelutasítják,mertvádolni
fogjaőketszeretetteljesfigyelmeztetésem,amelyetkinyilatkoz-
tattam prófétáim által, így teáltalad is.Mondom neked: égni
fognak,jobbesetbenatisztítótűzben.Nagyonszomorúesemé-
nyekfogjákkövetniegymást.Azért,mertavilágelutasítEngem
éstanításomat.Énnemkellek,csakabűn.Ezavilágapusztu-
láselőestéjénáll.Csupánidőkérdése,hogymikoromlikössze.
Az Én türelmem sem végtelen. Olvassátok el a Szentírást!
Mindig, amikor a választott nép nem engedelmeskedett Isten
törvényének,Istenharagjátésbüntetésétvontamagára.Abün-
tetésmáranyakatokonvan.Demindenhiába:népemvak,süket
éskonok.Nemfigyelajószóra.Amikorpedigveréstkap,az
Istentokolja.HolvanilyenkorazIsten?–kérdezik.Pedignem
Énbüntetek.Abüntetésabűnkövetkezménye.Éncsupántisz-
teletbentartomaszabadakaratot,ésmegengedemarosszdol-
gokat,merttudom,hogyezválikabűnösöküdvösségére.
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Most azokról a dolgokról beszélek neked, amelyek az élet-
szentségrevisznek.CsakazIstenrenyitottlélektudmegújulni,
újjászületni, formálódni.A megtérés alapvető feltétele a hit.
Csakannaktudomadni,akibefogadja.Ahitreépülaremény,
aBelémvetettbizalom,amelynekpróbájaazima,megerősíté-
sepedigazÉnjutalmam,azimameghallgatás.Amikorteljesen
átadjamagátNekemegy lélek, akkor jut el a szeretet csúcs-
pontjára.Akkor tud úgy szeretni, ahogyan Én szerettem őt,
amikorkiszolgáltattamMagamatértehóhéraimnak.Ilyenazok
szeretete is,akik teljesönmegtagadásbanélnek.Lemondanak
Értemerrőlavilágrólésmindencsábításáról,ésezáltalmeg-
nyernekEngem,ésazÉnsemmihezsemhasonlíthatóvégtelen
szeretetemet.Akiketpedigkiválasztok,azoknakkinyilatkozta-
tomMagam.Ilyenvagyteis.Kimondhatatlanulboldogvagy,
nemcserélnélsenkivel.Számodraavilághalott,mertittmin-
denelmúlik.Csupánaszeretetörök,ésmindigélő,mertasze-
retetÉnMagamvagyok.AzilyenlélekÉnbennemszeretmin-
denkitszemélyválogatásnélkül,akiketeléhozok.Ezatökéle-
tes szeretet, amely nem méricskél, nem tesz különbséget,
hanemelfogad, és szeretmindenkit úgy, ahogyvan.Megbo-
csátjaasértéseketazért,hogyőisbocsánatotnyerjenIstentől.
Gyakorolja az irgalmas szeretetet azért, hogy ő is irgalomra
találjon.Ésittmárelisérkeztünkazéletszentséghez,mertaz
ilyeneknek fogom mondani a végítéletkor: „Jöjjetek Atyám
áldottai,mertéheztem,ésennemadtatok.Szomjasvoltam,és
innom adtatok. Ruhátlan voltam, és felöltöztettetek.” Ez a
könyv hatalmas lelki táplálék mindazoknak, akik éhezik és
szomjazzákazigazságot,akikközelebbakarnakjutniHozzám.
Ezeka szavakkincsek, amelyekazÉn számból származnak.
Örülj, ésujjongj,mert lelkek százait, ezreit táplálomáltalad,
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elszórvaazörökéletrevivőtanításmagvait.MajdcsakNálam,
azörökhazábanfogodmeglátniennekakönyvnekmegszám-
lálhatatlangyümölcseit,azüdvözültlelkeket.

Ezavilágelmúlik,ésminden,amirajtavan.Újéletekkelet-
keznek, és azok is elmúlnak. Csak a szeretet örök, csak a
mennybenélhettekörökéletetÉnáltalam,mertazÉnmegvál-
tóikereszthalálomszereztemegeztaszámotokra.Ígytekint-
setekmindigRám,mintlegnagyobbJótevőtökre!Engedelmes-
kedjetekNekem,mertegyedülÉnakaroknektekjót.Szeresse-
tekviszontEngem,mertÉn szerettelek titeket előbb, és arra
választottalakkibenneteket,hogykövessetekEngemakeresz-
túton,ésazéleteteketisadjátokodaÉrtem.”

2009. máj. 30. Szentségimádáson Jézus: „Drága kislányom!
Pünkösd van. A Szentlélek kiáradásának az ünnepe. Nagy
kegyelem ez mindenkor.Az Engem megtagadó, félelemmel
teliPéteraSzentlélekkeleltelve,bátranhirdetteazevangéliu-
mot.Azapostolok,akikkeresztrefeszítésemutánújravissza-
mentekhalászni,aSzentlélekerejébőlharcoshithirdetők,igazi
lélekhalászok lettek.Most egy új pünkösd jön erre a beteg,
halottvilágra.KiárasztomráSzentlelkemet,hogyfeltámadjon
ésmeggyógyuljon,hogyasüketekhalljanak,ésavakoklássa-
nak.Meghallják Isten igéjét, és a szívükbe zárják.Kamatoz-
tassák,éstettekreváltsák.Nagyünnepelőestéjénálltok.Egyúj
Pünkösd jön a világra, hogy feltámassza, talpra állítsa,meg-
erősítseésboldoggátegye.Imádkozzatokezértanagykegye-
lemkiáradásért,amelyéletrekeltiahalottlelkeket.Értelmetad
mindazoknak, akik befogadják.A szeretet lángoló tüzét oltja
belemindennyitottszívbe.Minélnagyobbabűn,annálinkább
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túlárad a kegyelem. Atyám, a szerető, jóságos, gondviselő
Atya, nem hagyja elveszni gyermekeit. Kiárasztja rájuk
kegyelmét, a Szentlelket. Szeressétek és imádjátok ezért az
Atyát,Aki végtelenül szeret titeket! Így szólítsátokmegŐt:
Végtelenülszerető,jóságosMennyeiAtyánk!ImádunkTéged,
AkiMagadvagyaszeretet,ahűség,ajóságésabéke!Kérünk,
ne hagyd elveszni ezt a vesztébe rohanó világot! Kérünk,
áraszd ki ránk Szentlelked ragyogó lángját!Világosítsdmeg
elménket és szívünket! Adj tisztánlátást, hogy meg tudjuk
különböztetniajótarossztól!Vésdszívünkbeéselménkbetör-
vényedet,ésadd,hogyattólsohaelnetérjünk!SzentFiadnyo-
mábaszegődveŐtkövessükazönmegtagadásbanésakereszt-
hordozásban.Őtszolgáljukafelebarátban,ésmindentaszere-
tetfényébentegyünk,ésattólsohaelnetérjünk.Adjnekünk
nyitott szívet, hogy befogadjuk tanításodat, és észrevegyük
gondokkal küzdő, nehéz keresztjüket hordozó gyermekeidet.
Testvéri szeretettel segítsünk nekik. Mi legyünk Cirenei Si-
mon,akiJézusnaksegítettvinnianehézkeresztet.Milegyünk
Veronika, aki JézusArcát letörölte.Mi legyünk a tanítvány,
Jánosapostolakeresztalatt,akinekeztmondtaJézus:Ímeate
Anyád,ésÉdesanyjának:ÍmeaTefiad.Szent,ésszeplőtelen
égi Édesanyánk, segíts minket, hogy mindig jó tanítványai
legyünkSzentFiadnak,éshűségeskövetőimaradjunkmind-
halálig.Ámen.

SzeressmindenkitÉrtem!Nekedcsakszeretniszabad.Bocsáss
megszívbőlellenségeidnek,akikazértgyűlölnek,mertazÉn
követőmvagy.Vakokők,éssüketek.Hatudnák,hogyVelem
milyboldogéstartalmaslenneéletük,hozzádmennénektanul-
ni.Demegvetnektéged,ésEngemisbenned.Szánjadőket,és
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imádkozz értük! Tartsd tiszteletben szabad akaratukat! Ők
elhatárolódtak tőled, aki igaz és tiszta vagy, és mindig csak
Rólamtudszbeszélni.Nekeresdatársaságukat!Jobbabékes-
ség.Tearejtekbenimádkozzértük!Atyámhalljaatekönyör-
gésedet,ésmegadjanekikamegtérésükhözszükségeskegyel-
met.Ígyimádkozz:„VégtelenülSzent,jóságos,irgalmas,sze-
rető Örök Édesatyám! Te látod őket. Te tudod, mire van
szükségük.SzentFiaddrágakereszthaláláraésértünkkiontott
drágaSzentVérérekérlek,égiÉdesanyámszeplőtelen,hétfáj-
dalmas Szíve és könnyei által, add meg nekik a kegyelmet,
amelyazöröküdvösségrevezetiőket.”AtöbbitbízdazAtyára.
SzentVéremkiontásaáránőketismegváltottamakeresztfán.
Légynyugodt.Haeztaz imátelmondtad,mindentmegtettél.
Szavaidat úgyis megvetették. Te magad utálatossá lettél
Miattam a szemükben. De ne félj! Én legyőztem a gonoszt.
Akiértvalakiimádkozikazmármegmenekült.Nagyerejevan
ahittelteliimának.Mondomneked:mindenhatóerejevan.Ezt
temártöbbszörismegtapasztaltad,amikorlelkeketimádkoz-
tálbeatisztítótűzbe,akikimáidésáldozataidhíjánelkárhoz-
tak volna megátalkodottságuk miatt. Most pedig borulj le
Előttem! Szeress és imádj! Adj hálát mindenért! Mondj el
Nekemmindent!Énmeghallgatlak.KérjTőlemsokat,renge-
teget!Énmindentmegadok,amiazüdvösségetekreválik.Te
csakbízzál,ésfolytasdazimát!Csodákatfogszmegtapasztal-
ni.Monddelazirgalmasságrózsafüzérét!

Nagyon szeretlek. Szeretetem, mint a tűz felolvaszt, mint a
viaszt, átformál, átalakít Belém. Ez a szeretet nagyon jóleső
érzés. Nem vesz el belőled semmit. Sőt! Kiteljesít, felemel,
pluszt ad. Minden szentáldozásban átjárlak, mint a fény.
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Magamba formállak, mintegy Belém istenülsz, mert eggyé
válszVelem. Ezmindazokra vonatkozik, akik tiszta lélekkel
fogadnakEngemaszívükbeaszentáldozásban.Országomban
azilyenlelkeklesznekalegfényesebbek,alegragyogóbbakés
a legboldogabbak. Örökké hálát fognak adni Nekem azért,
hogymegalapítottamazOltáriszentséget,hogyÖnmagammal
tápláltamőket.Gyermekeim!Alegnagyobbkegyelemaföldön
aszentgyónás,aszentáldozásésatöbbiszentség.Akikezekkel
élnek, már itt és most magukban hordozzák az örök életet.
Életükboldog,szeretetbenésbékességbenélnek.Azért,mert
Engem,azörökéletSzerzőjét, aMegváltóthordozzáka szí-
vükben.Teisezértvagyolyboldogéselégedett,mertannak,
akiIstené,semmisemhiányzik,Istenegymagaelég.

Kislányom!Látod,elmúlnakazévek,apercek.Ahogytelikaz
idő,úgysietsz,száguldaszFelémazörökölelésbe,azöröksze-
retetbe.Nefélj!Énittis,ésodaátismindigveledvagyok,és
szeretlektégedörökkönörökké.”

2009. jún. 2.  Szentségimádáson Jézus: „Drága kislányom!
Légyjó!Légyhűésengedelmesmindhalálig!Dicsőítsdmeg
azÉnnevemetazáltal,hogybeteljesítedművemet,rádvonat-
kozóöröktervemet.Ezúgylehetséges,haéletedmindenpilla-
natábanigentmondaszNekem,ésellenemondaszasátánnak.
Ha mindig kutatod akaratomat, és teljes szívedből arra
vágyódsz, hogymindigmegtedd, amit elvárok tőled.Az Én
akaratommindig a szeretet.A lelkiismeret szavamindig ezt
mondjabenned:szeresdUradat,Istenedetteljesszívedből,tel-
jes lelkedből ésminden erődből!Szeresd felebarátodat,mint
önmagadat!TehátazelsőazIstenszolgálata,amelyafelebarát
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irántiszeretetbennyilvánulmeg.Ezaztjelenti,hogyalegelső
az állapotbeli kötelességed teljesítése.” (Idekívánkozik egy
megtörtént eset. A fiamnak születésnapja volt. Megígértem
neki, hogy elmegyünk vacsorázni, így ünnepeljükmeg. Este
résztvettünkaSzentmisén,majdelmentünkvacsorázni.Csak
napokkalkésőbbjutotteszembe,hogyakkoresteSzentségimá-
dásvoltatemplomunkban,amirőlénteljesenmegfeledkeztem,
pedigrendszeresenrésztszoktamvennirajta.Ezhavontaegy-
szer van. Haragudtammagamra, amiért elfelejtettem.Az Úr
Jézusa lelkembencsakennyitmondott:„Énakartamígy.”A
főparancsaszeretet.HarésztvettemvolnaaSzentségimádá-
son,akkorelmaradtvolnaaszületésnapivacsora.AzÚrnakez
fontosabbvolt.Ezértfeledkeztemmegróla.)„Azutánazima,
aSzentmise,aSzentségimádás.Anapotúgyoszdbe,hogyerre
mindig jusson idő. A legvégén jössz te. Evés, tisztálkodás,
alvás.Nekényeztesdatestedet!Gyakoroljaprólemondásokat!
Csakannyitegyél,ésannyitaludj,amennyiszükséges!Kerülj
mindenmértéktelenséget!AszívedbenmindigEngemimádj!
RöpítsFelémfohászokat!Engemszolgáljafelebarátban!Így
mindigÉnleszekazelsőazéletedben.Kérd,hogyÉnosszam
beaz idődet! Ígymindenpercedetkamatoztatom,és lelkeket
mentekáltalad.Amennybennagyonmegfogszlepődni,mert
minden semminek látszó apró jócselekedetedet megjutalma-
zom,mertÉnelőrelátomezekpozitívkövetkezményeitis.Így
mindenaprólemondásissoklelketmenthet,ésazállandóima,
amelyeketHozzámröpítesz,lelkeketóvmegasátántámadá-
saitól. Ha egy emberért imádkozol, azt beburkolod kegyel-
membe.Asátántehetetlenazzalazemberrelszemben,mertő
az Énmindenható védelmem alatt áll. Ó, ha tudnátok, hogy
milyennagyhatalomazima,akkorállandóanimádkoznátok!
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Mindengondolatotokat,mindenszabadperceteketazimatöl-
tenéki.Ezértkértem,hogyszüntelenimádkozzatok,merteza
tökéletesvédelemasátánellen.Akinemimádkozik,azkiszol-
gáltatja magát az ördögnek és csatlósainak. Mikor láttatok
olyan katonát a csatatéren, aki ledobja fegyvereit, és odaáll
ellenségeielé,hogylelőjék?Soha.Inkábbmegragadjafegyve-
rét,ésvédiazéletét.Akinemimádkozik,azodadobjaéletéta
sátánnak,akicudarulelbánikvele,ésapokoltüzéretaszítja.

Atiimátokezlegyen:Istentörvényénekamegtartása,aszere-
tet.Haeztteszitek,ezbetöltiéleteteket,ésnemtudtokrosszat
tenni.Töltekezzetek fel szentségeimmel,amelyekáltalazÉn
erőmmelerősítelekmegbenneteket,ésVelemegyüttlegyőzi-
tek a sátánt.Vigyázzatok!A legnagyobb ellenfél ti magatok
vagytoksajátmagatokszámára.Ezértkértem:akikövetniakar
Engem, tagadjamegmagát, vegye vállára keresztjétminden
nap,ésúgykövessenEngem.AholÉnvagyok,ottleszazÉn
szolgámis.Hol?IttaföldönaGolgotán,akereszten.Amenny-
ben pedig az örök dicsőségben, az örök boldogságban.
Legyetekjó,engedelmes,szelídkisgyermekeiAtyámnak,Aki
örökboldogságotkészítettmindazoknak,akikszeretikŐt.

Közel vanmindannak a beteljesülése, amitmondtam neked.
Légy türelmes! Légy késedelmes a szólásra, és készséges a
hallgatásra! Ne szólj elhamarkodottan!A szeretetlen szavak
mintnyilakhatolnakbeaszívbe,éssebeketejtenek.Ameg-
fontoltság, a hallgatás megakadályozza e nyílzáport. Csak a
szeretetnyelvétismerd,éscsakezthasználd!Ítélőszékemelőtt
ezértnemfogszszégyenkezni.Aszeretetnyelveamosoly,bal-
zsamalelkeknek.Begyógyítjaarégisebeket,feledtetiarossz
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emlékeket.Kérd,hogyÉnszóljakésÉnmosolyogjakáltalad.
Akkornagylelkibékétnyersz,amelyetakörnyezetedisélvez-
ni fog. Boldogan telnek napjaid, és kiegyensúlyozottan, biz-
tonságbanélsz.Tanításom lélekésélet.Csaka lélekaz, ami
éltet.A test nemhasznál semmit.Minden ittmarad.A test a
halálutánfeloszlik.Dealélek,amelykiszálltatestből,örökké
él. Mindenki magával viszi cselekedeteit az Én ítélőszékem
elé. Igyekezzetek úgy élni, hogy elkerüljétek az ítéletet!
Mindaz,akiszeretetbenél,nemesikítéletalá.Alelkiismeret
legyenavezetőtök!Atestörömeinekmondjatokellent!Akkor
szentekésboldogoklesztekmárittaföldön,éselnyeritekaz
örökéletet.

Örökélet,vagyörökhalál.Nagyatét.Mindenittdőlel,testi
életetekben.Tidöntitekel.Szabadakaratotésértelmetkapta-
tok.FeltártamnektekAtyámtörvényeit.Mindenütthirdetikaz
evangéliumot.Szentírástisvehetbárki.Mindenrajtatokmúlik.
Énszüntelenülzörgetekszívetekajtaján,hogyengedjetekbe.
Örömöt,békét,biztonságotviszekMagammal,ésmegosztom
azzal,akibeenged.Énkésztetlektiteketarra,hogykeressetek
Engem.Csakaznemkeres,akimegvet,mertszámárafonto-
sabb a világ, a teremtmény, mint a Teremtő, a mindenható
Isten.IlyenkorÉnkívülrekedekaszívekajtajaelőtt.Énnem
erőltetemMagamatsenkire,merttiszteletbentartomaszabad
akaratot. DeNélkülem sohasem ismeritekmeg az igazi bol-
dogságot és békét. Nem tudjátok, mit jelent szeretni, és
viszontszeretvelenni.Énszerettelektiteketelőbb,amikorfel-
mentemértetekakeresztre.AkiviszontszeretEngem,aztudja,
mitjelentazigazszeretet,amelyazéletétadjaafelebarátért.
Ennélnagyobbszeretetnincs,ezmagaatökéletesboldogság.
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Nagyonszeretlek.SzeressÉnbennemmindenkitúgy,ahogyÉn
szerettelek téged, hogy az életemet adtamérted.Ha így sze-
retsz, százszoros termést hozol. Hozzám leszel hasonló, és
ragyognifogszországomban,mintacsillagok.Sokakattanítok
általad. Soha nem gondoltad volna, még a legmerészebb
álmodbansemeztanagykegyelmet,amelybenrészesítettelek.
Mindezcsakazértlehetséges,mertátadtadazéletedetNekem.
Ti Emberek! Ne féljetek átadni az életeteket Nekem! Csak
Bennemtudtokkiteljesedni,mertNekemöröktervemvanve-
letek fogantatásotok óta. Ha beteljesítitek, akkor csodákat
művelek általatok.Ha nem, akkor sohasem nyeritek el azt a
nagykegyelmet,amelyetvisszautasítottatok.”

2009. jún. 5. Szentségimádáson Jézus: „Drága kislányom!
Nagyon szeretlek.Szeretetem,mint a tűz, jólesően átmelegít
ebbenafagyos,léleknélkülivilágban.Irgalmammegóv,átölel.
CsakBennemvagyboldog.CsakÉnvagyokateMindened,a
te Istened.Nélkülem sivár, üres, értelmetlen lenne az életed.
FeladatotkaptálTőlem.Éntöltömbeéletedmindenpillanatát.
ÍgytelekézzelfogszmegérkezniHozzám,mertkamatoztatod
talentumaimat.Énbennedélek,ésirányítommindengondola-
todat,szavadat,cselekedetedet.LefoglaltalakMagamnak.Égi
mannával,sajátTestemmelésVéremmeltáplállakmindennap.
Mikettenelválaszthatatlanulegyekvagyunkmindörökre.Úgy
merülszelBennem,mintvízcseppazóceánban.Énhordozlak,
ésgondoskodomrólad.MostittvagyElőttem.Mosolyogsz,és
boldogvagy.LélekbenkisdedkéntRámhagyatkozol.Márcsak
egykérésedvan:Jézusom,bízomBenned.Tegondoskodj,Te
cselekedj.Számtalanszormegtapasztaltad,hogyveledvagyok.
Én irányítom a körülményeket. Minden eseményt időzítek.
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Pontosanúgy,ahogylelki-testijavadraválik,ésúgy,hogylel-
keket mentsünk, te meg Én, Aki a rejtekben működöm.
Gondtalanazéleted.Nemaggódsz,mertaztÉnazevangéli-
umban megtiltottam. Rám bízod minden gondodat, minden
ügyedet. Nem izgulsz. Csupán figyeled az eseményeket, és
bízolabban,hogyÉnmindenta javadra fordítok.Tudod,aki
Bennem bízik, az soha nem csalódik. Szeretetem soha nem
engedi, hogymegszégyenüljön.Engemnem lehet felülmúlni
semmiben, különösen nem a bőkezűségben. Én csodákat
művelekott,aholEngemkérnek.Eztasajátéletedbenisszám-
talanszormegtapasztaltad.

Szeress mindenkit Énértem! Én mindenkiért meghaltam a
keresztfán.Énaztakarom,hogymindenkiüdvözüljön.Aleg-
nagyobbszenvedéséscsalódásszámomra,havalakielkárho-
zik,mertazértazemberérthiábavalóvoltkínszenvedésemés
kereszthalálom.

Mamegdicsérlek, amiért azÉnSzívemésÉdesanyámSzíve
szándékáraajánlottadfelaszentmisét.Akiértkértem,üdvözí-
tem.Amennybennem fogsz ráismerni, de nagyonboldogok
lesztek.Őazért,mertmegmenekültapokoltól.Teazért,mert
megmentetted.HozdElémalelkeket,ésimádkozzértük!”

2009.jún.8.SzentségimádásonJézus:„Drágakislányom!Élj
életszentségben! Így nem érmeglepetésként a halál.Minden
nagyonhirtelen jön.Az időpontotnem tudhatjátok.Vakhitet
kérektőletek.Énirányítomazeseményeket.Higgyélszavam-
ban, és teddmeg, amit kérek.Nemkérekmást,mint amit a
Szentírásbantanítottam.Teljesengedelmesség,önátadás,nagy
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alázat,életszentség.Ezaszüntelenkészenlét.Ígyvárddicső-
séges visszajövetelemet, amely bekövetkezik minden egyén
életébenahalálapillanatában.AkkormegláttokEngem,asze-
líd,puhaFényt,aSzeretetetésazIrgalmasságot.Meglátjátok
egészéleteteketleperegni,mintegyfilmet.Abölcsőtőlasírig.
Akkorörülni fogtokminden szeretetből fakadó jócselekedet-
nek,éshálátfogtokadnimindenszentmiséértésszentáldozá-
sért, amire időt szakítottatok. Minél több időt fordítottatok
Rám, annál boldogabbak lesztek.Aki Engem állított az első
helyreazéletében,azleszalegboldogabb,mertEngemmaga-
tokkalhoztokazörökhazába.AkiEngembirtokol,azelnyerte
azörökéletet.Dejajazoknak,akikazevilágihívságokatállí-
tották az életükbenaz elsőhelyre.Engemmegvetettek,Rám
időtnemfordítottak.Ellenemondtaklelkiismeretükszavának,
akihívogattaőketaszentmisére,akibűnbánatotsugalltnekik,
éskésztetteőketaszentgyónásra.Mondomneked,azilyenlel-
keknagyonszomorúaklesznek,mertmindentittkellhagyni-
uk, és üres kézzel, üres lélekkel lépik át a halál küszöbét.
MeglátnakEngem,Akibennemhittek,Akitfélredobtak.Akkor
márkellenéknekik,deváltozninemtudnak.Olyanokmarad-
nak, amilyenek földi életükbenvoltak.Énpedig, tiszteletben
tartva szabad akaratukat, átengedem őket a sátánnak, akinek
hittek,ésakibecsaptaőket.Ellenfelemmindigjószínbentün-
tetifelabűnt,amiakárhozatbavisz.Deottvanalelkiismeret,
amelyfurdal.Szabadakaratotésértelmetkaptatok.Tiválasz-
totok.Dedöntéseitekkövetkezményétörökkéviselnetekkell.
Aki ellene mond a lelkiismeretének, azt behálózza a sátán,
végülapokoltüzéretaszítja.Akimegfogadjalelkiismeretesza-
vát,azellenemondasátánkísértéseinek,egyreerősebblesza
lelke,ésmegnyíliktanításomelőtt.Befogadjaazt,tettekrevált-
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ja,ésüdvözül.Vigyázzatok!Életetekmindenpillanatábandön-
tenetek kell Mellettem vagy Ellenem. Aki átadja az életét
Nekem,aztÉnirányítom,ésteljesvédelmemalattáll.Demég
azilyenlelketispróbánakvetemalá,hogykipróbáljamahűsé-
gét, ezért megengedem a kísértéseket, demegadom hozzá a
kegyelmet, hogygyőzelmet arasson fölöttük.Minél többször
döntöttMellettem,annáledzettebbéserősebbleszellenfelem-
melszemben.Életevégénpedigkirályigazdagon,sok–általa
–megmentettlélekkelérkezikhazaországomba.Ezértkérem
tőletekaszüntelenkészenlétet,hogymindignyitottaklegyetek
kegyelmeimbefogadásáraésszázszorostermésthozzatok.

Mostírjazokrólalelkekről,akikcsakrészbenadjákátazéle-
tüket Nekem.Az ilyen emberek nem bíznak Bennem. Nem
hagyatkoznak Rám. Nem engednek be az életükbe. Nem
ismernekEngem.Őkegysajátmagukalkotta isten-képzelet-
benhisznek.FélnekbeengedniEngemazéletükbe.Úgygon-
dolják,hogyproblémáikategyedülnekikkellmegoldani.Azt
hiszik,hogyÉncserbenhagyomőket,vagynemvagyokképes
rá,hogygondjaikatelvegyem.Ezértmondtaszentéletűpápám,
II.JánosPál:„NeféljetekátadniazéleteteketKrisztusnak!”Én
nemveszekel tőleteksemmit,hanembeteljesítemazéletete-
ket.Mindazok,akikmegtértek,ésátadtákNekemazéletüket,
megtapasztalták,hogyNélkülemmilyenüres,siváréscéltalan
volt előző életük.Miután szabad akaratukból igentmondtak
hívásomra, beteltek a Szentlélekkel,Aki vezeti őket, célt és
értelmetadmindenpercüknekéscselekedetüknek,éskimond-
hatatlanul boldogokká tesz őket. Olyan új területekre vezeti
őket, amelyeket addig nem ismertek. Például sohameg nem
tapasztaltörömötokozmagánakazakeresztény,akiönzetle-
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nülsegítegyrászorulón,akiteléhozok.Mindenjócselekedet-
re aSzentlélek indít benneteket.Az ilyen emberúj szemmel
látjaavilágot.Aszegény,elesettbeteget,akitaddigészresem
vett, vagy lenézett, testvérnek tekinti, és segít rajta.
Felfoghatatlan boldogság a része a mennyben minden ilyen
embernek, amikor meglátja, hogy valójában Engem segített
abbanarászorulóban,ésÉnfizetekmegnekiezértörökjuta-
lommal.Mondom nektek: szem nem látta, fül nem hallotta,
emberiszívaztfölnemfoghatja,amitIstenazoknakkészített,
akiŐtszeretik.Istentszeretnipedigabbanáll,haőérteirgal-
masságot gyakoroltokminden bajba jutott emberen, rászoru-
lón,akiketelétekhozok.Személyválogatásnélkül.Haellensé-
ged bajba jut, azon is segíts Istenért, az Ő nevében, mert a
MennyeiAtyaisgondoskodikjókrólésgonoszokrólegyaránt,
függetlenül attól,hogymegérdemlik-evagy sem. Így lesztek
tökéletesek,mintMennyeiAtyátok:haszemélyválogatásnél-
külirgalmasságotgyakoroltok.

Legyetek hűségesek, tartsatok ki mindhalálig, mert csak így
nyeritekel azörökéletet.Ha időnkéntmegengedemellenfe-
lemnek,hogykísértsen,fussatokazonnalHozzám!Neálljatok
szóbavele!Nekalandozzonelagondolatotok!Ha tisztánés
szentülakartokélni,akkorelőszörisagondolataitokatkellszi-
gorúkordában tartani.Hagondolataitok tiszták, a lelketek is
tisztamarad.Asátánúgykísért,hogyelétekhozegyképet.Azt
vonzóvá teszi, kiszínezi, vágyat ébreszt rá.A legegyszerűbb
védekezésimód,hanemfigyeltekrámégegypillanatigsem.
Szüntelen csak Rám gondoltok, röpimákat mondotok. Hálát
adtokésdicsőítetek.Ezértmondtam:szüntelenimádkozzatok!
Azilyenlelkeketsohasemtudjaelbuktatniasátán.Haképekre
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vágytok,szemléljetekEngem,mintaranyosújszülöttKisdedet.
MosolyogjatokRám,ésadjatokhálát,hogymegszülettemérte-
tek.Haszenvedtek,nézzetekfelRám,akeresztre!Köszönjétek
meg, hogy csak ennyi szenvedést engedtem meg nektek.
Merítsetek Belőlem erőt! Gondoljátok meg: Nálam többet
senkisemszenvedett.Haanyavagy,ésszenvedszgyermeked
miatt,jöjjakereszttövébe,fogdmegÉdesanyámkezét!Meríts
Belőleerőt!Annyit,mintŐ, egyetlenanya semszenvedett a
földön.KérdmegŐt,hogyvezessenelHozzám!Őközbenjár
érted,hiszteisazŐgyermekelettélakeresztemalatt.Mindent
nektekadtam:Atyámat,Anyámat,Magamat,ésvégülelküld-
temaSzentlelket,Akimegtanítmindenre.Ővezetelazüdvös-
ségre,ésŐimádkozikbennetekkinemfejezhetővággyalteli
sóhajokkal, hogy elnyerjétek az örök életet.Mindent nektek
adtam.Azéletemetis.SzentTestemmelésVéremmeltáplállak
benneteket. Hamégis a világ, a szemét, a múlandóság kell,
magatokravessetek.Én tiszteletben tartomszabadakaratoto-
kat.Mindörökreahhozfogtoktartozni,akitittaföldönválasz-
tottatokmagatoknak.Jólvigyázzatok,Énelőrefigyelmeztette-
lekbenneteket!

Kimondhatatlan fájdalmat érzek minden elkárhozott lélek
miatt.Ezértnagyonörülök,amikorönzetlenimádkozókratalá-
lok,akikkönyörögnekabűnösökért,ésáldozatokatishoznak
amegmentésükre.Ilyenkorazőáldozatukértésimájukjutal-
makéntüdvözítemazokat,akikbűnbenélnek,ésnemműköd-
nek együtt kegyelmemmel. Nagy dolog az életfelajánlás, az
áldozatokelfogadása, a szüntelen ima.Aki ígyél, azEngem
követ,merterreadtampéldát.Azüdvözültlelkekabbanafok-
ban élvezik az örök boldogságot, amennyire megnyitották a
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lelküketaföldönkegyelmeimbefogadására.Demindtökélete-
senboldogok.”

2009. júl. 3. Szentségimádáson Jézus: „Drága kislányom!
Nagyonszeretlek.Énvagyokafény,Akiberagyogjaéletedet.
Énvagyokaszeretet,Akiátölellek.Énvagyokacél,Akifelé
haladsz.ÉnvagyokateMegváltód,Akitőlörökéletetkapsz.
Nagyon jó lenne,hamindigerregondolnál.Nehagyd,hogy
lefoglaljanak a földi gondok.Add át azokat Nekem.Mondd
Nekemgyakran:Jézusom,bízomBenned.Tegondoskodj,Te
cselekedj. Emlékszel, 24 évvel ezelőtt, 1985 nagypéntekén,
amikorakereszthódolatkormegcsókoltadlábamat,eztmond-
tam neked: te csak törődj az Én dolgaimmal, a tieidre Én
Magamviselekgondot.Gondviselőjóságomatésszeretetemet
azótaismegtapasztalod.BízzRámmindent!Csodákatteszek.

Most arról beszélek neked, hogy mi az Istennek tetsző élet
titka.Az,hakövetitekazÉnpéldámat.Legyetekengedelme-
sek,mintÉnvoltam.Szeressétekegymástúgy,ahogyÉnsze-
rettelektiteket.Mindentszeretetbőltegyetek!Hanincsszeretet
aszívetekben,nemérsemmit jócselekedetetek.Rosszatsoha
senkineknetegyetek!Úgyviselkedjetekmásokkal,ahogysze-
retnétek,hogyveletektegyenek.Csakazamegoldásjó,amely
szeretetbőlfakad.Alegjobbmegoldásaz,haátadjátokNekem
aproblémát,ésmegkértekEngem,hogyÉnoldjammeg.Úgy,
ahogy Én akarom. De ehhez feltétel nélkül bíznotok kell
Bennem,ésnemszabadragaszkodnotoksajátelképzeléseitek-
hez.Boldogokalélekbenszegények.Énsokszor,sőtmajdnem
mindigmást adok,mint amitkértek.Dehaezt elfogadjátok,
nagyon megdicsőítitek az Én nevemet. A legkedvesebb
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Előttemazalázatésazengedelmesség.Legyeteklélekbenkis-
dedek!SzeressetekEngemúgy,ésbízzatokBennemúgy,mint
csecsemőazédesanyjában.Mindentelfogad,ésörülminden-
nek.LegyennyitottaszívetekazÉntanításaimbefogadására.
Haígyéltek,lélekbenmármostazIstenországábanvagytok,
mertmegtapasztaljátokazÉnsemmihezsemhasonlíthatójósá-
gosszeretetemet.AzilyenlelkektetszenekIstennek.Őkmáritt
aföldönelnyerikazörökéletet.

Beteljesülmindaz,amitmondtamneked.Éljszentül!Éljszün-
telen készenlétben,mert nem tudhatod sem a napot, sem az
órát.MindenazÉnkegyelmem.MindeneseménymögöttÉn
állok.Egyetjóljegyezzetekmeg:mindenbeígértbüntetésfel-
tételes.Abüntetéstugyanistimagatokhívjátoklemagatokra,
habűnbenéltek.Hamegtértek,elmaradabüntetés.Ilyenegy-
szerű.Legyetekszentek,mertÉnSzentvagyok!”

2009. júl.6.SzentségimádásonJézus:„Drágakislányom!Az
időközel.Éljszüntelenkészenlétben!Nemtudhatjátoksema
napot,semazórát.Úgyjövök,mintatolvaj.Éljetekúgy,mint
az okos szüzek! A lámpásotok mindig legyen tele olajjal!
Világítsatokebbenabűnökkeltelisötétéjszakában!Ativilá-
gosságotoklegyenbűnnélküliéletetek,ésönzetlentisztasze-
retetbőlfakadójócselekedeteitek,hogymagasztaljákésdicső-
ítsékmiattatokazIstent.ÍgydicsőítetekmegEngem,Akimeg-
haltamértetekakeresztfán.Engem,Akiegészföldiéletemben
csakjóttettem.AkiEngemkövet,nemjársötétségben,mertÉn
vagyokavilágvilágossága.Ti is, akikEngemkövettek,úgy
világítotokebbenazéjszakában,mint fényescsillagok.Most
aztkéremtőletek,hogymégtöbbetimádkozzatok!
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Többszörözzétek meg imáitokat, mert a sátán most még
dühödtebberőveltámad.FőlegaNekemszenteltekettámadja,
mert tudja,hogyhaelbukikapásztor,elszéledanyáj,és így
könnyenafarkasokmartaléka lesz.Kicsinyeim!Mostazokat
szólítommeg, akik gyakorta fogadnakEngema szívükbe az
Oltáriszentségben. Ne vegyétek ezt természetesnek! Ahhoz,
hogyÉnleszálljakazoltárra,afelszenteltpapimájaszükséges.
Őketválasztottamkiarra,hogyaszentmisétbemutassák.Ezért
kicsinyeim,necsakazértadjatokhálát,hogyittmaradtamköz-
tetek a legméltóságosabb Oltáriszentségben, hanem azért is,
hogy gondoskodom papokról, akik bemutatják a szentmisét.
Nagy kegyelem az elhivatottság.Minden papomat életszent-
ségrehívtammeg,mertcsakígyválnakméltóváIstenszolgá-
latára.Hamégsemélnekszentül,böjtöljetekésimádkozzatok
értük, hogy szentek legyenek,mert nagyonmegsértenekEn-
gembűneikkel.Rajtatokkéremszámon,hogymennyit imád-
koztatokértük.

Most azokról beszélek, akik imáitokra megmenekülnek a
pokol tüzétől. Imáitok gyümölcsét majd csak országomban
fogjátokmeglátni.Alegértékesebbjócselekedetazima.Aleg-
tökéletesebb,ésezértalegnagyobbimaaszentmiseésaszent-
áldozás.Ezenkívülmindenmásszívbőljövőimaisnagyérté-
ket képvisel Előttem. Minden kegyelmet megadok az ilyen
imára.Eztazegyetkértem,hogyszüntelentegyétek,szüntelen
imádkozzatok.Szüntelenimádkozniannyittesz,mintállandó-
anazÉnjelenlétembenélni.Dolgozni,tanulni,enni,pihenni.
HacsakegypillanatragondoltokRámmunkaközben,ésröpi-
mával kéritek a segítségemet, mindig segítek. Elalvás előtt
teremtsetekcsendet,kintis,ésbentisalelketekben.Nehagy-
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játok,hogygondoknyomasszáka lelketeket!AdjatokátNe-
kemmindent,és többénegondoljatok rá!BízzatokBennem,
majd Én elintézem. Természetesen, ami rajtatok múlik, azt
nektekkellmegtenni.DeakörülményeketÉnirányítom,hogy
kedvezőeklegyenek,ésmindazt,amiretiképtelenekvagytok,
mindenhatóságomban megteszem nektek. Bizalmatok mérté-
kében tapasztaljátokmeg kegyelmemet.Azt kérem, azt aka-
rom,hogyúgyaludjatokel,hogyimádtokésszerettekEngem
teljesszívetekből.Hálátadtokazelmúltnapért.Havalamibűnt
követtetekel,aztszívbőlbánjátokmeg,éserősenfogadjátok
meg,hogytöbbénemteszitek.DekérjétekhozzáazÉnkegyel-
memet,mert timagatok igen gyengék és esendőek vagytok.
Végülkérjétek,hogyakövetkezőnapotisÉnirányítsamúgy,
hogyazatiüdvösségetekreváljon.Haígyfejezitekbeanapot,
nyugodt, békés álmotok lesz, a lelketek pedig boldog, mert
Bennemnyugszikel.Kicsinyeim!Értsétekmeg,azimafonto-
sabbszámotokra,mintalevegő,mertlevegőnélkülatesthal
meg,deimanélkülalélekleszhalott.Azimávalegyvédőbur-
kotalkottokmagatokköré,amelyazÉnszeretetem.Azimával
elűzitek,éstehetetlennéteszitekasátánt.Azimaésaböjt,az
önmegtagadásatifegyveretekagonoszszellemihatalmassá-
gokellen,akikszüntelenellenetektámadnak,ésakárhozatba
akarnaktaszítanititeket.Ahittelteliimánakmindenhatóereje
van,mertmindentmegadokazilyenimára,amiazüdvössége-
tekreválik.Ó,halátnátok,milyenfélelmetesenrútésocsmány
asátán!Milyenravaszéshazug!Elfutnátokelőle.Védelmem
alámenekülnétek, és szüntelenül imádkoznátok.Vértezzétek
felmagatokataszentségekkel,mertezatilegnagyobberőfor-
rásotok!Járuljatokgyakranabűnbánatszentségéhez,ésfogad-
jatokEngemnapontaaszívetekbe!Azilyenemberrelszemben
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tehetetlen a sátán,mertÉn, amindenható Isten vagyok az ő
ereje,ésVelemgyőzelmetaratasátánfelett.Ilyenegyszerűés
nagyszerű az életszentség. Mindent megkaptatok hozzá.
Rajtatokmúlik,hogyéltek-evele.

Mostazokrólbeszélek,akiknemakarnakimádkozni.Ezekaz
emberek a sátán rabjai. Megtévesztett, rászedett áldozatok.
Valójábannagyonszerencsétlenemberek,mertnemismerikaz
igaziboldogságot.Mégakkoris,haakülsőlátszateztmegcá-
folná. Ne irigyeljétek tőlük a külső csillogást, a jómódot, a
pénzt,afényűzőéletet!Hiszbármelypillanatbankiereszthetik
akezükből,alelkükpedigcsupaszon,koldusszegényenzuhan
beleakárhozatba.Azevangéliumbaneztmondtam:mitéraz
embernek,haazegészvilágotmegnyeri,dealelkekártszen-
ved?Mitadhatnacserébelelkéért?Mondomneked,kimondha-
tatlanulgazdagazazember,akibűnnélkülél.Mégakkoris,ha
koldusésszegény,mertSzentVéremmegszerezteszámáraaz
örök boldogságot, amit senki sem vehet el tőle. Tudjátok,
hogyannyerhetitekelazörökéletet?Úgy,hogyőszinténmeg-
bánjátok és meggyónjátok bűneiteket, és feloldozást kaptok.
Utánapedigrésztvesztekaszentmisén,ésszentáldozáshozjá-
rultok. Ilyen egyszerű. Gyermekeim!Minden itt marad. Úgy
távoztok ebből a világból, ahogy ide születtetek:mezítelenül.
Deacselekedeteiteketmagatokkalhozzátok.Ezekszerintlesz-
tekmegítélve.Amikor kiléptek testetekből, ésmegálltokSzí-
nemelőtt,kétkérdéstteszekfelnektek:Szerettél-e?Követtél-
e?Ezértigyekezzetekszeretetbenélni.SzeretniazIstentteljes
szívetekből,teljeslelketekből,teljeselmétekbőlésmindenerő-
tökből.A felebarátot pedig úgy, ahogy Én szerettelek titeket.
EzentúlpedigkövessetekEngemakeresztútonazönmegtaga-
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dásbanésakereszthordozásban.Ezazértszükséges,mertasze-
retetáldozat.Nemlehetszeretniáldozatnélkül.Azazember,
akiígyél,márelnyerteazörökéletet,mertIstenMagaaszere-
tet,AkiazoknakkészítetteazŐországát,akikŐtszeretik.”

2009.júl.8.SzentségimádásonJézus:„MegáldalakazAtya,a
FiúésaSzentléleknevében.Nagyonszeretlek.Fogaddelezta
helyzetet!MindenmögöttÉnállok.Úgy lásd,hogyÉnmin-
dent a te és a házad népe üdvösségére engedekmeg.Nálam
nélkül semmit sem tehettek. Szüntelen imádkozzatok!Az az
Énakaratom,hogyimáitokáltalüdvözítselektiteket,sőtmég
másokat is.Nagyonszeretlek téged.Énmindenta te javadra
fordítok.Egyetsohasefelejtsel:azÉnirgalmamésszeretetem
felülmúljaavilágösszesemberénekaszeretetétegyüttvéve.Én
mindigveledvagyok.Merüljelvégtelen,gondviselő, jóságos
szeretetemben! Látod, tegnap is a szívedbe tértem. Én a tied
vagyok.Azértszakítalakelateremtményektől,mégalegked-
vesebbtőlis,hogymindigcsakRámgondolj,csakEngemláss,
csakEngem imádj, csakElőttemhódolj, hogymindenpercet
csakVelemtölts!Amennybenmindörökkéegyüttleszünk.Már
mostfelkészítelekaVelemvalóegyüttlétkimondhatatlanbol-
dogságára.Szeressésimádj!ElégnekedazÉnkegyelmem.Te
azEnyémvagy,ésÉnatiédvagyok.Annak,akiIstené,semmi
semhiányzik,Istenegymagaelég.Ésmostborulj leElőttem!
Imádj, imádj, imádj!Szomjazomateszeretetedre,aszívedre,
hogybefogadjEngemaszentáldozásban!Rádszomjazom,és
külön-különminden emberre,mert Énmindannyitokértmeg-
haltam,ésmindnyájatokatüdvözíteniakarlak.Ezértlégynagy-
lelkűazáldozatokésszenvedésektürelmeselviselésében,mert
Velemegyesítettáldozataidraésszenvedéseidrementemmega
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lelkeket.Ígylásdkönnyeidetésszenvedéseidet!Amikorterhe-
ketcipelsz,ezekaszavaimlegyenekenyhülésedre.Énmindig
veled vagyok. Megvigasztallak, szeretlek. Te pedig maradj
hűséges,mindentelfogadókisgyermekem,mertaz ilyenekéa
mennyekországa.MostajánldfelmagadatNekemengesztelő
áldozatul! Fogadd el mindazt, amivel mégmegajándékozlak.
Sohanefelejtsd:Énmindenhezmegadomazerőt,éssohanem
próbállakerődönfelül.”

2009. júl. 9. Szentségimádáson Jézus: „Drága kislányom!
Eljön az óra, és már itt is van, csak ti nem veszitek észre.
Rengetegégijeletküldtemnektek:Édesanyámsírt,zokogotta
holdban.Medjugorjéban továbbra ismegjelenik.Sokkeresz-
tény testvér kap kinyilatkoztatást. Többek között te is.
Szüntelenfigyelmeztetünktiteketamegtérésre.Édesanyámés
Énmeg akarjukmenteni a lelkeket. Ennek ellenére sokan a
vesztükberohannak,mertabűnelvakítottaéssüketekkétette
őket.Devannakjógyümölcsökis.Sokamegtérés,éssokfia-
talcsatlakozottazEgyházhoz.Minéltöbbentérnekmeg,annál
kevesebbcsapásériaztahelyet,(aholmegtérnek).Ajánljátok
felmagatokatazÉnSzentségesSzívemnek,éségiÉdesanyá-
tok szeplőtelen Szívének! Ha ezt megteszitek, biztonságban
vagytok,mertmikettenazüdvösségútjánvezetünkbennete-
ket. Ne higgyetek a sátánnak! Kerüljétek a bűnt! Jóllehet,
ellenfelemjószínbentüntetifel,deNekemhiggyetek:abűn-
ben sohasem lesztek boldogok!A bűn a legrosszabb nektek.
Kerüljétekmindazt, amiellenkezika tízparanccsal!Csakaz
igazszeretetvezetelazüdvösségre.Csakatisztagondolatok,
ésazevangéliumismereteésmegtartásaviszazéletszentség-
re.Márnincstöbbidő.Sürgetlektiteket.Mégmatérjetekmeg,

113



mertnemtudhatjátok,hogymithozaholnap!Csakapillanat
atiétek,azthasználjátokki!Azéletrövid.Utánamárnemlehet
változtatni. Éljetek halálra készen! Aki így él, az boldogan
hagyjaelavilágot,mertjóltudja,hogyezcsakegysiralom-
völgy,dehajólélteleföldiéletét,akkorelnyeriazörökbol-
dogságot.Istenbenlesz,ésIstenőbenne.Istennincstávoltőle-
tek.AzŐlelkeélbennetek,amelyetbeléteklehelt.Alelkiis-
meretetekszavaazŐszava.Istenabéke,azöröm,atisztaság
ésafény.Járjatokmindigebbenafényben,ésakkortilesztek
avilágvilágossága!Aderűtsohaneengedjétekkialelketek-
ből!Arosszkedv,azaggódásasátánkísértései.Neféljetek!Én
veletek vagyok minden nap a világ végezetéig. Kérjetek és
kaptok, zörgessetek és ajtót nyitnak nektek! Bízzatok az Én
mindeneket felülmúló irgalmas szeretetemben! Bizalmatok
mértékébenkapjátokakegyelmet.AkikBennembíznak,meg
nem szégyenülnek.Én vagyok a timegváltó Istenetek.Min-
denhatóvagyok,ésvégtelenülszeretlekbenneteket.Higgyetek
Nekem,Énmegváltottamavilágot!Éljetekbűnnélkül,akkor
megtapasztaljátokirgalmasszeretetemet!”

2009.júl.14.SzentségimádásonJézus:„Drágakislányom!Az
idő közel. Légymindigmindenkihez szeretetteljes! Szelíden
válaszolj,akkoris,hasietsz,akkoris,hanemetmondasz.Légy
tündöklő, fénylő fáklyám, így vonzzad az embereketEgyhá-
zamba! Jaj nektek, ha miattatok fordítanak hátat Nekem az
emberek!Tiazáltalánospapságrészevagytokkeresztségetek
révén.Titeket lélekhalászokká tettelek.Úgy viselkedjetek az
emberekközött,hogyők,jótetteiteketlátván,magasztaljákaz
Istent.Nagyonszeretlek.Légyteasó,amelybőlkevéskell,de
megízesíti az ételt.Nagyon fontos vagyNekem.Rád bíztam
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országomtitkait.Nekedadomországomat,hogyfényeskedjél
benne,mikéntacsillagok.”

2009. júl. 15. Szentségimádáson Jézus: „Drága kislányom!
Légytürelmesebb!Csakaszeretetszámít.Mindenkitfogadjel
úgy,ahogyvan.Nefeledd:mindenkitasajáttalentumaiszerint
ítélekmeg.Tenagyonsokatkaptál.Ezértnekedtökéletesnek
kell lenned. Ne magadhoz mérd az embereket! A Bíró Én
vagyok. Te csak légy szelíd, türelmes és szeretettel teljes!
Nekedcsakszeretniszabad.Túlsokmunkátvégzel.Ütemezz
be kevesebbet, és akkor jut idő a pihenésre is! Most pedig
boruljle,ésimádj!Ezalegnagyobb,amitmagaddalhozol.”

2009. júl. 16. Szentségimádáson Jézus: „Drága kislányom!
Hamarosanbeteljesülmindaz,amitmondtamneked.Éljszen-
tül,szüntelenkészenlétben!Nemismerhetedsemanapot,sem
azórát.Azidőpontokatésazeseményekettudninematidol-
gotok.Deazt,hogymivárható,márelőremegmondtamnek-
tek.Nemaz számít,hogymikor lesz,hanemaz,hogysietve
tegyétekmegmindazt,amitparancsoltamnektek.Addig,amíg
mégvanráidő.Hamégkaptokhaladékot,azthasználjátokfel
a másokért mondott imákra!Mondom nektek: egyetlen szó,
egyetlengondolatsemvészkárbaazokközül,amelyetHozzám
imádkoztok. Így kérjetek Engem a szegény bűnösökért:
„ImádottJézusom!Igazadvan,hafenyítesz.Köszönöm,hogy
megóvszazörökkárhozattól.Jobbnekünkittaföldönideig-
óráigvezekelnünkavétkeinkért,mintegyörökkévalóságonát
égni.DrágajóJézusom!Kérlek,addmegmindnyájunknakaz
üdvösségrevezetőkegyelmet!Kérlek,bocsásdmegbűneinket!
TisztítsmegminketértünkkiontottdrágaSzentVéreddel!ATe
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Véred a mi megváltásunk és menedékünk. Egyetlen remé-
nyünk,üdvösségünkcsakTevagy.Kérlek,nehagyjelveszni
egyet semközülünk,hiszmindannyinkértavéredetontottad.
Őrizz meg bennünket a gonosz cselvetéseitől! Add meg
nekünkmindenkoratisztánlátáskegyelmét,hogyfelismerjük
ellenfeledfondorlatait,ésellenemondjunkmindenkísértésnek
ésbűnnek.DrágajóJézusom,kérlek,adjnekünkTégedszere-
tőszívet,amelycsakTéged imád,csakÉrteddobog,éscsak
Tégedszolgál!Őrizzmegminketmindenbálványtól!Kérlek,
add, hogy Te légy a mi életünkben az első, a legfontosabb,
hogyTelégyamiIstenünkésMindenünk!DrágajóJézusom,
kérlek,add,hogyhalálunkórájánmosolyogvatávozzunkebből
avilágból,egyenesenHozzádamennybe.Csakegyafontos,
hogyaTeakaratodatmegtegyük.Mindenmáselenyészik,dea
szeretetmindörökkémegmarad.Ámen.”

2009. júl. 20. Szentségimádáson Jézus. „Drága kislányom!
Közel van mindennek a vége, így ennek a korszaknak, és
benneateéletednekis.Használjkimindenpercet,mertazidő
gyorsan elszáll. Egyetlen perc sem tér vissza. Kamatoztasd
mindet az Én dicsőségemre! Élj szüntelen készenlétben!
Beteljesedikmindaz,amitmondtamneked,dehogymikor,az
az Én titkom.Aztmondom neked: élj úgy,mint hamárma
lenne!Fogaddelazeseményeket,jótésrosszategyaránt,mert
mindenmögöttÉnállok.Teddmegmindazt,amireindítalak!
Mindenidődetlefoglalom.CsakazEnyémlégy,csakNekem
élj!Ezaztjeleni,hogyteneakarjsemmit!ÁtadtadNekemaz
életed.Fogaddel,hogyÉnosszambe!ÚgytetszelNekem,ha
mindent derűsen elfogadsz, Rám hagyatkozol, és elvégzed
mindazt,amitcsaktetehetszmeg.Énmindenkinekkijelöltem
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aszűkösvényt,amelyenFelémhaladhat.Havégigmegyrajta,
királyi gazdagon tér meg országomba. Ha letér róla, akkor
ellenfelemcsapdábaejti.Tinekeressétekittazéleteteket,mert
elveszítitek!InkábbveszítsétekelÉrtem,ésmegnyeritekaztaz
örökéletre.Ezaztjelenti,hogymondjatoklemindenrőlazÉn
országomért,ésÉnsokkalnagyobbkincsetadok,mintamiről
lemondtatok.Nektekvilágítófáklyáknakkelllennetekebbena
sötét világban! Vonzzátok életpéldátokkal az embereket
Hozzám,azörökélet forrásához!Nektek,akikaszívetekben
hordoztokEngemazOltáriszentségben,Engemkell sugároz-
notok az emberek felé! Legyetek derűsek és segítőkészek!
Éljétekmeganyolcboldogságot!Énmegfizetekmindenkinek
atetteiszerint.AkiEngemszolgál,aztmegtiszteliazAtya,és
megfogjalátnidicsőségemet,amelyetúgyhullatokvisszará,
mintanyárizáport.Legyetekolyanok,mintakisded,akiany-
járahagyatkozik!Éngondotviselekrátok.AkiBennembízik,
aznemvallszégyent.AkikérTőlem,azkap.Engemsemmi-
bensemlehetfelülmúlni,különösennemanagylelkűségben.”

2009.júl.23.SzentségimádásonJézus:„Nélkülemsemmitsem
tehettek.Semmijót,csakrosszat.CsakBennem,azÉnkiomló
Véremáltalvanüdvösségetek.Ezértjólteszitek,haszüntelen
imádkoztok,ésakkorsikerreviszemalegkisebbcselekedete-
teketis.Ezaztjelenti,hogyörökértéketadokneki,vagyislel-
keket mentek általatok. Értsétek meg, drága gyermekeim!
EzértazegyértteremtettmegtiteketAtyám,hogyazÉnkép-
másaimmálegyetek.Engemutánozzatok!Imádjátokésszeres-
sétek mindenek fölött az örökkön örökké Élőt, az egy igaz
Istent,Benne aSzentháromságot. Szüntelenül tegyétek a jót,
Engemlássatokmindenkiben!Agonoszokmegtéréséértszív-
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bőlimádkozzatok!Hanemtudtokbűneikmiattrájukgondol-
ni,ajánljátokfelimáitokatazÉnSzentségiSzívemszándéká-
ra,ésÉnazőjavukraisfordítomazokat.Abűntőlundorodja-
tok!Abűnöst szánjátok! Imádkozzatokmindenkiért!Ahittel
teliimacsodákatművel.Megkötöziasátánt,ésmindenrosszat
jóra fordít.Ezértmondtam: szüntelen imádkozzatok,mert az
ördög nem alszik. Állandóan ott ólálkodik körülöttetek, és
leselkedikrátok,hogykitnyeljenel.Haszüntelenülimádkoz-
tok,ésellenálltoknekikeményen,ahiterejével,legyőzitek.De
ha elhanyagoljátok az imát, a hitetek is gyengül, és akkor ő
kerekedikfölétek.Legyetekéberek!Éljetekszüntelenkészen-
létben,mertahalálhirtelenjön.Utánamárnemlehetváltoz-
tatni.Csakaddigtudtokfejlődniahitbenésazéletszentségben,
amígetestbenéltek.Fontoljátokmegszavaimat!Nehogyúgy
járjatok,minabalgaszüzek,akikörökrekinnrekedtekame-
nyegzőről.”

2009. júl. 27. Szentségimádáson Jézus: „Drága kislányom!
NagyonsértEngemavilágbűne.Énaztkértem,hogylegyetek
tökéletesek,mintMennyeiAtyátok.Legyetekszentek,mertÉn
Szentvagyok.Azéletszentségre teremtettbenneteketAtyám.
Ezkellene,hogylegyenazéletetekértelme.Ehelyettcsakbűnt
bűnrehalmoznak.Úgyélnek,mint akiknekelment azeszük.
Nemgondolnakarra,hogyegyszermeghalnak,ésmindentitt
hagynak,hogyszámotkelladniuktetteikrőlElőttem,azörök
Bíró előtt. Kislányom! Már nem bírom tovább nézni, tűrni,
hogy gúnyt űznek a szentségekből.Akiket megkereszteltek,
úgyélnek,mintapogányok,pedigőkaMennyeiAtyagyer-
mekei.Aházasságszentségébenpedigúgyélnek,mintaparáz-
nák,pedigÉnszentségirangraemeltemaházasságot.Úgykel-
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lene egymást szeretniük, ahogy Én szerettem az Egyházat:
hogyazéletemetadtamérte.Gyermekeiketpedigönfeláldozó,
igazszeretettelkelleneszeretni,ehelyettmárazanyaméhben
megöletikőket. Jaj azoknak, akik ezt teszik!Hanembánják
meg,örökreelvesznek.

Apápameghirdetteapapokévét.Mostkülönösensokatimád-
kozzatokpapjaimért,hogyszenteklegyenek,éséletpéldájuk-
kalvonzzákHozzámahíveket.Papjaimnaknagyafelelőssége.
Teissokatkaptálszentéletűpapom,Bonajunktaatyaáltal.Így
fel tudodmérni,milyen sokat jelent egy életszentségben élő
pap.Magátazéletet jelentiazoknak,akikmegfogadják taná-
csaikatéskövetikpéldájukat.Hacsakegypapomtérazélet-
szentségútjára,imátokmárelértecélját.Nagykegyelemezaz
év mind az Egyház, mind felszentelt papjaim számára.
Imádkozzatok a pápáért, aki elrendelte a papok évét. Sokan
támadják őt. Pedig ő a szikla, akire Egyházamat építettem.
Nagyonszeretemőt.ÉnMagamóvommegőtagonosznyel-
vektől,ésÉnerősítem,mertaszívébenhordozEngem.Imád-
kozzatok főpapjaimért, hogy alázatban és életszentségben
vezessékarájukbízottnyájat.Elnevakítsaőketagőg.Minden
adományértadjanakhálát,mertfelülről,vagyisIstentőlkapták.
Rangjukattekintsékszolgálatnak,amelyrőlszámotkelladniuk
egykor.Legyenekjópéldaképekahívekelőtt.Legyenekszen-
tek,türelmesek,odaadókésszeretetteljesek.Engemtükrözze-
nek,Engemkövessenek.Imádkozzatokpapjaitokért,akiknap
mintnapbemutatjáknektekaszentmisét!Adjatokértükhálát,
hogyvanEukarisztia,hogyazőkezükáltaltáplálomalelkete-
ket Szent Testemmel és Szent Véremmel. Imádkozzatok új
papiésszerzetesihivatásokért!Imádkozzatok,hogymeghall-
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jákéskövessékhívásomat,hogyadjákodaazéletüketÉrtem.
Imáitokatmeghallgatomésmegjutalmazom.Sohaneszűnjetek
megimádkozni!Imáitoksokkegyelmetesdeneklefelszentelt
papjaimésacsaládokszámára,ahonnanmeghívompapjaimat
és szerzeteseimet. Köszönöm, hogy követitek felhívásomat.
MegáldalaktiteketazAtya,aFiúésaSzentléleknevében.”

2009. júl. 30. Szentségimádáson Jézus: „Drága kislányom!
Nagyonszeretlek.Éljabbanabizonyosságban,hogyüdvözíte-
lek téged. Ne keserítsenek el tökéletlenségeid és hibáid! Én
végtelenül irgalmas vagyok. Vesd magad bele irgalmas Szí-
vembe! Kérd Tőlem gyakran: Jézusom, világ Megváltója,
üdvözítsbennünket,nyomorultbűnösöket!Nekeseregjavilág
mocskaésszennyemiatt,inkábbimádkozzmegtérésükért!Az
ÉnértetekkiontottdrágaSzentVéremnekegyetlencseppjeis
elég,hogyazegészvilágösszesbűnétlemossa.

Kislányom!Amit teszel, az jó. Jók a gyümölcsök. Igyekezz
továbbra is a szeretet jócselekedeteit gyakorolni!Nemkérek
tőledmást,csakhogyakiketelédhozok,azokkalgyakorolda
felebarátiszeretetet.Egyjószó,egymosoly,egyvigasz,mind
kincsek, mind neked, mind azok számára, akiknek nyújtod.
Engemszolgálszbennük.Nagyonszeretlek.Mostboruljle,és
imádjEngem,azörökkönörökkéÉlőt.Nemsokárabevezetlek
országomba.MeglátszEngemteljesdicsőségembenazAtyával
ésaSzentlélekkel.Azegészörökkévalóságonátélveznifogod
Szent Színem látását. Ezt azért kapod, mert itt a földön Én
vagyok számodra az első. Csak Engem imádsz és szolgálsz.
Önmagadat megtagadva áldozattá lettél Értem. Sok lélekkel
jutalmazlak meg. Folytasd továbbra is feladatod végzését!
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Megáldalak érte azAtya, a Fiú és a Szentlélek nevében. És
most imádj, imádj, imádj! Nemsokára megérkezel Szent
Színemlátására.Készüljerre,ésadjértehálát!”

2009. júl. 31. Szentségimádáson Jézus: „Drága kislányom!
Elérkezikmindennekavége,ígyennekakorszaknakis.Élje-
tekszüntelenkészenlétben,mertmindenhirtelenjön.Ajelek
márlátszanak.Avégsőidőkbenéltek.Mirőlleheteztfelismer-
ni?Olvassátokelazevangéliumot!Abbanmindenlevanírva.
Avilágonmindenütthirdetnifogjákazevangéliumot.Eza ti
napjaitokbanzajlik.A technikasegítségévelazegészvilágon
vannakrádiók, televíziók,azinternet,aholfoghatókakatoli-
kuskeresztény adások.ASzentírást a világmindennyelvére
lefordították,ésterjesztik.Márcsaktikelletekhozzá.Atijó,
példamutató,hiteleséletetek,hogyvonzóvátegyétekakeresz-
tény hitet.Az első keresztényekre ezt mondták a pogányok:
„Nézzétek, mennyire szeretik egymást!” Igyekezzetek úgy
élni,hogyrátokiseztmondják!Legyetekegymáshoztürelme-
sek, és segítsétek egymást! Úgy viselkedjetek a felebaráttal,
ahogyan szeretnétek, hogy veletek cselekedjenek! Mindenki
ugyanaztkapjavissza,amitamásiknakadott.Jóértjóvalfize-
tek.Rosszértrosszal.Ezérttineakarjatokigazságotszolgáltat-
ni!BízzátokaztRám.ÉnvagyokazigazságosBíró,Akimeg-
ítélekmindenkitszemélyválogatásnélkül.Ticsakszeressétek
egymást!Mégazellenségeitekértisimádkozzatok!Ígylesztek
méltógyermekeiMennyeiAtyátoknak,Akigondoskodikjók-
ról és gonoszokról egyaránt.Ti is legyetek irgalmasok,mint
Mennyei Atyátok! Dicsőséges visszajövetelem közel van.
VárjatokEngemszüntelenkészenlétben!Szíveteklángolósze-
retete legyen az olaj a lámpásotokban! Éljetek úgy, mint az
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okosszüzek!Nefeledkezzetekbeleavilággondjaiba!Inkább
nefoglalkozzatokvelük!TörődjetekinkábbazÉndolgaimmal,
atietekreÉnMagamviselekgondot.Hirdessétekazevangéli-
umotmindennépnek!Életpéldátokkal,szavaitokkalésjócsele-
kedeteitekkel.Errőladtokszámot,mertmindenmegkeresztelt
ember az általános papság része. Az igazak üdvözülnek, a
gonoszokelkárhoznak.Ezértfontoljátokmegmindencseleke-
deteteket!Csakjóttegyetek!”

2009. aug. 3. Szentségimádáson Jézus: „Drága kislányom!
Éljetek szüntelen készenlétben! Nem tudjátok sem a napot,
semazórát.Mindenhirtelen jön.Elnemtudodképzelni,mi
várabűnösökre.OlvassátokcsakelaSzentírást!„Ottleszsírás
ésfogcsikorgatás.”Ticsakéljetekszüntelenkészenlétbenúgy,
hogymegtartjátokparancsaimat.Éljetekmindenkivelszeretet-
ben!Mégellenségeitekértisimádkozzatok!Jajazoknak,akik
kapzsimódonharácsolnak,éscsakerreaföldilétregondolnak!
Kártyaváratépítenek,amelyazonnalösszedől,mihelystkiszáll
alelkükatestükből.Mindenittmarad,deaszámadásazövéké.
Mindencselekedetükrőlszámotkelladni.Utánapedigabün-
tetéskövetkezik.Közelvananagyfigyelmeztetés.Akkormin-
denki látnifogjaegészaddigiéletét.Mindengondolatát,sza-
vát,cselekedetét.Csakaznemesikítéletalá,amittiszta,önzet-
lenszeretetbőltettetek.Mindenmásértfelelni,szenvednikell.
Térjetekmegmégmost,ebbenazórában,mertmondomnek-
tek,sokatkellszenvednimindazoknak,akikNélkülemakarnak
végigmenniazúton.
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Boldogokakartoklenni?Mosolyogjatok!Aszeretetmélybékét
ésörömötnyújtaléleknek.Alélekszépsége,tisztaságakiülaz
arcra, amely tükrözi minden ember lelkét. Kicsinyeim!
Hamarosanütazóra.Igyekezzetektettekreváltaniszavaimat!
Várlakbenneteketagyóntatószékekben.PapjaimkezeáltalÉn
oldozlak fel benneteket. Ne hagyjátok, hogy a sátán lánccal
megkötözvehúzzonbenneteketakárhozatfelé.Dobjátoklea
láncát, gyónjátok meg bűneiteket, és szabadok lesztek. Sza-
badok törvényeimmegtartására, az Isten szeretetére, és arra,
hogy szeressetek, és ti is szeretetreméltóak lehessetek.Még
mategyetekelegetfelhívásomnak!Térjetekmeg,ésboldogok
lesztek!

Mostaszeretettüzérőlbeszélekneked.AzÉnszeretetemhatal-
mas tűzoszlop.A tieitek kicsiny szeretetlángok.De ha a sok
kicsiszeretetlángösszeér,nagytűzleszbelőle.Ilyenaszent-
mise, amelyen sokan imádkoznak.A szentmise nagy kegye-
lem. Különösen azoknak, akik tiszta lélekkel vesznek részt
rajta.Aszentáldozásegyesülés Istennel,a teljesSzenthárom-
sággal.Ezalegnagyobbkegyelem.Védőpajzsmindengonosz
ellen.Gondviselés,szeretetmindenszükségben.Ó,hatudná-
tok,hogymekkoranagykegyelemaszentmise,mindigotttér-
delnétek,ésáldoznátok!”

2009.aug.4.SzentségimádásonJézus:„Drágakislányom,Szí-
vemnekgyöngyszeme!Életetekbenalegértékesebbkincsasze-
retetésabéke.Viseljétekelegymástszeretetben!Törekedjetek
abékeegységére!Haígyéltek,boldogleszéletetek.Nemtud
felhasználni a sátán benneteket, és egyenes úton haladtok az
Istenországába.Köszönöm,hogyteiserretörekszel,hogyelfe-
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lejtedatégedértsérelmeket,ésnemfizetszrosszalarosszért.
Énadommindehhezakegyelmet.Afelejtésnagykincs.Felejt-
sétekelmindazokatalelkisebeket,amelyeketellenségeitektől
kaptatok!Nenyalogassátokőket!Azönszeretetboldogtalanná
ésnyugtalannátesz.FeledkezzetekmegmagatokrólIstenszol-
gálatára,ésa felebarát javára!Akik ígyélnek,betelnekIsten
békéjévelésszeretetével.Aszeretetésabékegyógyít.Meg-
gyógyítjaalelkisebeket,ésnemengedikifejlődniatestibeteg-
ségeket. Gyógyítsátok egymást mosollyal, jó szóval. Imád-
kozzatokegymásért,ésszeressétekegymást!Ígylesztekméltó
gyermekeiMennyeiÖrökÉdesatyátoknak.

AzÉnországombacsakazokalelkekjöhetnekfelegyenesen
aföldről,akikmaradéktalanulteljesítikrájukvonatkozóörök
szent tervemet. Ezért imádkozzatok! Ez legyen életetek leg-
főbb célja!Ne akarjatok egyetlen pillanattal sem előbb, sem
későbbodajutni.MennyeiAtyátokelőreelhatároztamindnyá-
jatokról, hogy ki mikor hagyhatja el ezt a földet. Mindenki
akkor, amikor azAtya hívja.Csak abban a pillanatban,mert
Atyátoknaköröktervevanveletek,ésmindaddig,amígŐazt
akarja,hogyittlegyetek,addignemhagyhatjátokeleztates-
teteketésaföldet.Inkábbazonlegyetek,hogytisztaszívből,
szeretetbőlszolgáljátokIstentésafelebarátot.Azördögigyek-
szikelgáncsolnibenneteket,hogymegakadályozzonfeladato-
tok elvégzésében.Ezért imádkozzatok, hogymegkapjátok az
erőt,akegyelmet,hogymindenkor,mindenélethelyzetbenfel-
ismerjétek ésmegtegyétek Isten akaratát.Ha ígyéltek, száz-
szoros termést hoztok, és kimondhatatlan boldogságban lesz
részetekörökkönörökké.Jelszavatokezlegyen:Mindentsze-
retetből,Istenmindnagyobbdicsőségére.”
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2009. aug. 5.Havasboldogasszony ünnepén, Szentségimádá-
son Jézus: „Édes kislányom! Közel van mindennek a vége.
HamarosanmegállszSzínemelőtt.Leperegelőttedazéleted,
mintegyfilm.Egyetsohasefelejts:nekedcsakszeretniszabad.
Csakaszeretetszámít.Akritikamegöliaszeretetet.Amegbo-
csátásfelerősítiazt.Aszeretetsokbűnteltakar.Tesenézdaz
emberek tökéletlenségeit, hiányosságait. Inkább Szent
Véremetlásdrajtuk.Gondoljarra,hogyértükismeghaltama
keresztfán,úgy,mintteérted.Őketismegváltottam,úgy,mint
téged.Ígylásdazembereket,ésimádkozzértük,habűntkövet-
nek el. Neked csak szeretni szabad. Ezt hozod magaddal.
Mindenittmarad.Csakaszeretetszámít.Ezenállvagybukik
örökéletetek.Előttemcsakaszeretetből fakadó jócselekede-
teknekvanörökértéke.Erretörekedj!KérdTőlemazerőt!Én
vagyokaszeretet.Énmegerősítelek,hogyéletedmindenhely-
zetébentudjszeretni.ElsősorbanazIstent,azutánafelebarátot
úgy,ahogyanÉnerrepéldátadtam.Énazéletemetadtamoda
értetek.NektekisazéleteteketkellodaadniÉrtem,ésÉnben-
nem a felebarátért. Csak ha ezt megteszitek, akkor vagytok
méltókIstenországára,amitAtyámazoknakkészített,akikŐt
szeretik.

MaSzentÉdesanyámrólbeszélekneked.KövessétekŐt,azŐ
életpéldáját!Őmagavolt a szeretet, abéke, abölcsesség.Ő
Atyám ajándéka volt ennek a bűnös világnak. Szeplőtelen
fogantatásaméltóvátetteŐtarra,hogyazIstenFiának,aMeg-
váltónakazÉdesanyjalegyen.AmikorŐavilágrajött,azan-
gyalokujjongóörömmelénekeltek,merttudták,hogyŐfogan-
ja aMegváltót a Szentlélektől. Édesanyámat nagyon-nagyon
szerettem.AzŐhitesziklaszilárdvolt.Jóllehet, jól ismertea
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zsidó törvényeket (tudniillik azt, hogy ha egy nő gyermeket
fogan, de a gyermeknek nincs törvényes apja, akkor a nőt
halálra kövezik),mégiselfogadtaazangyalajánlatát.Mindent
Istenrebízott.MégJózsefneksemszóltazÉnmegfoganásom-
ról. Elment Erzsébethez, hogy segítsen idős rokonának. Őt
eltöltötte a Szentlélek, és vele együttMáriát is, azÉn drága
Anyámat. Együtt magasztalták és dicsőítették az Istent.
Szeressétek és tiszteljétek Őt! Minden imátokat Vele együtt
mondjátok!Adjatokértehálát,hogyakeresztfánnektekadtam
Őt.Használjátokfeleztanagyajándékot,hogyŐatiAnyátok.
Engedelmeskedjetek Neki,Akimindig Rám irányítja figyel-
meteket, és azt tanítja, hogy tegyétekmeg, amitÉnmondok
nektekazevangéliumban.Legyeteknagyon-nagyonboldogok,
hogyilyenszeretőAnyátokvanamennyben,Akileszállközé-
tek, tanít, védelmez benneteket, és Hozzám, az örök életre
vezet.Kicsinyeim!AdjatokhálátNekem,amiértnektekadtam
Őtakeresztfán!Őeztnagyonkomolyanveszi.Mindentmeg-
tesz,hogyüdvözüljetek.SzeressétekŐt teljesszívetekből,és
kövessétekfelhívását:Szüntelenimádkozzatok!Ajánljátokfel
magatokatazŐSzeplőtelenSzívének,ésŐNekemadbenne-
teket,hogyüdvözüljetek.”

2009. aug. 10. Szentségimádáson Jézus: „Drága kislányom!
Nagyon szomorú az Én lelkem.Hiába figyelmeztetem gyer-
mekeimet, nem hallgatnak Rám.Még a hívők sem olvassák
felhívásaimat.Azzal utasítják el, hogy az Egyház még nem
hagytajóvá.DeEgyházamnemtiltjameg,hogyolvassák,és
megfogadják. Szolgám, Szent Pál ezt írta: „Ne oltsátok ki a
Lelket, s a prófétai beszédet meg ne vessétek! Vizsgáljatok
felülmindent,a jót tartsátokmeg!” (I. tessz.5,19-21.)Akik
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elutasítjáküzeneteimet,azokaSzentírástsemolvassák.Majd
bánni fogják, de akkormár késő lesz.Én nemmondokújat,
csupánaSzentírásszavaiterősítemmeg,azokatismétlem,és
felhívomráafigyelmet.Kislányom!AjövőazÉntitkom.Én
irányítom.„Azidőpontokatésakörülményeketismerninema
tidolgotok.”(Ap.csel.1,7.)EzértÉnnemmondokidőpontot,
deújbólésújbólmegismétlemazevangéliumszavait:éljetek
szüntelenkészenlétben,mertnemtudjátoksemanapot,semaz
órát.Ha hallgattok szavamra, nem ér váratlanul.Örök életet
nyertek.Szavaimlélekéséletmindazoknak,akiktettekrevált-
ják.Deakik süketekésvakoküzeneteimbefogadására, azok
csakmagukathibáztathatják.Azidő,azalkalomelszáll.Ahalál
hirtelen jön.Aküszöbötátkell lépni, ésnemmindegy,hogy
hovajutalélek.Tisztítótűz,vagypokol,vagyegyenesenfela
mennybe.Mindenrajtatokmúlik.Szabadakaratotésértelmet
kaptatok.Tidöntitekel,hogyengedelmeskedtek-etanításom-
nak,vagymegvetitek.Mamégatiétekadöntés.Aholnap,de
mégakövetkezőpillanat is ismeretlen.Szívleljétekmegsza-
vaimat, amígmég nem késő! Csak a ma a tiétek.A holnap
bizonytalan.Énmegváltottalaktiteket,denektekkellMellet-
temdönteni.Csakakihisz,azüdvözül.Amennyországazok-
nakkészült,akikIstentszeretik.Azéletrövid.Aföldilétután
amennyvagyapokolörökkétart.Nemtudjátokfelfogni,mit
jelent:örökké,mertittmindenelmúlik.Egykisönmegtagadás,
ima, önzetlen jócselekedet, az irgalmasság gyakorlása örök
jutalmatérdemel.Mindezekmegtagadásaörökkárhozatot.Mit
gondolsz,mitérdemelazazember,akinekbőségesenmegvan
mindene,mégis koldusbotra juttatja embertársait azért, hogy
nekimégtöbblegyen?Olvassátokelazevangéliumipéldabe-
szédetafösvénygazdagrólésakoldusLázárról.Mondomnek-
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tek,ezatörténetörökérvényűigazság.Azazember,akinem
gyakorol irgalmasságotazokkal,akiketeléhozok,ősemkap
irgalmasságotTőlem.Örökreelvész.”

2009. aug. 11. Szentségimádáson Jézus. „Drága kislányom,
Szívemnekgyöngyszeme!Nagyonszeretlektéged.AVéremet
ontottam érted. Fel nem tudod fogni azt a végtelen lángoló,
semmihezsemhasonlíthatószeretetet,amiEngemfelvittérte-
tekakeresztfára.Értsétekmeg:elepedekavágytólazért,hogy
mindenkiüdvözüljön.Ó,hafelfognátokeztanagyszeretetet
ésvágyat,ésaztaretteneteskínszenvedéstésáldozatot,amita
tilelketekmegváltásáérthoztam!Kivételnélkülmindszentül
élnétek.Nelegyeteksüketekésvakok!Nehagyjátokmagato-
katelkábítaniavilágszennyétőlészajától!Keressétekacsen-
det!Teremtsetekcsendetalelketekmélyén,ésakkortalálkoz-
tokVelem,aFeltámadottal.Semmihezsemhasonlíthatóbol-
dogságésbékeaVelemvalóegyüttlét.Szólítsatokmegbátran
sajátszavaitokkalazimában!Énmeghallommindenszavato-
kat,sőtismeremmindengondolatotokat.Énottvagyokalel-
ketekmélyén.Énmindigveletekvagyok.Énvagyokatilelki-
ismeretetek.Énfigyelmeztetlekvagybuzdítalaktiteket.AzÉn
jelenlétemsemmihezsemfoghatótitok.Éncsöndbenvagyok.
SenkitsemerőltetekaVelemvalótalálkozásra.Várom,hogy
elinduljatokFelém,mintegykorPéteravízen.Énmegtanítalak
titeketjárniavízen.AzüdvösségrevezetőszűkösvényenÉn
megyekelőttetek.NemláttokmástBennem,mintegyvéresre
vert,keresztjéthordozóSzentet.Áldozatot.Aztakarom,hogy
tiisáldozattálegyetek.Azönmegtagadásraésakereszthordo-
zásra hívtalak meg benneteket. Ha megteszitek, amit kérek,
szenteket formálokbelőletek. JöjjetekHozzám!A tabernáku-
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lumban várlak titeket. Engedjétek, hogy saját Testemmel és
Véremmeltápláljaméserősítsemalelketeket!Egyetlenszent-
miseésszentáldozástöbbetér,mintavilágösszeshívságaés
kincse.Énörökvagyok, ésmindigveletekmaradok.Rajtam
kívülmindenmásmúlandó.Énvagyokazörökéletkenyere.
Aki Engem eszik, örökké élni fog. Szeretlek titeket. Kell-e
ennélnagyobbszeretetésáldozat?Rajtamkívülnincsszeretet.
ÉnvagyokazIsten,aszeretet.ÉnvagyokatiMegváltótok,a
szentekSzentje.JöjjetekHozzámmindnyájan!Énfelüdítelek
titeket.Bennemnyugalmat talál lelketek.Nehalogassátokaz
alkalmat!Jöjjetekmégma,mertmostszomjazomalelketekre!
Szeretlek titeket. Ne vessetek meg! Szeressetek viszont, és
akkornektekadomazörökéletet.”

2009.aug.12.SzentségimádásonJézus:„Drágakislányom!Az
időrövid.Teddmeg,amitrádbíztam!Nemszabada teremt-
ményekregondolni,mertazelcsüggeszt,ésakadályozamun-
kádban.Boldogok a lélekben szegények.Ne ragaszkodj itt a
földön semmihez és senkihez!Minden itt marad. Temindig
csakRámgondolj!Akkorszárnyalsz,ésgondtalanulélsz,mert
ategondjaidatÉnveszemavállamra.Éngondoskodomrólad.
TecsaktörődjazÉnszolgálatommal!Aztakarom,hogygond-
talanul csak Engem szolgálj. Semmi ne nyomasszon, adj át
mindent Nekem! Légy vidám és boldog! Én a derű Istene
vagyok.Aderűtsohaneengedjétekkia lelketekből!Éncse-
lekszem, Én mindenható vagyok, és mindent megadok a
Bennembízóknak.Mindazt,amiazüdvösségetekreválik.Akik
Bennembíznak,megnemszégyenülnek.Te továbbra iscsak
ígyimádkozz:Jézusom,bízomBenned.Tegondoskodj,Tecse-
lekedj.Folyamatosanmegtapasztalodgondviselőszeretetemet.
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Ne lepődj meg a botrányokon. Aki megvet Engem, és
Nélkülemakarélni,azkiszolgáltatjamagátasátánnak.Ezért
vannakavilágbanarosszdolgok.Deakiszüntelenülimádko-
zik,azazÉnvédelmemetélvezi.Azértimádkozzatokabűnö-
sökért, hogy megtérjenek, hogy Hozzám folyamodjanak, és
akkor ők is megtapasztalják isteni hatalmamat, védelmemet,
mindenható,örökszeretetemet.”

2009.aug.13.SzentségimádásonJézus:„Drágakislányom!Az
időrövid.Mindennappalközelebbkerültökazeseményekhez,
amelyeketelőremegjövendöltem.Figyelmeztessétekegymást,
hogylegyetekszüntelenkészenlétben!Éljetekodaadó,önzet-
len,tisztaszeretetben,ésőrködjeteklelketektisztaállapotafö-
lött!Tisztuljatokmegmindenbűntől!Bocsássatokmegszívből
egymásnak!Adakozzatokbőkezűen!Amilyenmértékkelmér-
tek,olyannalmérnekvisszanektekis.Énnagyonbőkezűva-
gyok mindazokhoz, akik irgalmasságot cselekszenek. De
kegyetlenülmegfizetekminden fösvénynek,kapzsinak, főleg
azoknak,akikarájukbízottakrólnemgondoskodnak,vagya
szegényeknyomoránnemenyhítenek, sőt,mégnagyobbítják
azt.Mondomnektek,az ilyeneknemkerülikelakárhozatot.
Hamégis,akkornagyonsokatkellszenvedniüka tisztítótűz-
ben. Legyetek irgalmasok, akkor nektek is irgalmaznak.
Azokhoz,akikigyekeznekszentülélni,nagyonbőkezűleszek.
Megfizeteknekikmégalegapróbbésalegjelentéktelenebbnek
tűnőjócselekedeteikértis.Igyekezzetekjóttenni,éskerüljetek
mindenrosszat!Rosszértrosszalsohanefizessetek!Arosszat
jóvalgyőzzétekle!ArrateremtettbenneteketAtyám,hogyaz
áldáslegyenazosztályrészetek.Ígylesztekáldottakazembe-
rek között, így foglalhatjátok el országomat, amely azoknak
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készült, akikAtyám törvényeit megtartva az Istent szeretik.
Legyetekjók,hogyjóságotokatlátvamagasztaljákazIstentaz
emberek.Mondomnektek,mindaz,aki teljesítiAtyámtörvé-
nyeitaföldön,nagyjutalombanrészesülamennyben.Denea
jutalomért,hanemIstenirántiszeretetbőlfáradozzatok!”

Szentmisén Jézus: „Mondd Nekem: Szeretlek!Arra gondolj
mindig,hogyÉnszerettelekelőbb.Kiválasztottalak,Magam-
hoz vonzottalak. Ennek örülj, és szeress mindhalálig életed
mindenpillanatában!Ezlegyenateörömöd!”
Szentáldozáskor Jézus: „Gondolj arra, hogy szeretlek, és te
szeretsz Engem. Ez a legnagyobb ajándék. Örülj és vigadj,
mertezörökkémegmarad!”

2009.aug.18.SzentségimádásonJézus:„Drágakislányom!A
földmégnemlátottolyancsodát,amilyetmostkészülöktenni.
Ti csak imádkozzatok szüntelenül! Abba ne hagyjátok!
Folytassátok az imát!Várjátok türelmesen az Én közbelépé-
semet!Eztkérjétek:„Jézusom,Királyom!JöjjönelaTekirály-
ságod!Kérünk, nyisdmegmindannyiunk szívét, hogy befo-
gadjunkTéged,amindenségKirályát,ésTelégyamiszívünk
KirályaésUra.Jézusunk,kérünk,töltsdmegamiszívünketaz
Irántad való végtelen szeretettel! Te légy a mi Urunk és
Istenünk,drágaMegváltónk,Akitteljesszívünkbőléslelkünk-
bőlimádunk!CsakElőttedborulunktérdre,csakNekedhódo-
lunk,csakTégedimádunk,ésSzentVéredrekérünk,addmeg
nekünkazüdvösséget!Ámen.”

Ha így kértek, és így imádtok, hamarosan cselekszem.
Megtöröm a sátán hatalmát. Egy akol lesz és egy Pásztor.
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Letörlökszemetekrőlmindenkönnyet.Csakegyúrleszavilá-
gon:aszeretet.Mindenbálványtelsöprök.Aszeretetmindent
betölt.Aszívetekcsordultigleszszeretettel,ésúgyfogtoksze-
retni, ahogyanÉn szeretlek titeket.Várjátok kitörő örömmel
azt a napot, amelyen cselekedni fogok, és éljetek szüntelen
készenlétben! Én minden rosszat jóra fordítok. Hamarosan
megmutatom mindenhatóságomat.A jó legyőzi a rosszat.A
szeretetlegyőziagyűlöletet.Asátáncsakannyittehet,ameny-
nyitÉnmegengedek.Még az ördögök isEngem szolgálnak,
mert a rossz dolgokból is jót hoz ki végtelen szeretetem.Ti
csakbízzatokéshiggyetekBennem!Sohanekeseredjetekel!
Aderűtúgyőrizzétekalelketekben,mintaszeretetlángját,és
sohanehagyjátokkialudni.Mintahogyaszeretetetazáldozat
táplálja,úgyaderűtaBelémvetetthitésbizalom.”

Szentmisén, szentáldozás után Jézus. „Az idő rövid. Éljetek
szentül!Éljetekszüntelenkészenlétben!”

2009.aug.19.SzentségimádásonJézus:„Mostjönelmindaz,
amirefelkészítettelek.Anapotésazórátnemtudhatjátok,de
azeseményeketelőremegmondtamnektek.Éljetekszüntelen
készenlétben,nehogyváratlanulérjenbenneteket!Mindazok-
ra,akikfigyelmenkívülhagyjákszavaimat,úgytörrájuk,mint
derült égből a villámcsapás. Újra mondom: éljetek szentül!
Éljetekszüntelenkészenlétben!Nemmondokújat.Mindezeka
Szentírásbanislevannakírva.Mindazok,akiküzeneteimben
nemhisznek,higgyenekazevangéliumban,éséljenekaszerint!
Szavaimlélekésörökéletmindazoknak,akiktettekreváltják,
de örök halál mindazoknak, akik megvetik. Szedjétek össze
magatokat, igyekezzetek a szűk ösvényen végigmenni, hogy
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bejussatokazörökéletre!Aszűkösvényazevangéliumitaní-
tástettekreváltása.Mindenekfölött:aszeretet.Azállapotbeli
kötelességönzetlen,maradéktalanteljesítése.Aszükségesál-
dozatokmeghozatala.Azönmegtagadásésakereszthordozás.
Ezmagaazéletszentség.Akimegtartjatanításomat,azüdvö-
zül. Most lesz egy nagy megmérettetés. Különválasztom a
búzát a konkolytól. Elválasztom az igazakat a bűnösöktől.
Térjetekmeg, amígmég nem késő!Ne halogassátok!Minél
előbbmegtértek,annálgazdagabbanérkeztekmegországom-
ba.Legyetekéberek!Ismerjétekfelazidőkjeleit!Kicsinyeim!
A legvégső időket élitek. Figyeljetek szavamra, amely örök
életetszereznektek.Neavilágotutánozzátok,mertavilágura
asátán.Őmindannyitokatmegakarvakítani,hogynetudjatok
különbségettenniazigazértékekésahamisakközött,ajóés
arosszközött.Asátánelhitetiveletek,hogyaznektekajó,ha
magatokat imádjátok,haönzőekés szeretetlenekvagytok,és
ezzel kitaszítjátokmagatokat a paradicsomból.Az igazi bol-
dogságez:segíteniarászorulókon,önzetlen,tisztaszeretetből.
Meghallgatniamásikembert,feláldoznimagatokatacsaládo-
tokért,vagyahivatásotokért(papok,szerzetesek).Haszünte-
lenönmegtagadásbanéltek,ésszeretettelhordozzátokminden-
napjaitok keresztjeit, Engemkövettek.Énmegadomhozzá a
lelkibékétésörömöt,éshaígyéltek,örökéletteljutalmazlak
titeket.FigyeljetekRám!Ezakisidőhamarelmúlik.Aföldön
eltöltöttéletnagyonrövid.Arrakaptátok,hogykiérdemeljétek
azörökéletet.Kicsinyeim!Csakegymennyországvan,deazt
neaföldönkeressétek!AztIstenadjajutalmulmindazoknak,
akikáldozatos,tiszta,igazéletetéltekaföldön.Ezazörökélet
titka. Engem, Üdvözítő Isteneteket kövessetek! Én veletek
vagyokmindennapavilágvégezetéig.Énmegyekelőttetek.
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Én erősítelek meg benneteket. Ha engeditek, Én élek és Én
működömáltalatok.TiteketpedigboldogokkáteszlekÉnben-
nem,aföldönésamennyben.”

2009. aug. 24. Szentségimádáson Jézus: „Drága kislányom!
Nagyon szeretlek.Amit neked készítettem, azt senki el nem
veheti tőled. A legmagasabb fokú boldogság részese leszel,
amit Szent Színem látása és a Velem való társalgás okoz.
Részbenmármostbirtokolodeztanagykincset,mertminden
napaszívedbefogadszEngem.Mostisnagyonboldogvagy,
nem cserélnél senkivel. Örömöd, gazdagságod Én Magam
vagyok.IttaföldönazértnemláthattokEngemszínrőlszínre,
mertbelehalnátokaboldogságba.Mindentatijavatokraadok.
Aztis,amitmegkaptok,aztis,amitnem.Elrejtőztemelőttetek
a kenyér és bor színe alatt azért, mert a hitetekre adom a
kegyelmet.Amikorpedigmárkiléptetekebbőlafölditestből,
semmiakadályanemlesz,hogymegmutassamMagamatnek-
tek színről színre úgy, amint vagyok, teljes dicsőségemben.
Mármostadjatokhálátazért,hogyhívőkeresztényekvagytok,
akiketMagamhozvonzok,ésdrágaSzentTestemmelésértetek
kiontott Véremmel táplálok. Higgyétek el, nincs ennél na-
gyobb kincs. Ezt magatokkal hozzátok az örökkévalóságba.
Mindenmásittmarad.Ittkellhagyni.Odaátsemmiresemlesz
szükségetekabból,amitittbirtokoltok.Mégatestetekresem.
Dejólvigyázzatok,hogyhogyanéltek,mertacselekedeteite-
ketmagatokkalhozzátok,ésezekszerintlesztekmegítélve.Ha
szeretetbenéltek,ésmindentetteteketazönzetlensegítőszere-
tetvezeti,akkornemestekítéletalá.Dehaaszeretetellencse-
lekszetek,vagyisnincsbennetekszeretet,akkormártiítélitek
elmagatokat.Éljetekszentül,merthamarosanmegrostálomaz
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egészemberiséget!Nehasonlítgassátokmagatokatmásokhoz!
Mindenkicsakmagáróladszámot,akapotttalentumaialapján.
Igyekezzetekszentülélni,hogynetaláljakbennetekkifogásol-
nivalót, és akkornemkell szégyenkeznetekElőttemés szent
angyalaimelőtt.Őrangyalaitokállandóan terelnekbenneteket
Hozzám. Elhárítják a Felém vezető úton az akadályokat.
Némán,dehathatósancselekszenek.Ismerikmindengondola-
totokat, és tiszteletbenkell tartaniuk szabadakaratotokat. Jól
teszitek,haszövetségetköttökvelük.Kérjétekmegőket,hogy
mindenélethelyzetbenvezessenektiteketazöröküdvösségre,
a kísértéseket hárítsák el tőletek, és készítsenek számotokra
simautatHozzám.Haeztteszitek,sokkalkevesebbbosszúság
és balszerencse ér benneteket. De hamagatok akartok járni,
akkorasátánkelepcéjébezuhantok,ahonnannehézkilábalni.
Kicsinyeim!Annyimindenretanítalakbenneteket!Fogadjátok
megszeretőszavaimat,ésengedelmeskedjetektanácsaimnak!
Haszerintükéltek,boldogoklesztekmárittaföldönis,ésmég
boldogabbakamennyben.”

2009. aug. 25. Szentségimádáson Jézus: „Drága kislányom!
Eljönazóra,sőtmárittisvan,amikorbeteljesülnekjövendö-
léseim.Azt mondom nektek: éljetek szüntelen készenlétben,
mertnem tudjátoksemanapot, semazórát!Amikornem is
gondoljátok,akkorjönanagyszámonkérés.Egyénilegéscso-
portosanis.Bölcsazazember,akimegfogadjatanácsaimat,és
szerintük él. De nagyon balga, aki halogatja amegtérést, és
nemakarszakítaniabűnnel.EgyedülabűnválasztelTőlem
titeket.Ezértdöntenetekkell:vagyÉnésazéletszentség,vagy
abűnésabüntetés,végülazörökhalál.Mostmégatiéteka
döntés.Decsakaddig,amígetestbenéltek.Mihelystmeghal-
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tok, kirepül a lelketek a testetekből, és olyanmarad örökre,
amilyen testiéletetekbenvolt.Ezért figyelmeztetlekbennete-
ket: éljetek szüntelen készenlétben!Térjetekmeg, amígmég
nemkéső!Anapotésazórátnemismeritek,deazttiistudjá-
tok,hogymindennappal,mindenórávalközelebbjuttokhalá-
lotok pillanatához. Gyermekeim! Ez az élet kegyelem. Isten
Végtelenszereteteéstürelme.DehavisszaéltekIstenjóságá-
val, csakmagatokra vessetek.Mertminden percbenmegtér-
hetnétek,detiragaszkodtokbűnösszokásaitokhoz,ezértsüke-
tekvagytokfelhívásomra.Odaátmártudják,mitjelentez:kin-
cset, magát az örök életet, amit ti oktalanul eldobtok. Ha a
tisztítótűzből és a pokolból visszajöhetnének a lelkek, mind
szentülélnének,mertcsakaszenteknyerikelazörökboldog-
ságot.Mégegyszermondom:fontoljátokmegszavaimat,mert
az idő rövid!Közel van a nagy figyelmeztetés, amikormin-
denkimegleszrostálva.Lesznek,akikbelehalnakbűneiklátá-
sába.De lesznek, akik örömujjongásban törnek ki, úgy adva
hálátkegyelmemért,azért,hogymegtértek,ésélnek,éselnye-
rikazörökéletet.Azidőrövid.Közelvan.Térjetekmegmég
ma,mertnemtudjátok,mithozaholnap!”

2009.aug.27.SzentségimádásonJézus:„Drágakislányom!Én
Mindenható vagyok. Előttem nincs lehetetlen. Én mindazt
megteszem,amitakarok.Beteljesítemjövendöléseimetisegy
adott időben.Az idő közel.Használj kiminden percet,mert
hamar lezárul a kegyelem ideje. Irgalmasságomat felváltja
igazságosságom.Amennykapuimostmégnyitvaállnakmin-
denbűnétmegbánógyermekemelőtt.Deigazságosságomórá-
jábanmindazokateléribüntetésem,akikpróbára teszik türel-
memet, és nem akarnak megtérni Hozzám,Alkotójukhoz és
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MegváltóIstenükhöz.Kicsinyeim!Olyrövidaföldilét!Arra
kaptátok, hogy szeretetetek által kiérdemeljétek a mennyet,
amelyörökkétart.Nesüppedjetekbeleatestélvezeteibe!Ért-
sétekmeg,ittmindenelmúlik!Inkábbazörökéletelnyerésére
törekedjetek,amelyörökkétart.Azégésföldelmúlnak,deaz
Én igémörökkémegmarad.Beteljesülnekszavaim,éségetni
fogjákmindazokat, akik figyelmenkívül hagyták.Deörven-
dezni fognak mindörökké mindazok, akik megtartották, és
szentüléltek.Kicsinyeim!ÉnIgazvagyok.Szavamút,igazság
ésélet,decsakazEngemkövetőknek.Nelegyeteksüketekés
ostobák!Következtessetekazidőkjeleiből!Olvassátokelüze-
neteimet,amelyeketkiválasztottgyermekeimenkeresztüladok
nektek!Vizsgáljátokmegőket,vessétekösszeaSzentírással!
Hatartalmilagmegegyezikvele,fogadjátokel!Gyümölcséről
ismeritekmegafát,ugyanígyüzeneteimet is.Ha jógyümöl-
csöket teremtek általuk, akkor biztosak lehettek benne, hogy
Éntanítalakbenneteket,ésÉnvezetlekazörökéletre.”

2009.aug.31.SzentségimádásonJézus:„Drágakislányom!Az
időközel.Olyközelvan,hogyhatudnátok,beleborzadnátok.
Retteneteseseményekjönnek.Jólteszitek,hafelkészültökrá.
Éljetek halálra készen!Ne a földi dolgokkal foglalkozzatok,
hanemazégiekkel!Lélekszerintéljetek,netestszerint!Élete-
tekmindenpillanatábanéljetekúgy,ahogyhalálotokpillanatá-
banszeretnétek,hogyéltetekvolna!Nevétkezzetek!Nezsar-
nokoskodjatok!Éljetekmindenkivelszeretetben!Bocsássatok
megszívbőlegymásnak!Áldjátokazokat,akiküldöznektite-
ket, vagy akik ártanak nektek!Áldjátok őket, ne átkozzátok,
mertarrateremtetttiteketAtyám,hogyazáldáslegyenatiosz-
tályrészetek. Legyetek egymáshoz bőkezűek, mert ugyanazt
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kapjátokvissza,amittiadtok.Arosszatjóvalgyőzzétekle!A
gyűlölettüzétaszeretetlángjávaloltsátokel!NézzétekSzent
István vértanúmat!Halála előtt így imádkozott hóhéraiért és
üldözőiért:„Atyám,neróddfelnekikeztabűnt!”Imájameg-
hallgatásratalált.Saulból,akihelyeseltemegkövezését,Szent
Pállett.Atiimáitokatismeghallgatom.Netörődjetekazzal,ha
igazságtalanság ér titeket! Nézzetek fel Rám, a keresztre!
Ártatlanul függtem rajta.A sok jócselekedetemért ezt adták
azok,akikféltékenyekvoltakRám.Kicsinyeim,aföldönnincs
igazság,deatúlvilágonIstenigazságosanmegfizetmindenki-
nekcselekedeteiszerint.Ittaföldönhazudhatnakegymásnak
az emberek, de Istennek nem lehet hazudni. Előtte nyitott
könyvekvagytokmindnyájan.Istenelőttnincstitok.Őagon-
dolataitokatisismeri.Erremondtam:havalakibűnösszándé-
kotmelengetaszívében,olyan,minthamáreliskövettevolna.
Kicsinyeim!Agondolataitokat tartsátokmakulátlanul tisztán!
Asátánnagyonravasz.Behálózbenneteketfilmekkel,zenék-
kel,hogybűnrehangoljonbenneteket.Nehagyjátokmagatokat
lépre csalni! Ha megteszitek, amit kértem, ha szüntelenül
imádkoztok,vagyis lefoglaljátokgondolataitokat tiszta, szent
dolgokkal, akkor nem tud hozzátok férkőzni, és tehetetlen
veletek szemben. Az ima égeti a sátánt. Ahol imádkoznak,
onnanfutvamenekül,mertnembírjaatisztaésszentdolgokat.
Égetia szeretet tüze,és Isten fényességénekés szentségének
jelenléte.Értsétekmegvégre: ez a földnema ti hazátok. Itt
csak vándorok vagytok. Ez az élet csak felkészülés arra a
magasabbrendűörökéletre,amelyreteremtett titeketAtyám,
aholúgyfogtokélni,mintazangyalok.Deeztanagyajándé-
kotkikellérdemelni.Megkellállniahelyeteketapróbatéte-
lekben.Csakegyafontos:azéletszentségmindenélethelyzet-
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ben.Neaföldikarrierretörekedjetek,merthamegisnyeritek,
hamarelveszítitek.Használjátokfelazidőtarra,hogyEngem
megismerjetek,Atyámtörvényeitteljesítsétek,aszentevangé-
liumottettekreváltsátok!Akieztteszi,bölcsember,éselnyeri
azörökboldogságot,amelyetsohanemveszítel.Kicsinyeim!
Istenboldogságraésszeretetreteremtettbenneteket.Azanyagi
dolgoknemtesznekboldoggá.Azigaziboldogságabbanrejlik,
ha teljes szívetekből szeretitek az Istent,Aki előbb szeretett
titeket, ésmeghalt a tibűneitekért,hogyazélete feláldozása
áránmegnyissaszámotokraamennyországkapuját.Haeztfel-
fogjátok, végtelenül boldogok lesztek, és vég nélkül Te
Deumot(Istent dicsőítő ének) fogtokzengeni.Szeretetetekés
örömötök pedig arra indít benneteket, hogy másokat is
Hozzámvonzzatok,ésúgyszeressétekegymást,ahogyanÉn
szerettelek titeket: hogyhakell, az életeteket is feláldozzátok
embertestvéreitekért.Ezaboldogságtitka.Deehhezlélekben
szegénynekkelllenni,vagyisnemszabadragaszkodnisemmi-
hezéssenkihez.Neengedjétek,hogyaszíveteketlefoglaljaa
teremtmény,vagyateremtettdolog.Aszívetekbenazelsőhely
Engem illet meg,Aki az életemet adtam oda értetek. Ezért
engedem meg, hogy csalódjatok a teremtményekben, vagy
elveszítsétek a teremtett dolgokat.Azért, hogy egyedülHoz-
zámkötődjetek,ésazégiekhezragaszkodjatok.Nemazszámít,
hogyezenaföldönboldogokvagytok-evagysem,hanemaz,
hogy elnyerjétek az örök boldogságot, és vágyakozzatok azt
elérni.Hacsakegyetlenpillanatraisláthatnátokazt,amitIsten
azörökkévalóságbannektekkészített,mindenszenvedéstzok-
szó nélkül, boldogan vállalnátok, csakhogy azt elnyerjétek.
SzentPálelragadtatottaharmadikégig,vagyisamennybe,és
utánaeztírta:aföldösszesszenvedésenemmérhetőamenny
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örökboldogságánakegyetlenpillanatához.Ezértvállaltőmin-
den szenvedést Értem, Irántam való szeretetből. Ezért írta:
mindenkinek amindene lettem, csakhogyKrisztusnakmeg-
nyerjem a lelkeket. A szenteknek nincs magánéletük. Őket
utolsó leheletükigcsakezazegyvágyűzi,hajtja,hogymin-
denkitmegtérítsenekakeresztényhitre,hogyöröküdvösségre
vezessékanépeket.Ezértparancsoltam:hirdessétekazevan-
géliumotmindennépnek!Ezafeladatamindenmegkeresztelt
embernek.Hirdessétekéletpéldátokkal,mert csak így lesztek
hitelesekazemberekelőtt!Hirdessétekszavaitokkaléscsele-
kedeteitekkel!Deahhoz,hogyeztmegtegyétek,nektekismeg
kell ismerni az evangéliumot, és gyakran kell járulnotok a
szentségekhez(szentgyónás,szentáldozás),hogymegerősítse-
lek titeket, hogy a szívetekbe térjek, és Engem hordozzatok
körül a világban.Akkor meg fogjátok ti is tapasztalni, amit
SzentPál:élekpedigtöbbémárnemén,hanemaKrisztusél
bennem.Ezaboldogélettitka,ésezvezetelazörökéletre.

Elérkezikmindennekavége,ígyennekakorszaknakis.Eljön
azéletetekvégeis,denemmindegy,hogyhogyanzárulle.A
faarrazuhan,amerredől.Aszokásnagyúr.Deszabadakara-
tot és értelmet kaptatok.Ha el akartok szakadni a bűntől, és
Hozzám akartok csatlakozni, Én ehhez minden kegyelmet
megadok.Denektekkelldönteni.Helyetteteksenkisemdönt-
het.Aszerint, ahogydöntötök, viselnetek kell a következmé-
nyét,méghozzáörökre!Higgyétekel,azértintézemhozzátok
felhívásaimat, mert Én tudom, hogy mitől akarlak megóvni
titeket.Alegnagyobbrossztól,akárhozattól,amelyörökkétart.
Kicsinyeim!A földi lét rövid. Szüntelen készenlétet kértem,
mertnemismerhetiteksemanapot,semazórát.Higgyétekel,
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nagyonfélelmetesaszámadásElőttem,azörökBíróelőtt.Ha
nem imádkozik értetek valaki, örökre elveszhettek. És ma
olyankevesenimádkoznak!Ezértmondom:térjetekmegmég
ma,mégmost,mertnemtudjátok,mithozaholnap!Nagyon
szeretlektiteket.Megakarlakóvni.Detiiskelletekhozzá.Ha
elutasítotokEngem,azörökéletSzerzőjét,akkorasátánveszi
át a helyemet, és a kárhozatba taszít. Ettől akarlakmegóvni
titeket.

Kislányom!Az élet rövid.Hamarosanmegállsz Előttem. Élj
szentül!Légykészenlétben!Anapotésazórátnemtudhatod,
de azt igen, hogy közel van. Addig is csak Engem láss a
keresztfán.Belőlemmeríts erőt.Ha bántanak, ne fájjon.Adj
értehálát.Tudd,hogyVelemisígybántak.Gondoljarra,hogy
Énszeretlek.Jobban,mintaföldösszesembereegyüttvéve.Én
gondoskodomrólad,ésnemhagyom,hogyelkeseredj.Nagyon
szeretlek.AVéremet ontottam érted.Az életemet adtamoda
érted.Légyboldog!NemsokárameglátszEngemszínrőlszín-
re.Mindörökkéegyütt leszünk,ésörömödneksohanemlesz
vége.”

2009.szept.1.SzentségimádásonJézus:„Most jönelanagy
figyelmeztetés.Amikorasátánazthiszi,hogygyőzött,akkor
jövök Én. Megadom a tisztánlátás kegyelmét mindenkinek,
hogymegkülönböztessék a jót a rossztól, az életszentséget a
bűntől.Asátánmármindentösszekavart.Márolyanzavarosa
szellemilégköravilágban,hogyavilágfiainemtudjákmeg-
különböztetni a jót a rossztól, abűnt akegyelemállapotától.
Ellenfelem az egész világot félrevezette. Csak a Szentlélek
adjamegatisztánlátást.ŐtárasztjakiAtyámmindenemberre,
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külön-különmindenszemélyre.Akkormegkapjákatisztánlá-
tást,ésennekfényébenkelldönteniükaddigibűnöséletmód-
jukmellet,vagyMellettem,AkiSzentvagyok,Akimegváltot-
tam,éséletszentségrehívtammegőket.Sohanemlátottkegye-
lemköszöntavilágra.Azelsőpünkösdkorcsakapostolaimra
áradt ki a Szentlélek. Ők adták tovább mindazoknak, akik
készekvoltakbefogadni.Mostmindenemberrekivételnélkül
kifogáradni.Megadjaatisztánlátást,hogyfelismerjékbűnei-
ket, és megbánják azokat, az életszentségben élőket pedig
tökéletesítse.Azevangéliumbanmondtam,hogyavégsőidők-
ben jelek lesznek az égen. Ilyen jel Édesanyámmegjelenése
Megjugorjéban, ahol soha nem látott hosszú ideig,már több
mint28évenapontamegjelenik.Ennekhatalmasokavan.Az,
hogyavilágeltávolodott Istentől,éssohanemlátottbűnten-
gerbenfetreng.Édesanyámszelíden,szeretettel,jelenlétévelés
üzeneteiáltalmegakarjamentenigyermekeitazörökhaláltól.
Örüljetekannak,hogynektekadtamŐtakereszten,hogyvan
közbenjárótok Nálam a mennyben,Aki lejön közétek, hogy
megerősítsehiteteket,hogyvanéletahalálontúl,éshogyezaz
életörökkétart.Denektekkellkiérdemelnihitetekésszeretet-
bőlfakadójócselekedeteitekáltal.Édesanyámmegjelenésének
rengetegjógyümölcsevan.Jóllehet,asátánsokáigtámadta,de
erről lehet felismerni,hogyIstentőlvaló.Gyermekeim,higy-
gyetekazégiüzenetekben!VessétekösszeaSzentírással!Ha
tartalmilag megegyezik vele, vagyis az életszentségre, az
imádságrahív,akkoraztmegkellfogadni,mertezatiüdvös-
ségetek.Ellenfelemsohasemfogerrebuzdítani.”

2009.szept.19.Szentmisén,szentáldozásutánJézus:„Eljönaz
óra,sőtmár itt isvan,amikormegölnek titeketMiattam.Al-
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kossatok egy nagy családot! Imádkozzatok egymásért! Így
nemtudréstütniközöttetekasátán.Nagyonnagyszükségetek
vanegymásimájára.”

2009.szept.27.SzentségimádásonJézus.„Drágakislányom!
Azidőközel.Márlátszanakajelek.Csakapillanatatiétek,és
nemtudjátok,hogymelyikpillanatazutolsóatiszámotokra.
Ezért kértem a szüntelen készenlétet.Az idő az Enyém. Én
döntöm el, hogy kinek mennyit adok belőle.Minden az Én
kegyelmem.Mindnyájatokkalöröktervemvan.Deazttidön-
titekel,hogyigennelvagynemmelválaszoltokrá.Kicsinyeim,
értsétekmeg,hogycsakegyéletetekvanittaföldön.Ittdőlel
a folytatás, amely örökké tart. Ezért nagyon fontos minden
döntésetek,hogyMellettemvagyEllenemfoglaltokállást.Ha
Engemválasztotok,asátántehetetlenleszveletekszemben.De
haEngemelutasítotok,kiszolgáltatjátokmagatokatellenfelem-
nek.Éntiszteletbentartomszabadakaratotokat.HaNélkülem
akartokélni,Énátengedlek titeketellenfelemnek,aki ravasz,
rászed,ésegyáltalánnemtartjatiszteletbenszabadakaratoto-
kat.Egyetlen rossz döntésetekkel az egész életeteket, sőt, az
örökéleteteketiselronthatjátok.Ezértmondtam:éljetekszün-
telenkészenlétben,vagyistartsátokmegtörvényeimet,ésmin-
digdöntsetekaszeretetmellett,mertezafőparancs.Aszeretet
kizárminden rosszat.Ha szeretsz,nem tudszbűnt elkövetni,
csak jót tenni.Ha a jót teszed, az neked a legjobb,mert Én
megjutalmazlak érte, sokszormár ebben az életben is, de az
örökhazábanmindenképpen. Imádkozzatokegymásért, hogy
szüntelenültegyétekajót.Adakozzatok,segítsetekaszűkölkö-
dőkön,ésakkora földmennyországgáváltozik,ésmindenki
üdvözül.”
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2009.szept.28.SzentségimádásonJézus:„Drágakislányom!
Azidőközel.Tégymindentúgy,minthamindigezenaföldön
élnél!Delélekbenéljúgy,minthamárakövetkezőpillanatban
meg kellene halnod! Légy lélekben szegény! Ne kötődj, ne
ragaszkodjsemmihezéssenkihez,csakéskizárólagtörvénye-
immegtartásához!Értsétekmeg:csakaszeretetszámít.Ezaz
egyetlenbelépőamennybe.Szeretetbőlontottamkiérteteka
Véremet,amelymindnyájatoklelkénottcsillog,mintmegvál-
tásotok pecsétje. Nektek is szeretnetek kell egymást, mert
továbbkelladnotokTőlemkapottajándékaitokat.Minéltöbbet
adtok, annál gazdagabban tértekhazaországomba.Deminél
többet tartotokmegmagatoknak,annálszegényebbek lesztek
azörökhazában.Nélkülemsemmitsemtehettek.Azért,mert
Énvagyokaszeretet,a jóság,azirgalom,ahűségésabéke.
EzértcsakBennemcselekedhetiteka jót.Csakakielkötelezi
magátNekem,csakaz,akitörvényeimszerintél,lehetszentitt
aföldön,ésnyerielazörökéletet.Vigyázzatok!Virrasszatok!
Ezazt jelenti,hogyszüntelenül tegyétekajót,és tartsatokki
Mellettem,mertcsakahűségeseknyerikelazországot.”

2009.szept.30.SzentségimádásonazÚrJézus:„Drágakislá-
nyom!Azidőközel.Írjál!Használjkimindenpercet!Akörül-
ményeketÉn irányítom.Haakarod,nemsokárakiadodköny-
vünket. Tegnap is megláthattad, mennyire tanácstalanok és
vezetésre szorulókmégaNekemszenteltek is.Ezértnagyon
fontos,hogytanításom,amelylélekésélet,gazdagítsaésútba
igazítsa testvéreidet. Te nagyon sokat kaptál. De ők rajtad
keresztülkapják tanításomat.Ezért sürgetlek,mert az időel-
száll,ésmindenpercértkár.Sok,rengeteglélekmenekülmeg
akönyvünkáltal.Mármegtapasztaltad,hogyezazéletharca
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sátánnal.Fegyveretekatudás,azIstenismerete,ésahit,amely
által ellene tudtok mondani a kísértéseknek. Ezért adtam
parancsbaapostolaimnak:hirdessétekazevangéliumotminden
népnek!Nekedpedigeztmondom:mindent,amitTőlemhal-
lasz,írdle,ésaddközre!Eztkéremtőledszámon,mertírása-
idáltalfelakaromráznieztatudatlannépet.Aztakarom,hogy
megismerjenekEngem,Aki avégtelen szeretetvagyok,mert
ellenfelem torz istenképeket fest Rólam, hogy távol tartsa
Tőlemalelkeket.PedigÉnszomjazomRájuk,ésmindenke-
gyelmetmegadoknekik,hogyüdvözüljenek.”

2009.okt.12.Szentmisén,ÚrfelmutatáskorJézus:„EzazÉn
értetekátdöföttSzívem,amelybőlVérésVízfolytki.Végte-
lenülszeretlekbenneteket.Kimondhatatlankeserveskínszen-
vedésem és kínhalálom által szereztem meg nektek az örök
üdvösséget.Aztakarom,hogymindenkiüdvözüljön.Tisesaj-
náljatokáldozatokathoznia lelkekmegmentéséért.Azérten-
gedemmeg,hogyszenvedjetekésáldozatokathozzatok,hogy
részesítselek titeketdicsőségembenáldozataitokésszenvedé-
seitekmértékében.Amennybenazalegboldogabb,akimindig
igentmondottföldiéletébenazÉnakaratomra.”

2009.okt.15.SzentségimádásonJézus:„Drágakislányom!Az
időrövid.Készülj!Beteljesülnekapróféciák.Szüntelenimád-
kozzatok! Most még többet imádkozzatok! Ellenfelem érzi,
hogy közeledik a veszte, ezért elszánt dühvel támad rátok,
hogyminél több lelket rántsonmagával apokolba.De irgal-
mamvégtelen.Készenállok,kinyújtomjobbomatmindenbű-
nösfelé,hiszSzentVéremetlátomlelkükön.Elégegyfohász,
egy sóhaj, ha kimondjátok: Jézus segíts! Én megmenekítem
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őket.Mosthatványozottankérlektiteket,imádkozzatok,imád-
kozzatok, imádkozzatokaszegénybűnösökért,demindenek-
előttazEgyházért,mertnagyüldözéselőttáll.Kérjétekmaga-
tokraésazEgyházmindentagjáraazállhatatosságkegyelmét,
mertakimindvégigkitart,azüdvözül.AkimegtagadEngemaz
emberek előtt, azt Én is megtagadom Atyám előtt. Ez a
Szentírás, és ennek be kell teljesednie. Ebből egy betű sem
veszhetel.Mintahogyazesőmegáztatjaaföldet,és termést
sarjaszt belőle, úgy az Én igém is beteljesíti küldetését.
Szavaimlélekésörökéletmindazoknak,akikmegtartják.De
öröktűzéspokolmindazoknak,akikmegvetik.Jólvigyázza-
tok!Énnemvagyokszemélyválogató.Nálamcsakacseleke-
detekszámítanak.Erreadokörök jutalmat,vagyörökbünte-
tést.Tartsátokmegparancsaimat,akkorüdvözültök.
Azidő,ahaladéklejár.Nagyonrossznapokkövetkeznek.Élje-
tek szüntelen készenlétben, mert nem tudjátok sem a napot,
semazórát.Apróféciákbeteljesülnek,mertazemberiségnem
akar letérni bűnös útjáról. Csak a rosszat választja. Imádko-
zóimkicsiseregérevalótekintettelmársokhaladékotadtam.
Vannakbüntetések, amelyeketvisszavontam.Folytassátokaz
imát!Titeket,akikbefogadtátokahitkegyelmét,errőlkérlek
számon.”

2009. okt. 22. Szentségimádáson Jézus: „Drága kislányom!
Eljönazóra,sőtmárittisvan,amikorbeteljesülnekszavaim.
Mostmég írod őket, holnapmár valóra válnak.Készüljetek,
mertolyanidőkjönnek,amilyenekmégnemvoltak,ésnemis
lesznek.Készüljetek!Alelketeketkészítsétek,hogykitudjátok
inniakelyhet,amelyetÉnkiittam.Legyetekkészekarra,hogy
megvalljatokEngemazemberekelőtt.Meghurcoltatás,üldö-
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zéséskivégzésleszazosztályrészetek,denagyleszjutalma-
tok amennyben. Készüljetek!A sátán dühödt erővel támad.
Mindighazudik.Ajóégiszealattvezetfélremindenkit.Csak
azismerifelaljashazugságait,éscsakaztudellenemondani,
aki szüntelenül imádkozik. Most még nagyobb szükségetek
van az önmegtagadásra és az imára. A sátán félrevezeti az
egészvilágot.Családtagjaitokonésakörnyezetetekenkeresz-
tülgyötörtiteket,merttifelismertétekahelyesutat,amelyen
Engemkövettek,ésnagyszívfájdalmatokoznaknektekmind-
azok, akik a sátán kelepcéjében vergődnek. Kicsinyeim, ne
bánkódjatok, csak kitartóan imádkozzatok! Én cselekszem.
Mindenimátokatésfohászotokatmeghallgatom,ésmegadom
nektek az üdvösségre vezető kegyelmet. Énmindenható va-
gyok,ésaszívekmélyén,arejtekbenműködöm.Nemvagyok
személyválogató. Megítélek mindenkit cselekedetei szerint.
Nálamcsakaszándékszámít.Haszándékotokattiszta,önzet-
lenszeretetvezeti,örökértékevan.Kérvekérlektiteketgyer-
mekeim, szeressétek egymást úgy, ahogyÉn szerettelek tite-
ket! Osszátok meg egymással javaitokat! Én gondoskodom
rólatok.Minéltöbbetadtok,annáltöbbetkaptok,mertEngem
nemlehetfelülmúlnisemmiben,különösennemabőkezűség-
ben.Vigyázzatok!Legyetekéberek,mertmindenhirtelenjön.
Zárjátokbe szívetek ajtajátmindenkísértés előtt, akkornem
árthatnektek.Denyissátoktágraakegyelemözöneelőtt,hogy
átjárjon és átalakítson titeket az Én fényem és szeretetem.
Krisztusilelkűemberekkékellválnotok!Eztjelentiakeresz-
ténynév,amelyetviseltek.Nemelégahetiegyszentmise.Az
evangéliumtanításaszerintkellélnetekahétköznapokbanis!
Ezazevangéliumiéletszentség.Lelkilegszüntelenülfejlődni,
tökéletesednikell.Csakígynyerhetitekelazországot,éscsak
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így tudtok segíteni szegény,bűnökben raboskodó testvéreite-
ken.Legyetekvilágítófáklyák,legyeteksó,amelymegízesíti
az ételt. Életpéldátokkal mutassatok irányt testvéreiteknek a
Felémvezetőúton.”

2009. okt. 25. Szentségimádáson Jézus: „Drága kislányom!
Nagyon szomorú a Szívem. Népem süket, vak és konok.A
Bűnökmárazégbecsapnak.Nemnézhetem tovább tétlenül.
Közbe kell avatkoznom. Felhívásaim, kéréseim hiábavalók.
Mindsüketfülekretalálnak.Masemismerikfelazidőkjeleit,
ugyanúgy,mintamikorköztükjártam.Ezazértvan,mertakkor
meg kellene változtatni az életüket. El kellene szakadniuk a
bűntől.Sajnosabűnjobbankellnekik,mintÉn,aMegváltó.
Engem megvetnek, bűnös életmódjukhoz ragaszkodnak.
Gyermekeim! Ti, akik kitartotok az önmegtagadásban és a
kereszthordozásban, kérve kérlek benneteket, vigasztaljátok
megszegényvérző,értetekátdöföttSzívemet!Engeszteljetek
a szegény bűnösökért! Ajánljátok fel magatokat engesztelő
áldozatulAtyámnak!Szenvedéseiteketésáldozataitokategye-
sítsétekazÉnretteneteskínszenvedésemmeléskereszthalálom
örökérdemeivel,éségiÉdesanyátokszeplőtelenhétfájdalmas
Szíve és könnyei által ajánljátok fel a dicsőséges Szent-
háromságimádásáraésengeszteléséreavilágvégezetéigelkö-
vetettösszesbűnökért.Atyám,tekintettelSzentVéremre,nagy
szeretettelnézlerátok,éssoklélekmenekülmegakárhozat-
tólegyilyenfelajánlásnyomán.Atyámvégtelenülirgalmas,és
mindenlelketüdvözíteniakar.Haegylélekneksemmiérdeme
sincs,hogyüdvözítse,akkoratiáldozataitokért,amelyetSzent
Véremmelegyesítetek,megmentiabűnöst,akiapokolhelyett
atisztítótűzbekerül.Ottmegtisztul,ésbemehetamennybe.De
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atiáldozataitoknélkülörökreelveszne.Nemtudjátokfelfog-
ni,milyennagyörömésdicsőség ez azÉn számomra, hogy
SzentVéremnemomlotthiábaazértabűnösért.

Elérkezett azóra.Megkellbüntetnemeztavilágot.Hiábaa
szépszó,azüzenetek,aszeretet.Nemszívesenteszem.Olyan
ezNekem,minthaMagamatbüntetném…Nincsráemberiszó,
amit érzek. Darabokra szaggatják szerető Szívemet...Atyám
mindent szépnek és jónak teremtett.Tökéletesnek.ASzabad
akaratotésazértelmetazemberméltóságáraadta.Azért,hogy
tudjonválasztania jóésa rosszközött.Azért,hogyviszont-
szeressen Engem, Megváltóját, Atyámat, Teremtőjét, és a
Szentlelket,AkiMagaimádkozikalélekben,feltéve,habeen-
gedikoda.Ehelyettazemberabűntválasztotta.Akapzsiság,a
hatalomésaszexföldreterítette,megvakította,elborítottaaz
elméjét.Felkellvilágosítanomőket.Mivelaszónemhasznál,
tettekkel.Megfosztomőketazanyagijavaktól,ahelyébeMa-
gamat kínálom fel nekik. Templomaim még nyitva állnak.
Mindennap felmutatnakEngemazoltáron.HaHozzám jön-
nek,Éngondoskodomróluk,ésmegmentemalelküket.
Megfosztom őket a hatalomtól, helyette örök dicsőségemet
kínálom fel nekik.Megnyitom szemüket a Szentírásra, hogy
abbóltáplálkozzanak,kavicsokhelyettigazgyöngyötbirtokol-
janak.
Végülundorttámasztokbennükaszexiránt.Helyettefelkíná-
lomnekikisteniszeretetemet.Alelkükbeárasztomszeretetem
lángját,ésazÉnbékémmeltöltömbeőket.EzazÉn„bünteté-
sem”.Mindeznagykegyelem,mertalelkekmegmentéséreirá-
nyul.Decsakazokrészesednekbenne,akikbefogadják.Ezért
imádkozzatok gyermekeim, hogy ha kereszteket adok, meg-
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nyissáklelküket,éskegyelmeimetbefogadvamegtérjenek,és
elnyerjékazörökéletet.

Fogadjelmindentúgy,ahogyvan.MondjTeDeumot(hála adó
ima, Hozsanna 276/A) mindenért.Akkor nem tud támadni a
sátán. Tudod, hogymennyi lelketmentekmeg szenvedéseid
által?Rengeteget.AkeresztekhoznakközelHozzám.”

2009. nov. 2. Szentségimádáson Jézus: „Drága kislányom!
Halottaknapjavan.Elérkezikavégmindannyitokszámára.Ez
anaperrefigyelmeztettiteket.Eztazéletetarrakaptátok,hogy
felkészüljetekazörökéletre,éselnyerjétekazt.Gyermekeim,
értsétek meg, csak a szeretet számít. Erre kapjátok az örök
jutalmat. De jaj annak az embernek, aki nem akar szeretni.
Mondomnektek:mindengondolatotok,szavatokéscselekede-
tetekfelvanjegyezveazégben.Előttemsemmisemmaradhat
rejtve. Életetek végén,mielőtt a lelketek kijön ebből a földi
testből,azegészéletetekleperegelőttetekúgy,ahogyleéltétek,
deakkormárazÉnszememmelfogjátokvégignézni,éstudni
fogjátok,hogyholvanahelyetek.Nagykegyelematisztítótűz.
Enélkülszintemindannyianelkárhoznátok.Deneelégedjetek
megazzal,hogyodakerülhettek,hanemtörekedjetekazélet-
szentségre,mertatisztítótűzbenrendkívülnagygyötrelmeket
élnekátatisztulólelkek.Mégabocsánatosbűnöktőlistartóz-
kodjatok! Irtózzatokmindenbűntől!Asátánt lássátokbenne,
aki a jó égisze alatt sugallja nektek, de ti utasítsátok el,már
amikorközeledik,éskísért.Neegyezzetekbelesemmibűnbe,
mert az ellenetek van.A ti lelketek kárára, örök kárhozatára
irányul.Ticsakmaradjatokmeg törvényeimmegtartásamel-
lett.Ebbőlsemmikárotoknemszármazik,sőtezöröküdvös-
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ségetekzáloga.Nézzetekfölakeresztre!Alegszörnyűbbkín-
szenvedéseimáránszereztemnektekörökéletet.HaNekem,az
ártatlannakésSzentnekennyitkellettszenvednematimegvál-
tásotokért,mertMagamravettematibűneiteket,ésÉnszen-
vedtemhelyettetek,nektekmagatoknakmennyitkellszenved-
ni, ha elutasítjátok ezt a nagy kegyelmet, és mégis a bűnt
választjátok.Mondomnektek:haatisztítótűzbőlésapokolból
visszajöhetnének a földre az emberek,mind szentül élnének.
Fogadjátok meg intésemet, mert szavaim lélek és örök élet
mindazokszámára,akikmegtartják.Deörökhaláléskínszen-
vedés mindazoknak, akik megvetik, és a bűnt választják.
TérjetekmegHozzám,amígmégnemkéső!Mondomnektek:
nehalogassátokazidőt,mertnemismeriteksemanapot,sem
azórát.Legyetekéberek,hogyneérjenkészületlenülahalál!
Ezalegfontosabb,adöntőpillanatmindnyájatokszámára.Erre
kaptátok egész földi életeteket, hogy kincseket gyűjtsetek az
örökéletre.Maradandó,örökkincseket,amelyeketazönzetlen,
tisztaszeretetállandógyakorlásávalérdemeltekki.Erretöre-
kedjetek! Személyválogatás nélkül mindenkit szeressetek!
Mindenkinek segítsetek, akiket elétek hozok! Mindenkiben
Engemlássatok,mertÉnfizetekmegnektekörökjutalommal.
Mindennapimádkozzatokajóhalálkegyelméért!”

2009. nov. 11. Szentségimádáson Jézus: „Drága kislányom!
Eljönazóra,sőtmárittisvan,amikorbeteljesülnekszavaim.
Az időrövid.Éljetekkészenlétben,mertnemtudjátoksema
napot, sem az órát.Hamarosanmegmutatom hatalmamat, és
igazságosságombanítélemmeganemzeteket.Akkormegtud-
ják, hogy Én vagyok az Úr. Mert Isten arra teremtette az
embert, hogy szeretetben éljen. Szeresse Istenét, Teremtőjét
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teljes szívéből.A felebarát iránti szeretetrepedigÉnMagam
adtampéldátakeresztfánazzal,hogyazéletemetadtamoda
értetek.Avilágfiainakmégisabűnkell.Amammontimádják,
amit itt hagynak.A testi élvezeteknek hódolnak, ami hamar
elmúlik.Hatalmaskodnakanépek fölött, kizsákmányolják és
megölikőket.Nemszámolnakazzal,hogyvanIstenazégben,
Aki számon kéri őket. Kicsinyeim! Ti, akik szerettek, és
engesztelitekazÉnhalálrasebzettSzívemet,éljetekszeretet-
benésegyetértésben! Imádkozzatoka szegény, szerencsétlen
bűnösökért,akikvakok,süketek,mezítelenekésbénák.Mert
nemakarjáklátniazigazságot,hogyÉnvagyok.Nemakarják
hallani az evangéliumot, amely a szeretetre tanít és az örök
életrevezet.Mondomnektek,megismaradnakvakságukban
és süketségükben, hacsak ti, kicsi engesztelő gyermekeim le
nem esditek számukra a megtérést, a hit befogadásának a
kegyelmét. Higgyétek el, kizárólag értetek, imádkozó kicsi
seregemérttartomfenneztavilágot.Dehamarosanmegtisztí-
tom, mert rengeteg lélek elvész a tengernyi bűn miatt.
Legyetek éberek! Éljetek szüntelen készenlétben, hogy ne
érjenváratlanul!Járuljatokrendszeresenabűnbocsánatszent-
ségéhez!Nehalogassátokaszentgyónást!Nemelégmegbán-
ni,megiskellgyónnibűneiteket!Azutántisztalélekkelfogad-
jatokEngemaszívetekbe,mertrengetegkegyelmetadoknek-
tek.ÉnleszekaszívetekKirálya.ÉnMagamvezetlektiteketaz
örökéletre.AkiEngemeszik,azörökkéélnifog.”
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MáriaJuliannaáltalkapottimák

2008.okt.26.SzentségimádásonJézus:„MonddNekemgyak-
ran: Jézusom, Szerelmem! Kedvesebb vagy nekem, mint az
egészteremtettvilág.CsakNekedakarokmindigmegfelelni.
CsakTe vagy fontos számomra, és az, amitTe akarsz, hogy
megtegyek.Légyaz énKirályom,Uramés Istenem!Minde-
nemTevagy.Tégedszeretlekteljesszívemből.CsakTeutánad
epedek.MindengondolatomTevagy.Ölelőkarodbavágyom,
hogyszeretőSzívedenvalljammegNekedörökszerelmemet.”

2009. márc. 24. Szentségimádáson Jézus: „A Nekem tetsző
imapedigez:Jézusom,haTeakarod...Leborulvaimádlak,sze-
retlek Téged. Hálát adok Neked akkor is, ha megadod amit
kérek, akkor is, hanem.TeljességgelRádhagyatkozom.Tu-
dom, hiszem, hogyTe az üdvösségemet akarod. EgyedülTe
tudod,miválikajavamra,ésaztmegisadod.Ezértdicsőítelek
Téged most és mindörökkön örökké. Hálát adok mindenért.
Önmagadért szeretlek, imádlakTéged teljes szívemből,mert
Temindenekfölöttszeretetreméltóvagy.
Ha ilyen lelkülettel imádkoztok, nagyon megörvendeztetitek
Szívemet. Kiárasztom rátok kegyelmemet, és mindent meg-
adok,amiazüdvösségetekreválik.Megéreztetemveletekiste-
ni jelenlétemet. Bármikor hívtok, megsegítelek.Az ítéletkor
pedigjobbomraállítalakbenneteket,mertengedelmesésalá-
zatosgyermekeimvoltatok,amígaföldönéltetek.”

2009.márc.31.SzentségimádásonaSzentlélekimájabennem:
„HőnimádottUram!MindenekfölöttszeretlekTéged!HaTe
rámnézel,elolvadok.Tekintetedáthatolbensőmön,mintatűz,
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éselolvadbennemalelkem.HaTevelemvagy,megnyugszom.
A béke, amelyet belém árasztasz, olyan, mint az óceán.
Végeláthatatlan,békésésszelíd.HaTeszólszhozzám,azböl-
csességetad.Céltésértelmetkapazéletem.Értelmemszeme
pedigmegkapjaa tisztánlátást.MindigcsakVeledvágyódom
együttlenni!Olyanjó,hogyTesohasemtagadodmegMagadat
tőlem!Kérlek,sohanetávozzelaTekisostyádtól,tőlem!Te
vagyazélet,aboldogságésazörökkévalóság.Óimádottvég-
telenSzeretet,gyógyítsmegengem!Add,hogykigyógyuljak
mindenönzésemből,türelmetlenségembőléskételyemből!Te
légybennematűzszikra,amelylángralobbantjaszívemet,lel-
kemet,amelyegyrecsakUtánadeped!Ókérlek,formálj,ala-
kíts Magadba engem! Add, hogy meghaljak magamnak, és
csakNekedéljekörökkönörökké!Ámen.”

2009.ápr.21.SzentségimádásonaSzentlélek imájabennem:
„Drága Jézusom, imádlak Téged! Szívem csak arra vágyik,
hogyTéged láthasson. Értelmem csakTéged szomjaz. Légy
velemmindig,mindörökké,óáldott,óédesÜdvözítőm,egyet-
lenKirályom!”

AzÚrJézus:„Nagyonszeretlektéged.Imádjésszeress,mert
csakennekazegynekvanértéke itt lenna földön, és fenna
mennyben. Az angyalok és a szentek mind ezt teszik.
Szüntelenimádnak.”

ASzentlélek:„Légyáldott,ószentekSzentje!Te,Akiamagas-
ságosmennyből,SzentAtyádölébőlleszálltálközénk,ebbea
nyomorúságos siralomvölgybe.Oly nagyon szerettél, hogy a
SzentSzűzméhébenTestetöltöttél.EzaTestésezaVérletta
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mi megváltásunk drága záloga a keresztfán. Ó Jézus, ó Te
drágavégtelenSzeretet!Mindentmegtettél,mindentodaadtál
értünk! Kérlek, adj nekünk a Te szeretetedből, hogy Téged
méltóképpen viszontszeressünk! Te odaadtad az életedet
értünk.Tekínhaláltszenvedtélamibűneinkért.Kérünk,add,
hogy mi is kövessünk Téged az önzetlen tiszta szeretetben!
Tégedszolgáljunkembertestvéreinkben,éshaúgyakarod,mi
ismeghaljunkÉrted,ahitünkért,éshakell,embertestvérein-
kért.Ámen.”

2009.máj.1.Elsőpéntekendu.3órakor,akegyelemórájában
itthonakeresztutatimádkoztam.EkkorazÚrJézusezeketaz
elmélkedéseketmondtaalelkemben:

I.állomás:Jézusthalálraítélik
„Halálra ítéltekEngema tibűneitekért.Nemsokára titeket is
halálraítélnek,mertazÉnkövetőimvagytok.”

II.állomás:Jézusmagáravesziakeresztet
„Magamravettemértetekakeresztet.Tiismagatokraveszitek
másokterhét–Énértem.”

III.állomás:Jézuselőszöresikelakereszttel
„Elsőesésemazértvolt,hogytiteketfelsegítselek.Tiissegít-
sétekfelmindazokatabűnből,akiketelétekhozok.”

IV.állomás:JézustalálkozikÉdesanyjával
„Édesanyám megvigasztalt Engem. Nektek adtam Őt, hogy
titeketismegvigasztaljon.”

155



V. állomás: Cirenei Simont kényszerítik, hogy segítsen a
keresztetvinni
„Amikormárteljesenkimerültem,CireneiSimonsegítettvinni
a keresztet. Mellétek is adok segítőket, hogy beteljesítsétek
öröktervemet.”

VI.állomás:VeronikakendőjétnyújtjaJézusnak
„VeronikamélyrészvéttelvoltIrántam.Tiislegyetekrészvét-
telbajbajutott,szükségetszenvedőfelebarátaitokiránt.Engem
lássatokmindegyikben!”

VII.állomás:Jézusmásodszoresikelakereszttel
„Amikormásodszorestemelakereszttel,eztamegátalkodott
bűnösökérttettem.Engeszteljetekértük,hogyfelkelvéngyen-
geségükből,megerősödjenekahitben,éséletszentségrejussa-
nak!”

VIII.állomás:Jézustalálkozikasíróasszonyokkal
„AzasszonyokEngemsirattak,miközbenÉnazőbűneikmiatt
szenvedtem. Ne kövessetek el bűnt, mert Én misztikusan a
világvégéigszenvedekmindenbűnmiatt.”

IX.állomás:Jézusharmadszoresikelakeresztsúlyaalatt
„Harmadikelesésemavesztükbe,akárhozatbaindulólelkekért
volt.Hailyeneketláttok–sajnossokvan–,teljesszívetekből
imádkozzatok értük, és ajánljátok fel magatokat engesztelő
áldozatul.Ezzelsoklelketmentetekmegazörökkárhozattól.”

X.állomás:Jézustmegfosztjákruháitól
„Levetkőztettek,hogyezzelismegalázzanak.Tiöltöztessetek
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felazáltal,hogyszemérmesenöltözködtök,ésmegtartjátoka
szenttisztaságot!”

XI.állomás:Jézustkeresztreszögezik
„AkeresztreszögeztekEngematiüdvösségetekért.Csakúgy
tudjátok elnyerni az örök életet, ha teljes önmegtagadásban
éltek,éshordozzátokÉrtemakeresztet.”

XII.állomás:Jézusmeghalakereszten
„Meghaltamértetekakereszten.Tiishaljatokmegabűnnek,
ésakkorfeltámadtokazörökéletre.”

XIII.állomás:Jézustleveszikakeresztről
„Amikorlevettekakeresztről,SzentAnyámfogadottazölébe.
Ti is fogadjatokEngemaszívetekbemindenszentáldozáskor
olyannagyszeretettel,ahogyaneztŐtette.KérjétekmegŐt,
tanítson meg titeket Engem szeretni. Kérjétek el az Ő
SzeplőtelenszeretettőllángolóSzívét!”

XIV.állomás:Jézustsírbahelyezik
„Amikorsírbahelyeztek,SzentÉdesanyámatcsakaz tartotta
életben, hogy hitte: harmadnapra feltámadok. Ti is, amikor
nagyfájdalomnehezedikaszívetekre,higgyétek,hogyegyszer
minden elmúlik, és a mennyben, örök boldogságban fogtok
élni.”

2009.máj.3.SzentségimádásonJézus:„MonddNekemgyak-
ran: Imádott Jézusom, egyedüli örömöm és vigaszom!
SzeretlekTégedteljesszívembőlésteljeslelkemből!Aszívem
csak Érted lángol. Te vagy a szeretet lángoló tűzhelye,Aki
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lángragyújtottaszívemet.Azótaebbenaszeretetlángbanélek,
égek.Ó,milyjólesikezszívemnek!Maradjvelemmindig,ó
végtelenszeretet!TöltsdbeszívemetazIrántadvalószeretet-
tel és imádással! Foglalj le Magadnak engem, hogy mindig
csakRádgondoljak,ésegyedülcsakaTiédlegyek!Ragadjki
engemebbőlasiralomvölgyből!EmeljMagadhoz!Öleljakeb-
ledre, hogy dobogó Szíveden ismételjem örökkön örökké:
Szeretlek Jézusom, és hálát adok Neked mindenért!
Köszönöm, hogyVeled lehetek, ésVeledmaradhatokmind-
örökké.Ámen.”

2009.máj. 8.SzentségimádásonaSzentlélek így imádkozott
bennem: „Drága, imádott édes jó Jézusom!Mindenek fölött
szeretlekTéged!Aszívemelepedavágytól,hogyszínrőlszín-
relássalak!DenemcsakTéged,hanemhőnimádottMennyei
ÖrökÉdesatyámat,aSzentlelket,ésaTeSzűzAnyádat,Akiaz
énégiÉdesanyámis.SzentJózsefApukámat,aszenteketésa
szent angyalokat.NagyonvágyomhazamenniHozzád, Jézu-
som! Csak egy remény éltet: a Te ígéreted. „Aki esz az Én
Testemet, és issza az Én Véremet, annak örök élete van.”
Tudom, hogy a számkivetés napjai egyszer letelnek, és én
Hozzádmegyek,énUram,énIstenem,énMindenem.Ó,mily
nagyonváromeztanapot!Addigis,amígvágyakozomebol-
dog, örömteli beteljesülésre, Szent Színed látására, a szívem
folytonosháladalténekelNeked,Megváltómnak,ésIstenem-
nek. Elfoglalommagam a szolgálattal, amivel megbíztál, és
legfőbbfeladatomaz,hogysugározzamszeretetedet,amellyel
betölteszmindenszentáldozásban,mindenimábanmindazok-
ra,akiketelémhozol–kivételnélkül.Jézusom,Temondtad:
boldogok,akiknemlátnak,ésmégishisznek.Valóban.
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Kimondhatatlanulboldogvagyok,mertélőhittelhiszem,hogy
Te velem vagy, ésminden, amit adsz, a jó és a rossz is aTe
kegyelmed, amely az örök életre vezet. Ezért megköszönöm
Nekedakereszteketésazörömöket.Köszönökmindent,éshálát
adokNekedmost,ésazegészörökkévalóságonát.Ámen.”

2009.máj.24.SzentségimádásonaSzentlélekimájabennem:
„HőnimádottédesjóJézusom!SzeretlekTégedteljesszívem-
ből,teljeslelkembőlésmindenerőmből!Tevagyafény,amely
megvilágosítjaelmémet.Tevagyatűz,amelylángralobbantja
szívemet.Tevagyazörökbölcsesség,amelymegtanítmindar-
ra,amiegyedülfontos,hogyhogyannyerhetjükelazörökéle-
tet.Tevagyazéletkenyere,ésazerősekbora,amely táplál,
felüdít,éséltetörökké.Tevagymindenjóságörökkútfeje,Aki
úgy szerettélminket, hogyÖnmagadat adtad értünk.Kérlek,
add nekünk a Te szeretetedet, hogy kövessünk Téged, a jó
Pásztort,Akiazörökéletösvényére terelszminket, engedel-
mes juhaidat, és leszállsz a legmélyebb szakadékba is, hogy
megkeresd az elveszettet. Ma különösen kérünk, hogy hozd
visszaelveszettbárányaidatazéletösvényére,mertigensokan
elcsatangoltakTőled,ésveszélyes, ingoványos talajonkeres-
nek élelmet, ahol nem találnak, és az örök halál leselkedik
rájuk.KérlekTéged,jóPásztorunk,Akiazéletedetadtadjuha-
idért,mentsdmegelveszettbárányaidat,hogyőkisdicsőíthes-
sékmajdSzentNevedetörökkönörökké.Ámen.

ImádottBárányom,éltetőKrisztusom!IstenBáránya,Akiál-
dozattálettélértünk,mertúgyszerettélminket!Kérlek,tisztíts
megbennünketmindenbűntől!Mosdtisztára,ragyogófényes-
re lelkünket, hogyméltó hajlékaid lehessünk!Vigyázz ránk,
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hogymindigellenemondjunkasátánnakésmindenkísértésé-
nek,hogymegőrizvelelkünktisztaságát,aTeországodatépít-
sük, aTe nevedet dicsérjük szüntelen. Jézusunk,AkiÖnma-
gaddal táplálsz minket az Oltáriszentségben, védj meg ben-
nünket,hogyméltóhajlékaidlehessünkegészföldiéletünkön
át,országodbanpedigvégnélküldicsőítsükSzentnevedet,és
mindörökké hálát adjunk Neked, az Atyának és a Szentlé-
leknek.Ámen.

ÓéltetőKenyér,Akiamennybőlszállottalá,hogyéletetadjon
avilágnak!MagasztallakésdicsőítelekTégedaszentangyalok
ésszentekmilliárdnyiseregévelegységben.HálátadokNeked,
Aki lejöttélközénk,hogymegtanítsa szeretetre,mertcsaka
szeretetéltet.TeszeretetbőlformálódtálEmberréSzentAnyád
méhében,mertúgyszerettedazembert,hogyfelvettedazem-
beri testet. Azért, hogy majd feláldoztassál a keresztfán.
Karodat kitárva, ajkaddal ezt mondva:Atyám, bocsáss meg
nekik,mertnemtudják,mitcselekszenek.Óvégtelenmegbo-
csátás,végtelenszeretet!Elállalélegzet,elfogynakaszavak,
haRádnézek, isteniMegváltóJézusom!Semminemszámít,
semmi sem kell többé, csak Te, a Te kereszted, a Te lábad
nyoma, azösvény, amelyenelőttemhaladsz.SzentTested és
Véred,amellyeltáplálsz.CsakTekelleszegyedülnekem,mert
Rádszomjazikszüntelenülalelkem.HaTégednézlek,betelik
aszívemszeretettel.HaTégedfogadlakazOltáriszentségben,
megújulalelkem.Márenyémazörökélet.Mármost,máritt
elkezdem örök dicsőítő himnuszomat, amelyet vég nélkül
fogokzengeniamennyben:szeretlekJézusom,imádottMeg-
váltóm!HálaésdicsőséglegyenNekedmindörökkönörökké.
Ámen.”
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Szentségimádáson Jézus: „Most egy imát diktálok neked:
Jézusom,Megváltóm!Kérlek,add,hogyszeresselekTégedtel-
jes szívemből, teljes lelkemből, teljes elmémből, és minden
erőmből.Kérlek,add,hogyTégedlássalakmindenemberben,
barátban, ellenségben, és úgy szeressem őket, ahogyan Te,
hogy haTe úgy akarod, akár az életemet is odaadjam értük.
Mindenkin segítsek, akit elém hozol. Ellenségeimért pedig
szívből imádkozzak, hogy megtérjenek és üdvözüljenek.
Jézusom!TeakeresztútrahívtálmegmindenTégedkövetőt.
KéremaTeerődetéskegyelmedet,hogymagamatmegtagad-
va,keresztemethordozvakövesselekTégedakeresztúton.Ne
nézzek se jobbra, se balra, mindig csak Rád, Aki előttem
haladsz. Nem kérek örömöket a földön, mert tudom, hogy
múlandó.Telégyazénegyedüliboldogságom,mertTeigazés
örökvagy.AkiBennedbízik, aznemcsalódik. Jézusom!Én
eddignemismertelekTéged.Kerestemaboldogságot,denem
találtam.Élőhittelakaromhinni,hogyTevagyazút,azigaz-
ságésazélet.Örökboldogságotígértélazoknak,akikszeret-
nekTéged.Szeretniakarlak!Önmagadért.Azért,mertmeghal-
tálazénbűneimértakeresztfán.Megakarokváltozni.Kérlek,
tisztíts meg engem bűneimtől Szent Véreddel a bűnbánat
szentségében,aszentgyónásban.Kérlek,Tefeddfelbűneimet
agyóntatóelőtt,ésTeoldozzfelapapkezeáltal.Tisztítsmeg,
hogyméltólegyekHozzád!HiszaTejegyesedvagyok,mint
azEgyháztagja.”

2009.máj.30.SzentségimádásonJézus:„Ígyszólítsátokmeg
Őt[azAtyát]:„Végtelenülszerető, jóságosMennyeiAtyánk!
ImádunkTéged,AkiMagadvagyaszeretet,ahűség,ajóságés
abéke!Kérünk,nehagydelvesznieztavesztéberohanóvilá-
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got! Kérünk, áraszd ki ránk Szentlelked ragyogó lángját!
Világosítsdmegelménketésszívünket!Adjtisztánlátást,hogy
megtudjukkülönböztetniajótarossztól!Vésdszívünkbeés
elménkbe törvényedet, és add,hogyattól sohaelne térjünk!
SzentFiadnyomábaszegődveŐtkövessükazönmegtagadás-
banésakereszthordozásban.Őtszolgáljukafelebarátban,és
mindent a szeretet fényében tegyünk, és attól soha el ne tér-
jünk.Adjnekünknyitottszívet,hogybefogadjuktanításodat,
ésészrevegyükgondokkalküzdő,nehézkeresztjükethordozó
gyermekeidet.Testvériszeretettelsegítsünknekik.Milegyünk
CireneiSimon, aki Jézusnak segített vinni anehézkeresztet.
MilegyünkVeronika,akiJézusArcátletörölte.Milegyünka
tanítvány, János apostol a kereszt alatt, akinek ezt mondta
Jézus:ÍmeateAnyád,ésÉdesanyjának:ÍmeaTefiad.Szent,
ésszeplőtelenégiÉdesanyánk,segítsminket,hogymindigjó
tanítványailegyünkSzentFiadnak,éshűségeskövetőimarad-
junkmindhalálig.Ámen.”

Így imádkozz: „Végtelenül Szent, jóságos, irgalmas, szerető
ÖrökÉdesatyám!Telátodőket.Tetudod,mirevanszükségük.
SzentFiaddrágakereszthaláláraésértünkkiontottdrágaSzent
Vérérekérlek,égiÉdesanyámszeplőtelen,hétfájdalmasSzíve
éskönnyei által, addmegnekikakegyelmet, amelyazörök
üdvösségrevezetiőket.”AtöbbitbízdazAtyára.SzentVérem
kiontásaáránőketismegváltottamakeresztfán.Légynyugodt.
Haeztazimátelmondtad,mindentmegtettél.Szavaidatúgyis
megvetették.TemagadutálatossálettélMiattamaszemükben.
Denefélj!Énlegyőztemagonoszt.Akiértvalakiimádkozikaz
mármegmenekült.Nagyerejevanahittel teli imának.Mon-
domneked:mindenhatóerejevan.Ezttemártöbbszörismeg-
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tapasztaltad, amikor lelkeket imádkoztál be a tisztítótűzbe,
akik imáid és áldozataid híján elkárhoztak volnamegátalko-
dottságuk miatt. Most pedig borulj le Előttem! Szeress és
imádj! Adj hálát mindenért! Mondj el Nekem mindent! Én
meghallgatlak.KérjTőlemsokat,rengeteget!Énmindentmeg-
adok,amiazüdvösségetekreválik.Tecsakbízzál,ésfolytasd
az imát! Csodákat fogszmegtapasztalni.Mondd el az irgal-
masságrózsafüzérét!”

2009.júl.6.SzentségimádásonJézus:„Mostazokrólbeszélek,
akikimáitokramegmenekülnekapokoltüzétől.Imáitokgyü-
mölcsétmajdcsakországombanfogjátokmeglátni.Alegérté-
kesebbjócselekedetazima.Alegtökéletesebb,ésezértaleg-
nagyobbimaaszentmiseésaszentáldozás.Ezenkívülminden
másszívbőljövőimaisnagyértéketképviselElőttem.Minden
kegyelmetmegadokazilyenimára.Eztazegyetkértem,hogy
szüntelen tegyétek, szüntelen imádkozzatok.Szüntelen imád-
kozni annyit tesz, mint állandóan az Én jelenlétemben élni.
Dolgozni, tanulni, enni,pihenni.Hacsakegypillanatragon-
doltokRámmunkaközben,ésröpimávalkéritekasegítsége-
met,mindigsegítek.Elalváselőttteremtsetekcsendet,kintis,
és bent is, a lelketekben. Ne hagyjátok, hogy gondok nyo-
masszákalelketeket!AdjatokátNekemmindent,éstöbbéne
gondoljatokrá!BízzatokBennem,majdÉnelintézem.Termé-
szetesen, ami rajtatokmúlik, azt nektek kellmegtenni.De a
körülményeketÉnirányítom,hogykedvezőlegyen,ésmind-
azt,amiretiképtelenekvagytok,mindenhatóságombanmegte-
szem nektek. Bizalmatok mértékében tapasztaljátok meg
kegyelmemet.Aztkérem,aztakarom,hogyúgyaludjatokel,
hogy imádtok és szerettek Engem teljes szívetekből. Hálát
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adtokazelmúltnapért.Havalamibűntkövettetekel,aztszív-
bőlbánjátokmeg,éserősenfogadjátokmeg,hogytöbbénem
teszitek.DekérjétekhozzáazÉnkegyelmemet,merttimaga-
tokigengyengékésesendőekvagytok.Végülkérjétek,hogya
következőnapotisÉnirányítsamúgy,hogyazatiüdvössége-
tekreváljon.Haígyfejezitekbeanapot,nyugodt,békésálmo-
tok lesz, a lelketek pedig boldog,mertBennemnyugszik el.
Kicsinyeim!Értsétekmeg,azimafontosabbszámotokra,mint
a levegő,mert levegőnélküla testhalmeg,de imanélküla
lélekleszhalott.Azimávalegyvédőburkotalkottokmagatok
köré,amelyazÉnszeretetem.Azimávalelűzitek,éstehetet-
lennéteszitekasátánt.Azimaésaböjt,azönmegtagadásati
fegyveretekagonoszszellemihatalmasságokellen,akikszün-
telen ellenetek támadnak, és a kárhozatba akarnak taszítani
titeket.Ahittelteliimánakmindenhatóerejevan,mertmindent
megadokaz ilyen imára, ami azüdvösségetekreválik.Ó,ha
látnátok,milyenfélelmetesenrútésocsmányasátán!Milyen
ravaszéshazug!Elfutnátokelőle.Védelmemalámenekülné-
tek,ésszüntelenülimádkoznátok.Vértezzétekfelmagatokata
szentségekkel, mert ez a ti legnagyobb erőforrásotok! Járul-
jatokgyakranabűnbánatszentségéhez,ésfogadjatokEngem
napontaaszívetekbe!Azilyenemberrelszembentehetetlena
sátán,mertÉn,amindenhatóIstenvagyokazőereje,ésVelem
győzelmetarat a sátán felett. Ilyenegyszerűésnagyszerűaz
életszentség. Mindent megkaptatok hozzá. Rajtatok múlik,
hogyéltek-evele.”

2009. júl. 15.Szentségimádáson aSzentlélek imája bennem:
„DrágaJézusom,mindenekfölöttszeretlekésimádlakTéged!
Csak a Tiéd akarok lenni, csak Neked akarok megfelelni.
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Köszönöm, hogy itt maradtál velünk, a legméltóságosabb
Oltáriszentségben. Köszönöm, hogy mindig velünk vagy.
Kérlek,add,hogyeztmindigtudatosítsammagamban,ésmin-
digdicsőítselekésmagasztaljalakTéged!Szükségbenésjólét-
benegyaránt.Mertnemazszámít,hogyittaföldönmilyensor-
sunkvan,hanemaz,hogyTemeghaltálértünk,ésörökéletet
adszaBennedbízóknak.Kérlek,add,hogyhiggyünkBenned,
hogyteljesenRádhagyatkozzunk!Neamagunkfejeutánmen-
jünk,hanembízzukRádasorsunkat.Jézusom,Jegyesem!Kér-
lek,űzzkibelőlemmindenkétségbeesést!Növeldbennemaz
Irántadvalóbizalmatéshitet!Kérlek,neengedd,hogyaderűt
akárcsakrövididőreiselveszítsem!Telégyazénderűmoka,
Értedtudjakelviselnimindent.Telégyazénéletemközpont-
ja.CsakTe légya fontos,éskívüledszemétneknézzekmin-
dent.Add,hogyneragaszkodjamehhezavilághoz,csaktör-
vényeidmegtartásához!Kérlek, foglalj leMagadnak engem,
hadd legyek a Te hűséges, mindig engedelmes szolgálóleá-
nyod,ésmindentaTedicsőségedre tegyek.Éljek többénem
én,hanemTeéljbennem!Szeretlek.SzomjazomSzentSzíned
látására!ElepedekÉrted!Jézusom,Jegyesem!Mikormehetek
márSzentSzínedelé?Vezess engema szűkösvényen,hogy
Rádtaláljak!VonzzengemmégjobbanMagadhoz,hogyele-
pedjekÉrted! Jézusom,köszönöm,hogynapontaa szívembe
fogadhatlak Téged. Nem tudnék élni Nélküled. Köszönöm,
hogybearanyozodeztasiralomvölgyet.Köszönöm,hogykive-
szelalelkembőlmindenkeserűséget,ésbelehelyezedaderűt,
aTemindeneketfelülmúlógondviselőszeretetedet,amelyfel-
vidítjalelkemet.Biztonságotad,ésarraindít,hogyviszontsze-
resselek Téged. Jézusom, Jegyesem, köszönöm, hogy a szí-
vembenlaksz,hogybeszélgethetekVeled,ésTeválaszolsz.
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AlegboldogabbórákéletemVeledtöltötttársalgásai.Nagyon
szeretlek, és teljes szívemből imádlak Téged. Az életemet
adomÉrted,mertTeisodaadtadértem.Nemakarokmásörö-
möt,csakTégedKedvesem,most,ésazegészörökkévalósá-
gonát.Ámen.”

2009.júl.16.SzentségimádásonJézus:„ÍgykérjetekEngema
szegénybűnösökért: Imádott Jézusom! Igazadvan,ha fenyí-
tesz. Köszönöm, hogy megóvsz az örök kárhozattól. Jobb
nekünkittaföldönideig-óráigvezekelnünkavétkeinkért,mint
egyörökkévalóságonátégni.DrágajóJézusom!Kérlek,add
meg mindnyájunknak az üdvösségre vezető kegyelmet!
Kérlek, bocsásd meg bűneinket! Tisztíts meg minket értünk
kiontottdrágaSzentVéreddel!ATeVéredamimegváltásunk
és menedékünk. Egyetlen reményünk, üdvösségünk csak Te
vagy. Kérlek, ne hagyj elveszni egyet sem közülünk, hisz
mindannyiunkért a véredet ontottad.Őrizzmeg bennünket a
gonoszcselvetéseitől!Addmegnekünkmindenkoratisztánlá-
táskegyelmét,hogyfelismerjükellenfeledfondorlatait,éselle-
nemondjunkminden kísértésnek és bűnnek. Drága jó Jézu-
som, kérlek, adj nekünk Téged szerető szívet, amely csak
Téged imád,csakÉrteddobog,éscsakTégedszolgál!Őrizz
megminketmindenbálványtól!Kérlek,add,hogyTelégyami
életünkbenazelső,alegfontosabb,hogyTelégyamiIstenünk
ésMindenünk!DrágajóJézusom,kérlek,add,hogyhalálunk
óráján mosolyogva távozzunk ebből a világból, egyenesen
Hozzádamennybe.Csakegyafontos,hogyaTeakaratodat
megtegyük.Mindenmáselenyészik,deaszeretetmindörökké
megmarad.Ámen.”
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2009. júl. 22.Szentségimádáson aSzentlélek imája bennem:
„DrágaJézusom!ImádlakTéged!Köszönöm,hogyittmarad-
tálköztünkalegméltóságosabbOltáriszentségben.Köszönöm,
hogyszeretszminket.Köszönöm,hogydrágaSzentTesteddel
ésVéreddel tápláloda lelkünket.Köszönökmindenszentmi-
sét.Köszönöm,hogyvelünkvagymindennap,avilágvégeze-
téig. Köszönök mindent, minden kegyelmet, amelyeket sem
felfogni, sem felsorolni nemvagyokképes. Jézusom,kérlek,
tégyengemegészentökéletessé!Olyanná,amilyenbenkedved
telik.Tégedakarlakkövetni,egészenRádakarokhasonlítani.
Kérlek,addmegakegyelmet,hogymindaztmegtegyem,amit
Teakarsz,éssemmiolyatnetudjaktenni,amitTenemakarsz.
TeljesenátadommagamatNeked.TeljességgelRádhagyatko-
zom.Teljesedjékberajtamszentakaratod.Azalegkedvesebb
számomra,haakaratodteljesülberajtam.Bármilegyenisaz,
mindenérthálátadok.VakonbízomBenned,hogyTemindiga
javamatakarod.HiszTevagyazéndrágaMegváltóm,Akia
Véredet ontottad értem a keresztfán.Tégy engemMagadhoz
hasonlóvá!Hadd adjam én is az életemet Érted.Azért,mert
szeretlek Téged teljes szívemből, teljes lelkemből, teljes
elmémből,ésmindenerőmből,énUram,énIstenem,énimá-
dottMindenem!Légyazénmenedékem,örökboldogságom!
Légyazénbékém,szeretetem,örökéletem!Ámen.”

2009. júl. 23. Szentségimádáson a Szentlélek hálaadó imája
bennem:„Jézusom,imádlak!Köszönöm,hogyittlehetekElőt-
ted.Köszönöm,hogyittvagyalegméltóságosabbOltáriszent-
ségben.Köszönöm,hogyTerámnézel,ésénnézhetlekTéged.
Köszönöm,hogyTebelémlátsz.Látodmindengondolatomat,
szívemszeretetét, amelycsakÉrted lángol.Köszönöm,hogy
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Teformáltálilyennéengem.Köszönöm,hogyBennedboldog
vagyok most és egy egész örökkévalóságon át. Köszönöm,
hogyTeszeretsz.Teszerettélelőbb,mégmielőttanyámméhé-
benmegformáltál.Te annyira szerettél, hogy értem leszálltál
égi trónusodról a Szűz méhébe, és Te, az Isten áldott Igéje
megtestesültél.Megszülettél,tanítottál,végülakeresztreszáll-
tál. Köszönöm minden értem kiontott drága csepp Véredet,
amellyel megváltottál. Köszönöm, hogy helyet készítettél
nekem a Te dicsőségedben. Köszönöm, hogy elhívtál, hogy
vonzol,hogyaTiedlehetek.Felsorolninemtudomaztasok
kegyelmet, amelyet megköszönök Neked. Köszönöm, hogy
őrködszfelettem,hogylegyőzödazellenemacsarkodósátánt.
Nélküledelbuknék.TevagyazÉnerőm,boldogságom.Köszö-
nöm,köszönöm,köszönöm.MindentköszönökNekedénhőn
imádottdrágaSzentKirályom,örökboldogságom.Ámen.”

Ima az ifjúságért, a világért.

2009. júl.28.SzentségimádásonaSzentlélek így imádkozott
bennem: „EgyetlenSzerelmem!ÖrökBoldogságom, imádott
Királyom! Mennynek és földnek mindenható Ura, Istene!
Hozzád kiáltok e siralomvölgyből. Hozzád, Aki végtelenül
irgalmas,hűségesésszeretőIstenünkvagy.Tégyrendetebben
a világban, az emberek szívében! Irtsd ki a gonoszságot, és
add, hogy a jóság uralkodjon! Szűnjönmeg a gyűlölet, és a
helyétfelváltsaaszeretet!Jézusom,Temeghaltálamibűnein-
kért, Te megváltottál minket. Kérlek, ragadj ki bennünket
bűnösszokásainkból!Add,hogymegtérjenezabűnösnemze-
dék! Szólj hozzá, ha Te úgy akarod, jóllehet nemméltó rá,
hogy szóba állj vele!Cselekedd vele a jót, hogy észrevegye
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irgalmasszeretetedet!Veddeltőlükbálványaikat,ésadd,hogy
Belédkapaszkodvataláljákmegabiztonságot,azüdvösséget,
a gondviselő, végtelen isteni szeretetet!Koldulva könyörgök
Hozzád, különösen az ifjúságért, akik függőségekben élnek.
NemtanítjákőketaszüleikazIstenfélelmére,mertőketsem
tanították. A rossz úgy rátapad a fiatalságra, mint a kosz.
Tisztítsdmegőket értükkiomlódrágaSzentVéreddel!Hívd
meg őket szent szolgálatodra! Te, Aki a kövekből is tudsz
Istennekdicsőítő híveket támasztani, formáld ifjúságunk szí-
vét!AkőszíveketváltoztasdátTégedszeretőlángolószívekre!
Jézusom,Temindentmegtehetsz.Hallgasdmegkönyörgőimá-
mat!Tégy rendet ebben a siralomvölgyben!Amiképp aMi-
atyánkbanimádkozzuk,ahogyanTetanítottad:„JöjjönelaTe
országod.LegyenmegaTeakaratod,amintamennyben,úgy
aföldönis.”Jézusom,eztkérjükTőled,hogyaföldmennyor-
szággá változzon.Abűnösökből formálj szenteket! Jézusom,
Temondtad:kérjetek,ésadatik.Ahittelteliimaelnyeribetel-
jesülését. Hiszem, hogy amit kérek, megegyezik a Te szent
akaratoddal.Hiszmindentmegadsznekünk,amiazüdvössé-
günkre válik. Kérlek, add meg, amit kérek. Hadd legyünk
mindnyájanszentek,aTemindnagyobbdicsőségedre.Ámen.”

Jézus:„Eztírdbeazimákhoz!Aztakarom,hogysokanimád-
kozzák.”

2009. aug. 3. Szentségimádáson a Szentlélek ezt imádkozta
bennem:„DrágaimádottédesjóJézusom!Szívemneköröme,
vigasza,édessége!Lelkemörvendez,haRádgondolok.Aszí-
vemcsordultigvanszeretetedédességével,haRóladelmélke-
dem.MindenSzentmisénszárnyalokaboldogságtól,haSzent
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Igédethallgatom,deacsúcs,alegmagasabbfokúörömtelibol-
dogságomaz,haSzívedetszívemnekadodalegméltóságosabb
Oltáriszentségben.Akkorlángragyulladaszívem.Hatudnék,
kirepülnékatestembőlfel,egyenesenHozzádamennybe.De
Teszállszlehozzám,ebbeaporsátortestbe,mertannyirasze-
retsz,hogyvelemakarszlenni,bennemakarszélni.Ó,milyen
vakok,akikerrőlazigazgyöngyről,aSzentáldozásrólmegfe-
ledkeznek, helyette poros kavicsokat gyűjtögetnek. Ó,
Szerelmem,Krisztusom,édesMegváltóJézusom,Akiminden
Szentmisében vértelenülmegújítod Szent keresztáldozatodat,
amelyáltalminketmegváltottál!DeNekedmégezsemelég.A
mi szívünkbe vágyakozol. Nálunk időzöl, bennünk laksz.
Végigkísérszbennünket életünkvándorútjain.Tevagyabiz-
tonság,azerő,abéke,aszeretet.Tevagyami Istenünk.Ha
Rád hagyatkozunk, megvan mindenünk. De ha elfordulunk
Tőled,éhenésszomjanhalunkebbenakietlenpusztában.Te
vagy az élet.ATe drága SzentTested az örök élet kenyere.
Drága Szent kiontott Véred végtelen szereteted záloga. Fel-
fogninemtudjuknagyszeretetedet.Csakcsodálunk,imádunk,
éstérdrehullunkfélelmetesnagyságodelőtt,amelyetegypará-
nyikisKenyérberejtettél.”

Szentségimádáson Jézus: Így imádkozz: „Jézusom,már nem
bíromtovább.ÁtadomNeked.BízomBenned.Tegondoskodj,
Te cselekedj, kérlek.Köszönöm, hogy átveszed terhemet, és
köszönöm, hogy Te nem kérsz tőlem egyebet, csak annyit,
hogybízzakBenned,ésújramegújraátadjakNekedmindent
ésmindenkitúgy,ahogyvan,ésTemegoldodsorsunkat,mert
Temindenható, szerető, gondviselő Istenünk vagy,Akimin-
dent a javunkra fordítasz. Köszönöm, hogy te megtiltottad,
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hogy aggódjunk, és felajánlottad mindenhatóságodat, hogy
adjunk át Neked minden terhünket. Köszönöm, köszönöm,
köszönöm!Ujjongószívveladokhálátmindenért, amitmeg-
adsz, és mindazért, amit nem adszmeg. Határtalanul bízom
Benned.Hiszem, hogyTemindigmegadodmindazt, ami az
üdvösségünkreválik,éssohanemteszelavállunkranagyobb
keresztet,mint ami elengedhetetlenül szükséges ahhoz, hogy
elnyerjükáltalaazüdvösséget.”

„Jézusom, tudom, hogy tökéletlen féreg, nyomorult bűnös
vagyok, de köszönöm, hogyTe így is szeretsz, és elfogadsz
engem.Köszönöm, hogy engem is lélekhalásszá teszel,mint
egykorazegyszerűhalászokat.Mertnematudásésaművelt-
ségszámít,hanemcsakahitésaszeretet.KöszönömUrama
lehetőséget,hogyTégedkövethetlek,ésszolgálhatlak.Kérem
kegyelmedet, hogy ebben mindhalálig kitarthassak a Te na-
gyobbdicsőségedre.”

2009. aug. 6. Szentségimádáson aSzentlélek így imádkozott
bennem: „Drága imádott Jézusom!Nagyon szeretlekTéged!
Szeretetemizzótűztenger,amiótalángragyújtottadszívemet.
Szereteteműz,hajtengem,hogymindigfelismerjem,ésmeg-
tegyem akaratodat. Csak Neked akarok mindig megfelelni.
Semmimásnemszámít.Ezavilágszámomrahalott,ésénis
meghaltam a világ számára.Amíg e világban élek, szolgálni
akarokNeked,óimádottisteniJegyesem,mindazokban,akiket
elémhozol.Szűzanyámmalegyüttmondom:„ÍmeazÚrszol-
gálóleánya, legyen nekem aTe akaratod szerint.” Elfogadok
Tőledjótésrosszategyaránt.Teljesenközömbösakaroklenni
mindaziránt,amiengemér.Nemazszámít,hogyörülök,vagy
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szenvedek,hanemcsakalelkek.Mindentelakarokfogadnia
Te értem átszegzettKezedből a lelkekmegmentésére.Teljes
önmegtagadásban akarlak követni Téged a keresztúton. Ó,
Jegyesem!Temindentmegtehetsz.Kérlek,formáljengemaTe
képmásodra,éshamajdazénidőmvégetér,öleljengemiste-
ni Szívedre, hadd magasztaljam mindörökkön örökké isteni
irgalmadat.Ámen.

Ó,Jegyesem!IstenimegváltóJézusom!Kérlek,tudasdvelem
mindig isteni szándékodat! Te, Aki mindent tudsz, ismered
mindengondolatomat,hogyegyedülcsakNekedakarokmeg-
felelni.Kérlek,tégyengemakaratodmegvalósulásánakeszkö-
zévé.Használj engem,mint egy tárgyat,hogymegvigasztald
általam embertestvéreimet, hogy segítségére legyek minden
rászorulónak, hogy aTe reményedet és szeretetedet sugároz-
zamazemberekre!Ó,istenimegváltóJegyesem!Tégedakar-
lakszéthordozniazemberekközött!Engedd,óJézusom,hogy
aTehűképmásodlegyek,hogyrámnézve,engemhallgatva,
Tégedimádjanakazemberek.Ámen.”

2009.aug.18.SzentségimádásonJézus:„Drágakislányom!A
földmégnemlátottolyancsodát,amilyetmostkészülöktenni.
Ticsak imádkozzatokszüntelenül!Abbanehagyjátok!Foly-
tassátokazimát!VárjátoktürelmesenazÉnközbelépésemet!
Eztkérjétek: Jézusom,Királyom!JöjjönelaTekirályságod!
Kérünk, nyisd meg mindannyiunk szívét, hogy befogadjunk
Téged,amindenségKirályát,ésTelégyamiszívünkKirálya
ésUra.Jézusunk,kérünk,töltsdmegamiszívünketazIrántad
való végtelen szeretettel! Te légy a mi Urunk és Istenünk,
drágaMegváltónk,Akit teljes szívünkből és lelkünkből imá-
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dunk! Csak Előtted borulunk térdre, csak Neked hódolunk,
csakTéged imádunk, ésSzentVéredrekérünk, addmegne-
künkazüdvösséget!Ámen.”

2009. aug. 26. Szentségimádáson aSzentlélek így imádkozott
bennem:„DrágaimádottUram!Nagyonszeretlek.Kérlek,töltsd
bemindannyiunkszívétazIrántadvalótisztaszeretettel!Kérlek,
add, hogy lángológyertyák legyünk szent oltárodon, hogymi
legyünk a világ világossága, akiknek fénye Hozzád vezeti a
Tégedmégnemismerőembereket.Milegyünkaföldsója,akik
szent tanításod megtartása által megízesítik a hétköznapok
emberikapcsolatait.Akikaszívjóérzésétadjákmindazoknak,
akiktalálkoznakvelünk.Kérlek,add,hogyTégedsugározzunk,
Tégedhordozzunkaszívünkben,hogycselekedeteinkáltalföl-
ismerjenekTégedbennünkazemberek.Végülkérlek,addmeg
nekünkaztabölcsességet,amelyáltalmegnyerjükNekedalel-
keket,hogyelvezessükőketHozzád,ésszomjukatbetöltveaz
örökéletreszökellővízforrásbirtokosailegyenek.Ámen.

Jézusomimádlak!NagyonszeretlekTéged!Köszönöm,hogy
Teszerettél engemelőbb.TeválasztottálkiMagadnak,hogy
szeresselekésszolgáljalakTéged.Nincsennélnagyobböröm,
mintTégedaszívembenhordozni,imádni,szeretni,szolgálni.
Hamajd kegyelmedből elérkezemaz örökhajlékba, amelyet
Tekészítettélnekem,mindörökkéhálátfogokadniNeked,én
drágaMegváltóm,imádottIstenemésMindenem.Ámen.

Jézusomimádlak.EgyetlenSzerelmem,IstenemésMindenem!
MindengondolatomTevagy,csakRóladelmélkedem.Tevagy
afény,amelyátjárjalelkemet.Tevagyaszeretet,melycsordul-
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tigbetölt.Tevagyazértelem,melyértelmetéscéltadéletem-
nek.Tevagyaminden,mertBennedmindenmegvan,amiszép,
jóéshasznos.Tevagyazélvezet,mertaVeledtöltöttéletbéke,
nyugalomés derű.Te vagy az örök élet,Akimár itt ésmost
ebben a siralomvölgyben isMagadat adod nekünk, hogy aki
esziaTeSzentTestedet,ésisszaaTeSzentVéredet,annakörök
életelegyen.HálaésdicsőséglegyenmindenértNeked!Ámen.

ÓJézusom,örökimádottKirályom!Kérlek,töltsdbeaszíve-
metmindazzal,amiTevagy!Szorítskionnanmindenszomo-
rúságot, sértést és bosszúságot. Kérlek, emelj Magadhoz
engem,hogymindenkísértésenésszenvedésenfelülemelked-
ve csak Téged lássalak, Benned gyönyörködjek. Ne vegyek
tudomást arról a sok nyomorúságról, ami körülvesz, csak az
örök távlatot lássam, Téged, ó imádott Üdvözítőm. Hisz Te
vagy az én osztályrészem, üdvösségem, örök boldogságom.
Kérlek, add, hogyBenned örvendezzekminden szorongatás,
üldözésésszenvedésközepette,mertTefölötteállszminden-
nek.Temindenhatóvagy,ésénígymegélhessemanyolcbol-
dogságot.Ámen.”

2009. szept. 30. Szentségimádáson a Szentlélek: „Jézusom!
ImádottKirályom!IstenemésMindenem!Tevagyazéletfor-
rása.Tevagyazörökéletreszökellővízforrás.TeMindenható
vagy. Te örök vagy, mert öröktől fogva létezel. Te vagy az
Isten,aMegváltó,aSzabadító,azöröm.Tevagymindenjónak
kútfeje.Tevagyazélet,aremény,aszeretet.AkiBennedbízik,
azmegnemszégyenül.Kérlek,töltsdmegszívünketazIrántad
valóigaztisztaszeretettel,hittelésreménnyel!Adjnekünkélő
hitet, hogy a sátán ne tudjon elbuktatniminket!Adj nekünk
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bölcsességet,hogymindenkorfelismerjükésmegtegyükaka-
ratodat! Add meg nekünk a mindennapi kenyeret, Szent
TestedetésVéredet,hogyerősítselelkünket,testünket,ésélet-
ünklegyenTebenned!MertSzentTestedésVéredazazételés
ital,amelyet,hamagunkhozveszünk,Bennedélhetünk,ésTe
mibennünk. Add nekünk mindig az Eukarisztiát! Alakíts át
Magadbaminket,hogyTégedmagunkhozvéveBelédistenül-
jünk,ésmárittésmostelkezdődjékBennedörökéletünk!Te
édesMegváltónk,Akiakeresztfánkínszenvedésedéshalálod
által adtál nekünk örök életet,mert annyira szerettélminket,
hogyfeláldoztadMagadatérettünk.Segítsnekünk,hogymiis
viszontszeressünkTéged,ésáldozattálegyünkÉrtedésember-
testvéreinkért! Segíts, hogymegértsük: a szeretet egyenlő az
áldozattal, mert áldozat nélkül nincs szeretet, csak önzés és
hazugság!Mentsmegminket abűntől, ésmindenSzámodra
visszatetsződologtól!Csakegyafontos,hogyTégedszeres-
sünk, ésNeked szolgáljunk.EmbertestvéreinkbenTéged lás-
sunk,ésBennedszeressükőket,önzetlen,tiszta,szolgálósze-
retettel.Töltsdmegszívünketalázattal,hogyméltóképmásaid
lehessünk!Miismegmossukegymáslábát,éshaeztkívánod,
akkorazéletünketisodaadjukfelebarátainkért.MindentaTe
nagyobbdicsőségedre,Irántadvalószeretetből.Ámen.”

2009. okt. 6. Szentségimádáson Jézus: „Drága kislányom!
Szeress Engem mindenekfölött! Mondd Nekem gyakran:
Istenem, énMindenem!Megváltóm, örök Szerelmem!A Te
végtelen szeretetedből fakadó áldozatod hozta meg nekem,
méltatlannakazöröküdvösséget.TégyengemNekedszentelt
örök áldozattámindenSzentmisében, hogy én is, amiképpen
Te,áldozatlehessektestvéreimért,aTedicsőségedre.Jézusom,
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örökmegváltóKirályom!Nincsmás vágyam, csak az, hogy
IrántadvalószeretetbőladjamodaazéletemetÉrted,Akielőbb
szerettélengem,éskínhaláltszenvedtélértem.Szeretlek,ésez
a szeretet arra indít, hogy teljesen átadjammagamatNeked.
Tégyvelemazt,amitcsakakarsz.Nemkérekmást,csakegyet:
Veled szeretnék lenni most és az egész örökkévalóságon át.
SzünetnélkülTéged imádni,szeretni,gyönyörködniBenned.
Kimondhatatlanul örülni, ujjongani Tebenned. Ezt add meg
nekem,ésmindenTégedszeretőgyermekednek,óörökÜdvö-
zítőm,Királyom,IstenemésMindenem.Ámen.

Haeztimádkozod,megnyílikazég,ésleszóromkegyelmeimet
nekedésmindazoknak,akikáldozataidraésimáidraüdvözül-
nek. Légy boldog, mert imáidra rengeteg lelket üdvözítek.
MonddNekemgyakran:Köszönöm,Uram.Köszönöm,hogy
minden várakozásomat felülmúlóan megjutalmazol a lelkek-
kel, akiket üdvözítesz. Elemészt a vágy, hogy Szentséges
Vérednehulljonhiába.SzentVéredrekérlek,üdvözítsdalel-
keket!Addmegnekikkegyelmedet,hogymegtérvemegismer-
jenekésszeressenekTéged.KérlekJézusom,neengedjegyet
sem elveszni közülük! Jól tudom, bűnösök, és éppen ezért
közömbösekIrántad.DeUram,Teismeredőket.Látodlelkü-
ket,ésTetudodalegjobban,milyentudatlanokezekaszegény,
szerencsétlenlelkek.KérlekUram,adjnekikkegyelmet,tisz-
tánlátást, hogy megundorodva bűneiktől, Hozzád, a szentek
Szentjéhez forduljanak.Bűneiketmegbánva,SzentVéredben
fürödjenek meg, a bűnbocsánat szentségében. Engedd ó
Jézusom, hogy csak Neked éljenek, és másokat is Hozzád
vezessenek.ÍgygyarapodjonIstennépe,azüdvözültekserege,
aTemindnagyobbdicsőségedre.Ámen.”
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levelezés

SzentségimádásonJézus:„Drágakislányom!Azatebajod,hogy
nem tudsz elszakadni önmagadtól. Mindig csak Rám figyelj,
sohanemagadra!HagyatkozzRámmindenben!Elégnekedaz
Énkegyelmem.Egyetsohasefelejtsel:Énúgyszeretlek,ami-
lyen vagy.Ha teljesen átadod az életedetNekem, szentté for-
mállak. Neked elég minden élethelyzetben Engem követni a
keresztúton.AtöbbitÉnvégzemelbenned.Éngyújtomlángra
szívedet az Irántam való szeretetre. Én indítalak, Én adom a
vágyataszívedbe,hogymegteddakaratomat.Ezazarándokútis
azÉnkegyelmemvoltszámotokra.Mégsokkegyelmettartoga-
tokszámodra,hogyegészenMagamhozvonzzalak,és teljesen
meghódítsam szívedet. Azt akarom, hogy szereteteddel csak
Rajtamcsüngj.Ne foglalkozzmagaddal,neérdekeljen semmi
más, csak az, hogy kutasd ésmegtedd akaratomat.A szentek
mindezttettékelőtted.Kövesdőket!Csakegyafontos:mindig
Istenakaratátkövetni.Mindenélethelyzetetfogadjelúgy,ahogy
van,mertÉn állokmögötte.A rossz dolgokat is Én engedem
meg,azért,hogyajavadrafordítsam.MagasztaljésdicsőítsEn-
gem mindenért! Adj hálát azért, hogy letekintettem rád. Ki-
választottalak,megóvlakmindenbajtól,ésüdvözítelektéged.”

SzentségimádásonJézus:„Drágakislányom!Neféljajövőtől!
Semmitőlsefélj!Énmindigveledvagyok.Fogomakezed,sőt
akarjaimbantartalak.Énhoztalakide.Édesanyádnakisgond-
játviselem.Hamegishal,nemvészel,csakatisztítótűzbejut.
Azőhelyeamennybenvan,mertteletettedazéletfelajánlást.
ImádkozdelértenapontaaSzentVérlitániát(amelynek a vála-
sza: Üdvözíts minket! A Hozsannában a 66. oldalon található)
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ésazirgalmasrózsafüzért.Nagyerőforrás.Megmenekülakár-
hozattól,akiérteztrendszeresenimádkozod.
Te mindig testvérek között leszel.Amikor pedig erőszakkal
kiszakítanakközülük,Hozzámjösszamennybe.Nálamörök
menedékretalálsz.
Akiértimádkozol,nagyonszeretem.Megfogjahallanihango-
mat.KiválasztottamőtMagamnak.Olyanőszámotokra,mint
afényeshajnalcsillag,amelybevilágítjaasötéteget.Aragyo-
gásbenneÉnvagyok.Engemsugározkiebbenabeteg,elde-
formált világban. Engem szeretsz benne. Nagy tervem van
vele.Azújvilágbansokfeladatotszántamneki.Megvédemőt.
Sohanemhagyomel.Énvagyok,Én leszekazőerőforrása.
Imádkozz érte, hogy maradéktalanul teljesítse rá vonatkozó
örökszenttervemet.”

Szentségimádáson Jézus: „Drága kislányom!Nagyon szeret-
lek. Kiválasztottalak Magamnak.Azt akarom, hogy csak az
Enyém légy. Én irányítom lépteidet. Én alakítom sorsodat.
Megengedem,hogyvívódj,hogyezáltalisközelebbjussHoz-
zám.Szabadakaratotkaptál.Aztakarom,hogytedöntsdela
sorsodat.Figyelmeztetlek:aszívvágyátsohanenyomdel!Én
az akaratomat az emberek szívébe oltom bele.A vágyat Én
adom.Haigentmondhívásomra,Énbetöltöméletét,értelmet
éscélt,békétésboldogságotadokneki.Énsohanemerőltetem
Magamatsenkire.Nekematiszeretetetekbőlfakadóválaszo-
tokravanszükségem.Rajta!Nevárjtovább!Mondjigenthívá-
somra,ésÉngyönyörködnifogokbenned.Mindensegítséget
megadok.Kegyelmemberagyogja életedet.AkiEngem szol-
gál,aztmegtiszteliazAtya.Légyáldott!Énvonzalak.Várom
válaszodat.”
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Szentségimádáson Jézus: „Drágakislányom!Énnagyon sze-
retlek téged.Arra várok, hogy átadd az életedet Nekem.De
nem csak színleg, hanem teljes szívedből. Bízzál jobban
Bennem!Higgyed,hogymindenhatóvagyok.Neragaszkodja
sajátakaratodhoz!AkardazÉnakaratomattenni!Hahagyod,
Énszentetformálokbelőled.Csodákatteszekazéletedben,de
ehhezazkell,hogyteneakarjsemmit,csakaddátazéletedet
Nekemteljesszívedből.Diktálokehhezegyimát.Haegyetér-
teszvele,elmondod:„Jézusom,Megváltóm!Kérlek,add,hogy
szeresselek Téged teljes szívemből, teljes lelkemből, teljes
elmémből,ésmindenerőmből.Kérlek,add,hogyTégedlássa-
lakmindenemberben,barátban,ellenségben,ésúgyszeressem
őket,ahogyanTe,hogyhaTeúgyakarod,akárazéletemetis
odaadjam értük. Mindenkin segítsek, akit elém hozol.
Ellenségeimért pedig szívből imádkozzak, hogymegtérjenek
ésüdvözüljenek.Jézusom!Teakeresztútrahívtálmegminden
Tégedkövetőt.KéremaTeerődetéskegyelmedet,hogymaga-
mat megtagadva, keresztemet hordozva kövesselek Téged a
keresztúton.Nenézzekse jobbra,sebalra,mindigcsakRád,
Aki előttem haladsz. Nem kérek örömöket a földön, mert
tudom,hogymulandó.Te légyaz én egyedüli boldogságom,
mertTeigazésörökvagy.AkiBennedbízik,aznemcsalódik.
Jézusom!ÉneddignemismertelekTéged.Kerestemaboldog-
ságot,denemtaláltam.Élőhittelakaromhinni,hogyTevagy
azút,azigazságésazélet.Örökboldogságotígértélazoknak,
akik szeretnek Téged. Szeretni akarlak! Önmagadért.Azért,
mertmeghaltálazénbűneimértakeresztfán.Megakarokvál-
tozni.Kérlek,tisztítsmegengembűneimtőlSzentVéreddel,a
bűnbánatszentségében,aszentgyónásban.Kérlek,Tefeddfel
bűneimet a gyóntató előtt, ésTe oldozz fel a pap keze által.
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Tisztítsmeg,hogyméltó legyekHozzád!HiszaTe jegyesed
vagyok,mintazEgyháztagja.”

Haeztszívbőlelimádkozodéstettekreváltod,megváltozol.Új
emberleszel.Alelkedbenmélybékeésderűfoglakni.Velem
egyesülhetsz a szentáldozásban. Ha mindig tiszta lélekkel
fogadszaszívedbe,ÉnleszekateMindened,ateIstened.Te
pedigazÉnjegyesemleszel,akitelhalmozokkegyelmemmel,
és mindig megtapasztaltatom veled gondviselő szeretetemet.
Szabadakaratotésértelmetkaptál.Haeztmegteszed,Bennem
boldog leszel. Örömöd, boldogságod ÉnMagam leszek. Ha
nem,akkorasátánmartalékaleszel,ésrengetegetfogszszen-
vedni.Mostmégválaszthatsz.Denehalogasdadöntést,mert
azéletrövid.Énmindnyájatoktólszüntelenkészenlétetkértem.
Megáldalakistenigondviselőszeretetemmel:azAtya,aFiúés
aSzentléleknevében.”

SzentségimádásonJézus:„Drágakislányom!Látomnagyter-
hedet.Hamarosanleveszemaválladról.AddigisadjátNekem
mindent.Énmindenrőlgondoskodom.Nehiddazt,hogyhate
nemleszel,mindenösszeomlik.Nem,mertÉnvagyok,ésÉn
veletekvagyokmindennapavilágvégezetéig.Ígyimádkozz:
„Jézusom, már nem bírom tovább. Átadom Neked. Bízom
Benned.Tegondoskodj,Tecselekedj,kérlek.Köszönöm,hogy
átveszed terhemet, és köszönöm, hogy Te nem kérsz tőlem
egyebet, csak annyit, hogy bízzak Benned, és újrameg újra
átadjakNekedmindent, ésmindenkit úgy, ahogy van, ésTe
megoldodsorsunkat,mertTemindenható,szerető,gondviselő
Istenünkvagy,Akimindenta javunkra fordítasz.Köszönöm,
hogytemegtiltottad,hogyaggódjunk,ésfelajánlottadminden-

180



hatóságodat, hogy adjunk át Neked minden terhünket.
Köszönöm,köszönöm,köszönöm!Ujjongószívveladokhálát
mindenért, amitmegadsz, ésmindazért, amitnemadszmeg.
HatártalanulbízomBenned.Hiszem,hogyTemindigmegadod
mindazt,amiazüdvösségünkreválik,éssohanemteszelavál-
lunkranagyobbkeresztet,mintamielengedhetetlenülszüksé-
gesahhoz,hogyelnyerjükáltalaazüdvösséget.”
Így lássátok sorsotokat! Így fogadjátok el a keresztet, és uj-
jongjatok,örvendjetek,mertezazagyógyszer,amimegtisztít-
jalelketeket,ésazörökéletrevisz.”

AzÚrJézusegynővérnek:
Drága kislányom! Nagyon szeretlek. Kiválasztottalak arra,
hogyamenyasszonyomlégy.Nefelejtsdel,hogyazÜdvözítő
nyomában járni, amellett, hogy nagy kitüntetés, sok szenve-
déssel jár. A sátán szüntelenül támad, hogy célt tévessz.
Megzavarjagondolataidat.AdjátNekemmindent,mindenfáj-
dalmatésörömöt.Énjelenvagyok.HiggyjobbanBennem,és
bízz Rámmindent!Maradj meg abban a közösségben, ahol
mostvagy.Neakarjelmenni,mertÉnidehívtalakmeg.Neked
ittkelléletedpéldájávaléshűségeddelbizonyítaniazt,hogyaz
általam kiválasztott úton mégy végig. Nem a teljesítményt
kérem tőled számon, hanem a szándékot. A teljesítmény
ugyanisazÉnajándékom,aszándékviszontatiszabadakara-
totokdöntése.MonddNekemgyakran:Jézusom,bízomBen-
ned.Tegondoskodj,Tecselekedj!Hateljesráhagyatkozással
ismételgeted,megtapasztalhatodgondviselő,mindenható,iste-
ni szeretetemet. Én úgy szeretlek téged, amilyen vagy. Én
üdvözítelektéged,ésmindazokat,akikértimádkozol.Én,ate
Velem egyesített érdemeidre rengeteg lélekkel jutalmazlak
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meg. Menj végig ezen az úton, amelyre ráállítottalak. Légy
hűségestársam,hagyd,hogyÉnéljekésműködjekáltalad.Én
fogomakezedet,hogyelneess.Harögösvagynehézazút,az
ölembentartalak.LégykisdedazÉnkarjaimban,akinemkér-
dezi, hogy mi miért van, hanem elfogadja anyja szeretetét.
Mindig csak Rám tekints, Velem légy elfoglalva, sohase
magaddal és másokkal. Merülj el kínszenvedésem titkaiban,
időzzmég többet a legméltóságosabbOltáriszentség előtt!A
gondolataidatmindigcsakRámirányítsd,ígymegtörikfölöt-
tedasátánhatalma.Hareménytelenvagyrosszdolgokatlátsz,
azonnaladdátazokatNekem,ésrögtönszakadjel tőlük!Ne
hagyd,hogymegmételyezzelelked,mertellenfelemezzelakar
elvonniTőlem.Asaját tökéletlenségeiddelsefoglalkozz,add
átmagadatNekemeszavakkal:„Jézusom,tudom,hogytöké-
letlenféreg,nyomorultbűnösvagyok,deköszönöm,hogyTe
ígyisszeretszéselfogadszEngem.Köszönöm,hogyengemis
lélekhalásszáteszel,mintegykorazegyszerűhalászokat.Mert
nematudásésaműveltségszámít,hanemcsakahitésasze-
retet.KöszönömUramalehetőséget,hogyTégedkövethetlek
ésszolgálhatlak.Kéremkegyelmedet,hogyebbenmindhalálig
kitarthassak a Te nagyobb dicsőségedre.” Megáldalak téged
kislányom,Szívemmindenható,mindeneketfelülmúlócsodá-
latosisteniszeretetével,azAtya,aFiú,ésaSzentléleknevében
Ámen.SzentTestemésVérematevédőpajzsodéserőforrásod.
Mondd Nekem gyakran: Köszönöm Uram, hogy Te ennyire
nagyonszeretszengem.”
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